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Verslag van de jaarlijksche vergadering, gehouden te Leiden op den
11en Juni 1913.
De Beschrijvingsbrief luidde aldus:
LEIDEN, den 23sten Mei 1913.
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 11den 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. P.J. BLOK, met eene
toespraak.
II.*
Voordracht van den Heer Prof. Dr. J. HUIZINGA: ‘De beteekenis van 1813 voor
Nederland's geestelijke beschaving’.

*

Door het Bestuur zal worden voorgesteld de behandeling van punt II uit te stellen tot na de
pauze.
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III.
Verslag van den staat der Maatschappij en van hare belangrijkste lotgevallen en
handelingen gedurende het afgeloopen jaar.
IV.
Verslag van den staat der Boekverzameling gedurende hetzelfde tijdsverloop.
V.
Verslag omtrent de rekening en verantwoording van den Penningmeester.
VI.
Verslag der Commissie voor Taal- en Letterkunde.
VII.
Verslag der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde.
VIII.
Bekendmaking van den uitslag der stemming over de te benoemen gewone en
buitenlandsche leden.
IX.
Voorstel van de Maandelijksche Vergadering om uit de renten van het Fonds
a) een bedrag van ƒ 100 gedurende vijf jaren beschikbaar te stellen voor de
Commissie tot het stichten van het ‘Koningin Wilhelminalectoraat’ aan de Columbia
University te New-York;
b) een bedrag van ten hoogste ƒ 100 te verleenen als bijdrage in de kosten van het
drukken eener door Dr. ZSIGM. NAGY bewerkte Hongaarsche vertaling van Vondel's
Lucifer;
c) een bedrag van ƒ 50 gedurende tien jaren te verleenen aan de Commissie voor
den Geschiedkundigen Atlas van Nederland.
X.
Verkiezing van een Bestuurslid in de plaats van het aftredende lid, den Heer Dr. J.
TE WINKEL. Het door de Maandelijksche Vergadering voorgedragen dubbeltal bestaat
uit de Heeren:
a. J.F.M. STERCK.
b. Dr. H. BRUGMANS.
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XI.
Verkiezing van een Penningmeester in de plaats van den volgens art. 23 der Wet
aftredenden titularis. Het door de Maandelijksche Vergadering voorgedragen dubbeltal
bestaat uit de Heeren:
a. Dr. J. HEINSIUS.
b. Dr. D.C. HESSELING.
NAMENS HET BESTUUR, S.G. DE VRIES, Secretaris.
De Vergadering wordt bijgewoond door de Bestuursleden: P.J. Blok, Voorzitter, J.
Heinsius, Penningmeester, C. Snouck Hurgronje, J. te Winkel, J. Verdam, J.H.
Abendanon, S.G. de Vries, Secretaris, door L.D. Petit, Bibliothecaris, door de gewone
Leden: J. Huizinga, J.H.C. Kern, J.V. de Groot, A.G.C. van Duyl, Mevr. Th. van
Duyl-Schwartze, Mevr. Th. Hoven, Mej. H.J.A. Ruys, C. te Lintum, J.J. van Geuns,
A.G. Roos, G.J. Dozy, C.H. Ebbinge Wubben, R. van der Meulen Rz., P.A.A. Boeser,
B.D. Eerdmans, L. Knappert, P.C. Molhuysen, A.J. Wensinck, J.C.G. Jonker, C.
Peltenburg, C.H. Ph. Meyer, T.J. de Boer, J.S. Speyer, D.C. Hesseling, C.J.
Wijnaendts Francken, G.J.W. Koolemans Beijnen, L.A. Kesper, Mej. A. van der
Flier, P. Fijn van Draat, J. van Kuyk, H.E. van Gelder, Jhr. W.A. Beelaerts van
Blokland, H. Blink, E. Wiersum, A. Eekhof, W.B. Kristensen, A.A. van Schelven,
J.H.L. van der Schaaff, F.A. Liefrinck, Jonkvr. A. van Hogendorp, H.M. Werner, S.
Baart de la Faille, E.B. Kielstra, W.J. Leendertz, W.P. Kops, C.H. Th. Bussemaker,
C.L. van Balen, C.W. van der Pot Bz., W. Draaijer, H.T. Colenbrander, N.J. Beversen,
J.C. Overvoorde, F. Pijper, M.W. de Visser, W. van Everdingen,
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K.H. de Raaf, H. Krabbe, door de buitenlandsche Leden: C. Borchling, P.N.
Nieuwenhuis, H. Pernot, H.D. van Broekhuizen en gedeeltelijk, als gast, door den
Heer Dr. B. Becker uit St.-Petersburg.
I. De Voorzitter de Heer Dr. P.J. Blok opent te elf uren de Vergadering met eene
toespraak, door hem ter uitgave afgestaan en hierachter gedrukt (Bijlage I). Hierop
richt de Voorzitter een welkomstgroet afzonderlijk tot de aanwezige buitenlandsche
Leden.
II. Op voorstel van het Bestuur wordt besloten eerst punt III-VIII van den
Beschrijvingsbrief en eerst daarna II te behandelen.
III-IV. Door den Secretaris en den Bibliothecaris worden hunne verslagen voorgelezen
omtrent den staat der Maatschappij en hare belangrijkste lotgevallen en handelingen
gedurende het afgeloopen jaar en omtrent den staat der Boekverzameling gedurende
hetzelfde tijdsverloop. De Voorzitter betuigt aan beiden dank en deelt mede, dat deze
verslagen in eenigszins meer uitgebreiden vorm in de Handelingen zullen worden
gedrukt (zie hierachter, Bijlagen III-IV). Den Bibliothecaris den Heer Petit wenscht
de Voorzitter hierbij van harte geluk namens de Vergadering met de voltooiing van
het Supplement 1901-1910 op het Repertorium voor vaderlandsche geschiedenis.
V. Namens de Commissie, bestaande uit HH. Dr. P.A.A. Boeser en Dr. D.C.
Hesseling, in de Maandvergadering van 4 April benoemd tot nazien der rekening en
verantwoording van den Penningmeester (zie Bijlage V),
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bericht de Heer Hesseling, 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 9 Mei
benoemd, doet de Heer Dr. L. Knappert mededeeling van den uitslag der stemming
gehouden ter verkiezing van nieuwe Leden der Maatschappij, nl. volgens besluit dier
Maandvergadering, 25 gewone en 8 buitenlandsche Leden. De Commissie, waarin
met den Heer Knappert zitting hadden HH. Dr. G.J. Boekenoogen, Dr. P.A.A. Boeser,
Dr. R. van der Meulen Rz., C. Peltenburg, Dr. J. Verdam, Dr. M.W. de Visser, Dr.
S.G. de Vries en Dr. C.J. Wijnaendts Francken, heeft uit handen van den Secretaris
ontvangen 212 stembiljetten. Gekozen zijn (in alphabetische orde):

Gewone Leden:
Dr. M. van Blankenstein te Berlijn.
Dr. H.J.D. Bodenstein te Amsterdam.
Mej. Dr. A.C. Croiset van der Kop te St.-Petersburg.
Dr. C. Easton te Amsterdam.
Jhr. Mr. W.J.M. van Eysinga te Leiden.
Mr. C.C. Geertsema te Groningen.
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C. Gerretson (Geerten Gossaert) te Rotterdam.
Jacq. Hartog te Amsterdam.
Dr. G.J. Hoogewerff te Rome.
A.A. Humme te Scheveningen.
Dr. A.H. Kan te Dordrecht.
J.M.N. Kapteyn te Leiden.
H. van der Kloot Meyburgh te Voorburg.
Mej. M.E. Kronenberg te Deventer.
Mej. H.S.S. Kuyper te 's-Gravenhage.
Mej. Aug. Peaux te Nijmegen.
Dr. D. Plooy te Leiden.
Dr. H.A. Poelman te Leiden.
Mej. Annie Salomons te Rotterdam.
Mej. Dr. C. Serrurier te Leiden.
T.K.L. Sluyterman te Delft.
Mej. Dr. Joh. Snellen te Arnhem.
Dr. J. van der Valk te Rotterdam.
Mr. G. Vissering te Amsterdam.
Mevr. W. Wijnaendts Francken - Dyserinck te Leiden.

Buitenlandsche Leden:
Mr. Paul Bellefroid te Hasselt.
Dr. Jos. Cuvelier te Brussel.
Dr. Jos. Fritz te Drohobycz.
Em. Hullebroeck te Gent.
Dr. W.M.R. Malherbe te Pretoria.
Dr. J. Mansion te Luik.
Sir James A.H. Murray te Oxford.
Dr. J. Dyneley Prince te New-York.
De Voorzitter betuigt den dank der Vergadering aan den Heer Knappert en aan zijne
medeleden der Commissie voor stemopneming.
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Nadat hij hierop had medegedeeld, dat alle leden der Maatschappij door HH. Dr.
H.H. Juynboll en Dr. M.W. de Visser uitgenoodigd zijn na afloop der Vergadering
onder hunne leiding de belangrijke tentoonstelling te bezoeken die tijdelijk te Leiden
is ingericht, van Japansche en Chineesche schilderijen (kakemono's) en Oost-Indische
weefsels, batiks, vlechtwerk enz., verklaart de Voorzitter de Vergadering voor
ongeveer een uur geschorst.
II. Na heropening der Vergadering en na een welkomstgroet aan den Heer Dr. H.
Pernot, buitenlandsch lid, zooeven uit Parijs aangekomen, verleent de Voorzitter het
woord aan den Heer Dr. J. Huizinga voor zijne onder No. II aangekondigde voordracht:
‘De beteekenis van 1813 voor Nederland's geestelijke beschaving’. 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 Huizinga verklaart zich bereid aan dit verzoek te
voldoen (zie hierachter, Bijlage II).
IX. De voorstellen van de Maandelijksche Vergadering om uit de renten van het
Fonds
a) een bedrag van ƒ 100 gedurende vijf jaren beschikbaar te stellen voor de
Commissie tot het stichten van het ‘Koningin Wilhelmina-lectoraat’ aan de Columbia
University te New-York;
b) een bedrag van ten hoogste ƒ 100 te verleenen als bijdrage in de kosten van het
drukken eener door Dr. Zsigm. Nagy bewerkte Hongaarsche vertaling van Vondel's
Lucifer;
c) een bedrag van ƒ 50 gedurende tien jaren te ver-
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leenen aan de Commissie voor den Geschiedkundigen Atlas van Nederland,
worden door den Voorzitter toegelicht en aanbevolen. a) en b) worden met
algemeene stemmen aangenomen. Bij de behandeling van c) betuigt de Heer Dr. C.
te Lintum zijne sympathie met het nationale werk door de Commissie voor den
Geschiedkundigen Atlas verricht en spreekt daarbij als zijn wensch uit, dat zij zich
nog meer moge bezighouden met de geschiedenis van het verkeer, de landwegen in
vroeger dagen, de rivieren als verkeerswegen, tollen, bruggen, veren en dgl. De
Voorzitter verklaart zich overtuigd, dat de Commissie dit in ernstige overweging zal
nemen en zal persoonlijk dit gaarne bevorderen. Daarna wordt ook dit voorstel met
algemeene stemmen aangenomen.
X. Tot Bestuurslid in de plaats van het aftredende lid, den Heer Dr. J. te Winkel,
wordt benoemd de Heer J.F.M. Sterck.
XI. Tot Penningmeester wordt herbenoemd de Heer Dr. J. Heinsius die ter
Vergadering aanwezig, verklaart de herbenoeming te aanvaarden. De Voorzitter
betuigt hem daarvoor den dank der Vergadering.
Bij de hierop volgende rondvraag spreekt de Heer G.J.W. Koolemans Beijnen zijn
dank uit voor de vriendelijke en vleiende woorden heden van verschillende zijden
gesproken over het Historisch Gedenkboek ter gelegenheid van de herdenking van
Neerlands herstel in 1813. Zijnerzijds brengt hij hulde en dank aan de vele
medewerkers, die hij voor het schrijven van verschillende bijdragen en het verschaffen
van allerlei nuttige inlich-
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tingen heeft mogen vinden. Voorts deelt hij mede dat in dezen zomer te 's-Gravenhage
eene historische tentoonstelling zal worden gehouden ter herdenking van het herstel
onzer onafhankelijkheid. Vele portretten van personen die in den Franschen tijd op
den voorgrond traden, zijn voor die tentoonstelling reeds toegezegd, maar op dit
gebied is zeker nog meer belangrijks te vinden, indien overal met ijver wordt gezocht.
Hij doet daarom een beroep op de aanwezigen om elk in eigen kring medewerking
te verleenen, zoowel door inzending van nog ontbrekende portretten, liefst
geschilderde, als door aanwijzing van hetgeen hier of daar wellicht nog schuilt dat
in verband met het reeds bekende van belang zou kunnen zijn.
Hierop richt de Heer H.M. Werner eenige woorden van dank tot den Voorzitter
voor zijne heden gehouden Toespraak en zijne leiding der Vergadering. De
aanwezigen betuigen hunne instemming met deze woorden.
De Voorzitter spreekt zijn dank hiervoor uit en sluit de Vergadering.
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Bijlage I. Toespraak van den voorzitter.
Dames en Heeren, Leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
Een hartelijk welkom roep ik U toe namens het Bestuur en de Leidsche leden. Wij
zijn verheugd U terug te zien in onze aloude stad, die er trotsch op is de zetel te zijn
eener Maatschappij van zoo vaderlandsche strekking als de onze. De stad, aan welke
prins Willem hare Academie schonk ten loon voor de zware opofferingen, die zij
zich ter wille van het vaderland getroost had, gevoelt zich ten nauwste verknocht
aan de vaderlandsche belangen. Hare Academie, of, om te blijven in den wettelijken
stijl, hare Universiteit acht zich nog altijd als van ouds een vaderlandsche instelling
bij uitnemendheid; zij mag zich erin verheugen, dat aan haar juist die afzonderlijke
leerstoelen verbonden zijn, welke een bijzonder vaderlandsch karakter dragen: die
voor Nederlandsche taal, Nederlandsche letteren, Nederlandsche geschiedenis,
oud-Nederlandsch recht, die voor de opleiding der ambtenaren voor onze koloniën,
waarmede het vaderland staat of valt. Onze stad, onze universiteit gevoelt dit ook in
dit gedenkjaar, waarin wij de gedachtenis vieren van het weder opstaan van het
vaderland na een smadelijken val.
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Gij zult heden dan ook van mij een toespraak verwachten van vaderlandschen aard,
want, afgezien van mijne persoonlijke neigingen, afgezien van het ambt, dat ik zoo
gelukkig ben te mogen bekleeden, onze Maatschappij zelve, welker werkzaamheid
zoo nauw met de vaderlandsche belangen verbonden is, heeft alle reden om in hare
jaarvergadering van heden het herstel onzer onafhankelijkheid in 1813 te herdenken.
Zij deed dit reeds, toen hare Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde het voorstel
aannam van haren voorzitter, generaal K o o l e m a n s B e i j n e n , om onder diens
leiding het oppertoezicht te houden over de samenstelling van het Nationaal
Gedenkboek, welks voltooiing wij in September te gemoet mogen zien - ongetwijfeld
de belangrijkste uitgave, die naar aanleiding der herdenking van het herstel onzer
onafhankelijkheid is verschenen. Ik ben zeker, dat gij, mijne toehoorders, met mij
hier hulde zult willen brengen aan den stoeren en bekwamen leider dezer uitgave,
die vele maanden van onverdroten, niet steeds aangename werkzaamheid aan dat
zoo geheel onzer Maatschappij waardige werk heeft opgeofferd.
Onze Maatschappij wil heden over 1813 hooren spreken. Niet dat zij zelve of de
stad, waarin zij gevestigd is, een bijzonder groot aandeel in het herstel heeft gehad.
Integendeel, de regeering der stad Leiden heeft zich in November 1813 gedragen
met die beruchte maar menschelijkerwijze zeer goed verklaarbare en daarom te
verontschuldigen ‘voorzichtigheid’, die het overgroote deel onzer regeeringspersonen
uit die dagen heeft gekenmerkt; de door de noodlottige gevolgen van het heillooze
oproer van April 1812 bevreesde bevolking onzer stad, die zich herinnerde, hoe de
Rijnlandsche boeren, die tegen de gehate loting opstonden, met het stedelijke grauw
hier hadden
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huisgehouden, heeft in die voorzichtigheid berust. Van het betrekkelijk kleine groepje
mannen, die zich in dien tijd bij uitstek mannen getoond hebben en aan wie het herstel
onzer volkomen onafhankelijkheid in de eerste plaats moet worden toegeschreven,
telt Leiden er één, die onder de beste medewerkers van Van Hogendorp mag worden
genoemd: Johan Melchior Kemper. Maar de brave vaderlandslievende Kemper,
hoewel hier ter stede reeds van den aanvang af - eerst heimelijk, later openlijk krachtig ijverend voor mannelijk toetreden tot de kleine schare, die besloten was
alles voor het vaderland te wagen, heeft niet hier maar te Amsterdam het terrein
zijner belangrijkste werkzaamheid gehad. Onze Maatschappij heeft den opstand,
toen die aanvankelijk met succes was bekroond, wel met vreugde begroet, maar
feitelijk niets gedaan om hem te bespoedigen, wat trouwens ook niet in de eerste
plaats op haren weg, op den weg eener letterkundige maatschappij, lag.
Ook zij had ruimschoots haar deel gehad in de bezwaren van den ‘Franschen tijd’.
Reeds de onheilvolle twisten van den Patriottentijd hadden een ongunstigen invloed
op hare werkzaamheid geoefend. Omstreeks 1780 nog in den vollen bloei harer jeugd,
krachtig werkzaam in vaderlandschen zin, was zij een paar jaren later reeds in verval
geraakt. Haar voorzitter van 1793 af, de hoogleeraar Jona Willem te Water herdenkt
bij haar herstel in 18031 haren ‘kwijnenden staat’ na 1795, hare ‘volstrekte
werkeloosheid’ na 1799, ja, het gevaar, waarin zij toen verkeerde ‘om eerlang te
zullen sterven’. Hij vermeldt met bitterheid, hoe in de laatste jaren der 18e eeuw in
hare maandelijksche vergaderingen ‘meenigwerf

1

Handel. 1803, blz. 2.
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niet meer dan twee leden’ opkwamen, ja, hoe hij, de voorzitter, nu en dan ‘geheel
alleen’ in de vergaderzaal aan de Langebrug tegenwoordig was. Hij herdenkt het
bedroevende verschijnsel van het toenemend bedanken harer leden in dien rumoerigen,
noodlottigen tijd, zoodat ten slotte te Leiden zelf maar 6 leden over waren, slechts
een paar buiten de stad. Sedert 1799 had de Maatschappij dan ook vier jaren lang
volkomen stilgestaan: geen beschrijvingsbrieven, geen programmata van prijsvragen,
geen stukken van welken aard ook, geen vergaderingen meer, een snel verminderend
getal leden, ten slotte tot enkelen beperkt. Die vier jaren waren voor onze
Maatschappij na een ‘guren herfst een barre winter’: de algemeene moedeloosheid,
de alom heerschende wanhopige stemming, in de verwachting van onzen spoedigen
algeheelen ondergang als natie, deed ook haar ten grave nijgen.
Maar zij herleefde met de na langen tijd weder gehouden maandvergadering van
15 Juli 18031. Eenige professoren en letterlievende burgers van Leiden maakten
gebruik van de gunstiger stemming, die de vrede van Amiens had doen ontstaan, en
bereidden ook hare herleving voor. Het veege vaderland scheen alsnog gered te te
kunnen worden, mits men de handen ineensloeg; ook in onze Maatschappij werd dit
gevoeld, ook zij had haar deel in de een oogenblik herleefde hoop. De volijverige
Te Water, onvermoeid als altijd, bleef haar voorzitter, Siegenbeek werd weldra haar
secretaris; de hoogleeraren Kluit, Rau, Van Voorst, Luzac, Tydeman, Van Beeck
Calkoen zetten met den oud-oprichter der Maatschappij Van Lelyveld, met den
belangstellenden Leidschen letterkundige en kunstminnaar Van Noort, met den
letterlievenden

1

Notulen, in ms. A, no. 4. (Archief Letterk.)
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doopsgezinden leeraar Abraham de Vries, met den bekenden Leidschen Maecenas
en geleerde Johan Meerman hunne schouders onder het werk en 8 Oct. 1803 kon Te
Water na zes jaren eindelijk voor het eerst weder een jaarvergadering openen, bezocht
door 12 leden, de zoo even genoemde hoogleeraren en burgers. Ik vestig er de
opmerkzaamheid op, dat het negen hoogleeraren der Leidsche Academie waren,
bekende vaderlanders, verdienstelijke beoefenaars van vaderlandsche wetenschap,
die deze herleving onzer Maatschappij bewerkstelligden onder leiding van hunne
ambtgenooten Te Water en Siegenbeek. De Leidsche Academie is sedert der
Maatschappij een krachtige steun gebleven en hare opvolgster, de Universiteit, is
zich van dien plicht blijven kwijten tot nadeel misschien harer zuiver letterkundige,
tot voordeel zeker harer wetenschappelijke werkzaamheid. Inderdaad hadden sedert
dien, en in weerwil van de bittere teleurstelling door het spoedig weder uitbreken
van den verderfelijken krijg, de maandelijksche en jaarvergaderingen weder geregeld
plaats, werden nieuwe prijsvragen uitgeschreven, herleefden ook de Werken der
Maatschappij, thans in den stijl des tijds Verhandelingen genoemd, en werden geregeld
nieuwe, ook buitensteedsche leden, benoemd. De Maatschappij begon op voorstel
van Meerman en naar het voorbeeld van buitenlandsche geleerde akademiën,
waarmede zij in afwijking van haar oorspronkelijk zuiver letterkundig karakter onder
de professorale leiding meer en meer gelijkenis vertoonde, bovendien meer naar
buiten te werken ook door ‘openbare zittingen’, waarin hare leden zich met het
houden van voordrachten belastten. Te Water en Siegenbeek bleven in
vriendschappelijke samenwerking de ambten van voorzitter en secretaris jaren
achtereen vervullen.
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Het door Van der Palm als agent der Nationale Opvoeding uitgelokte spellingstelsel
van Siegenbeek, door Tydeman en Kluit in opdracht der maandvergadering onderzocht
en bevonden te zijn ‘allezins overeenkomstig met de natuurlijke regelen en gronden
eener regelmatige spelling en juist geschikt om de verwarring en ongelijkvormigheid
in de spelling onzer moederspraak weg te nemen’1, werd niettegenstaande de
vaststelling der spelling door het ‘openbaar gezag’ der Bataafsche Republiek en in
weerwil van het daartoe strekkende voorstel der maandelijksche vergadering ‘om
redenen’ nog niet zoo dadelijk aangenomen2. De invloedrijke leden Van Wijn en
Meerman hadden bepaaldelijk verlangd hun eigen spelling te mogen behouden. Ook
Bilderdijk, die sedert 1806 weder als lid ter vergadering placht te komen, zal op die
koele houding tegenover het toenmalige spellingvraagstuk wel invloed gehad hebben.
De Maatschappij zag hare nieuwe werkzaamheid nog lang niet algemeen
gewaardeerd. Van het eerste deel harer nieuwe Verhandelingen werden ‘zoo
ongelooflijk weinig’ - zegt de Voorzitter3 - exemplaren verkocht, dat er ernstige
aarzeling ontstond om de uitgave voort te zetten. In 1810 werd zelfs - o schande! het overgebleven aantal exemplaren dier verhandelingen smadelijk als ‘misdruk’
van de hand gedaan4.
Van de omstandigheden van staatkundigen aard, het verdwijnen van de Bataafsche
Republiek, van Schimmelpenninck's kortstondige glorie, nam de Maatschappij - wat
er in haren besloten kring ondershands ook mocht

1
2
3
4

Notulen 1803, blz. 3; Hand. 1804, blz. 13; Notulen 1804, blz. 10.
Hand. 1805, blz. 16.
Hand. 1806, blz. 1.
Not. 1810, blz. 71.
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besproken zijn - officieel niet meer notitie dan behoorlijk was: zij benoemde in 1806
zoowel de republikeinen Schimmelpenninck en Hultman als Roëll en Wichers, de
laatsten dienaren van het nieuwe naar Franschen smaak ingerichte koningschap, tot
leden en beval zich bij koning Lodewijk in zijne hooge bescherming aan zonder hem
evenwel nog het beschermheerschap aan te bieden, dat door Willem V wel was
bekleed. Toch vroeg zij hem onderdanig voortaan den titel van ‘Koninklijke
Maatschappij der Nederl. Letterkunde’ te mogen voeren, wat door Z.M. nog niet zoo
grif werd toegestaan. De ramp van Leiden trof haar zwaar, niet alleen door den dood
van hare leden Kluit en Luzac maar ook door de verwoesting van haar vergaderlokaal
aan de Langebrug. Overigens verliep haar leven kalm en spreekt niets in hare gedrukte
Handelingen of in hare ongedrukte Notulen van deelneming in de rampen van het
vaderland. Zelfs de annexatie bij Frankrijk wordt in de officieele stukken met geen
woord herdacht, ook al bleef men in eigen kring nog altijd spreken van het ‘vaderland’,
van ‘vaderlandsche’ letterkunde en ‘vaderlandsche’ geschiedenis, daarmede natuurlijk
niet Frankrijk maar het oude vaderland bedoelend. De voorzichtige Te Water en de
bepaald vreesachtige Siegenbeek waagden het niet om openlijk te spreken als Van
der Palm en Kemper in dezelfde dagen deden! Maar toch toonde de Maatschappij
zich bewust van hare toenemende beteekenis in deze donkere jaren, van het gewicht
der vaderlandsche taak, die onder het vreemde juk nog meer, nog ernstiger dan
vroeger door haar moest worden behartigd, In stilte hield zij vast aan de oude
vaderlandsche overlevering, welker trouwe bebewaring zij als hare voornaamste taak
beschouwde. Dat bij alle kalmte in de ontwikkeling der Maatschappij in
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die jaren niet alles ging zooals het moest, dat niet alle leden zich hare ernstige
vaderlandsche taak bewust waren of daaraan begeerden mede te werken, blijkt echter
duidelijk uit de notulen der maandvergaderingen. Men klaagde er in 1808 over, dat
de maandvergaderingen, meestal besteed aan huishoudelijke besprekingen, zoo
weinig belangrijk waren en dientengevolge weder een zoo gering bezoek hadden aan
te wijzen. Men zon op middelen om het bezoek dier vergaderingen, waar wederom
herhaaldelijk slechts een paar leden aanwezig waren, aantrekkelijker te maken. Men
achtte het wenschelijk ze te veraangenamen door het voordragen van korte gedichten
of opstellen der leden, door het voorlezen van ... ongedrukte of wel afgekeurde
verhandelingen of andere handschriften uit de bibliotheek, door het onderling
bespreken van uitgeschreven prijsvragen, die onbeantwoord waren gebleven. Het
blijkt evenwel niet, dat zelfs aan deze bescheiden plannen in ruimen zin uitvoering
is gegeven, al neemt het aantal der ter vergadering opkomende leden weer toe. Onze
Maatschappij gedroeg zich met omzichtigheid en koos in 1812 zelfs den keizerlijken
prefect De Stassart, die zeker niet uitmuntte door ‘vaderlandschen’ zin, tot haar
medelid. Zoo werkte de Maatschappij ook in den zwaarsten tijd der afhankelijkheid
van Frankrijk voort, wakend voor het behoud van vaderlandsche taal en letteren,
voor de belangstelling in het verleden des vaderlands, voor hare langzaam toenemende
verzameling boeken en handschriften, hare medeleden zoekend in mannen als Collot
d'Escury, Jacob Grimm, den ijverigen Groninger Van Swinderen enz.
Heeft zij werkelijk krachtig gewerkt om den vaderlandschen zin in het verloren
vaderland te doen voortleven? Heeft zij iets meer gedaan dan zorgvuldig bewaren,
dan
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heimelijk en voorzichtig bevorderen? Wij zien er niet veel van. Wij zien alleen, dat
zij bleef leven. Wij zien, dat het haar gelukte om den spiedenden argwaan der Fransche
regeering te ontgaan, ten koste van krachtiger werkzaamheid voor de voorbereiding
van het nauwelijks gehoopte herstel der onafhankelijkheid. Het is niet te zeggen, wat
zij gedaan, hoe zij gewerkt zou hebben, als de inlijving bij Frankrijk veel langer had
geduurd. Zou zij met kracht de edele maar steeds moeilijker te vervullen taak hebben
aangevat? Zou zij met energie vaderlandsche taal en letteren hebben gesteund tegen
de machtige fransche invloeden, die er den ondergang, ten minste de begrafenis in
een afgesloten verleden van wenschten? Wie zou daarop kunnen antwoorden? Het
eenige, wat wij zeggen kunnen, is, dat zij nog leefde, dat zij nog werkte, zij het dan
ook in stilte, zonder ophef.
Toen kwam in November 1813 na de slavernij van 3 1/3 jaar de verlossing en de
maandelijksche vergadering van 17 December - in de woelige en onzekere dagen
van November had men niet vergaderd - besloot ‘den Heer Prins van Oranje’ - let
op den voorzichtig neutraal gekozen titel, aan den Souvereinen Vorst gegeven - geluk
te wenschen met ‘Hoogstdeszelfs gezegende terugkomst en zijne aanvaarding der
Hooge Regeering’. Siegenbeek vierde de blijde gebeurtenis met een dien avond
voorgedragen hooggestemden lierzang op ‘de herstelling van Nederland’. Van hare
gezindheid om den Oranjevorst te eeren gaf de Maatschappij later, toen alles
gewonnen was, blijk door hem in plaats van zijn vader Willem V ‘sedert (wiens)
overlijden in den vreemde in 1806 de Maatschappij’ - zeide het adres met luchtigen
sprong over al het sedert 1795 voorgevallige heen - ‘zich verstoken’ had gevonden
van een ‘hoogstaanzienlijken
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en veelvermogenden beschermer’, op 6 Juli 1814 den titel van ‘beschermer’ op te
dragen.
In dezelfde jaarvergadering van 6 Juli begon de voorzitter zijne ‘aanspraak’ met
een treffende maar nog niet van vast vertrouwen getuigende herinnering aan de
‘gedurige wisselvalligheden en veelvuldige veranderingen der zaken, welke wij
beleven’. Hij gedacht ‘de jammervolle toestand, waarin ons Vaderland sints vele
jaren zich bevond’, de onderdrukking ‘door vreemd geweld’, de nationale ‘smaad
en schande’. Maar hij kon ook gedenken, hoe onder Gods leiding ‘eenige mannen
verwekt’ waren, - let op dat ‘eenige’, volkomen naar waarheid neergeschreven door
den tijdgenoot, die er alles van wist - ‘die moed en beleid bezaten om aanvanglijk
de hand tot 's Lands verlossinge te leenen’. Hij kon ook den terugkeer van Oranje
gedenken en de hulp der ‘met edele grootmoedigheid’ verbonden mogendheden. Zoo
waren de ‘schromelijke verdeeldheden, welke ons Vaderland op den rand des bederfs
gebragt hadden’, thans vervangen door de ‘hoogstnoodige eensgezindheid’ onder
leiding en bescherming van Oranje. Te Water hoopte van de herleving na den pas
gesloten vrede van Parijs ook ‘nieuwen bloei en luister’ voor onze Maatschappij, die
‘onze vaderlandsche taal, welke bijna in onbruik scheen te zullen geraken’; onze
geschiedenis, ‘welke’ - zoo sprak hij met onmiskenbare kritiek op tijdgenooten - ‘of
niet of door sommigen met versmadinge, door anderen met spijt en droefheid gelezen’
werd; onze dichtkunde en welsprekendheid, ‘bij velen in minachtinge gekomen,
tenzij die dienstbaar waren aan den onverdienden lof’ - o, Bilderdijk! - ‘van
vreemdelingen’ - die dat alles weder zou mogen beoefenen zonder vrees voor den
indruk harer pogingen op een vreemde regeering. En de vergadering,
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zeggen de Handelingen, hoorde haren voorzitter, sprekend van den beschermerstitel
aan den Souverein toegekend, ‘met geestverrukking aan’, gelijk hij zelf met nieuwen
moed de nieuwe toekomst te gemoet gaande. Onder hare eerstbenoemde nieuwe
leden stelde zij, om dat duidelijk te doen blijken, vooraan: G.K. graaf van Hogendorp,
met Van der Duyn, met Falck, aldus getuigend van hare ingenomenheid met den
grooten ommekeer in de lotgevallen van het vaderland.
Zoo zagen wij, dat de Maatschappij ook in dagen van zwaren druk onder leiding
van eenige brave vaderlanders ondanks alles en zij het dan met iets, dat gelijkt op
angstvallige voorzichtigheid, niet heeft opgehouden te werken aan hare vaderlandsche
taak. Die taak, zij blijft ook de onze gelijk zij die van onze voorgangers was gelijk
zij - naar wij mogen verwachten - tot in lengte van dagen die van onze opvolgers zal
blijken.
Voorgangers en opvolgers - die woorden herinneren ons aan ons aller
vergankelijkheid, herinneren ons in het bijzonder aan hen, die wij in dit jaar door
den dood moesten verliezen. Niet minder dan 18 gewone en 4 buitenlandsche leden
ontvielen ons en met weemoed aanvaard ik de taak, Uwen Voorzitter van oudsher
opgelegd, om hun heengaan in een kort woord te herdenken. Verscheidenen van de
eersten behoorden tot de getrouwe bezoekers onzer maand- en jaarvergaderingen,
tot die oude steeds slinkende garde, van wie ik tot mijn genoegen heden wederom
eenige onder mijn gehoor mag zien. De uitnemende boekenkenner en vaderlander
G. v a n R i j n , de bekende genealoog Vo r s t e r m a n v a n O y e n , onze trouwe
vrienden N o l e n , D y s e r i n c k , B o e l e v a n H e n s b r o e k en M o e s , allen
dragers van ons sedert
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jaren welbekende namen, behoorden tot die oude garde. Onze goede D y s e r i n c k
vooral, dien wij zoo dikwijls vooraan in onze rijen zagen zitten, warm vriend onzer
Maatschappij, voor wie hij reeds bij zijn leven zooveel bewijzen zijner vriendschap,
ten slotte een aanzienlijk deel zijner nalatenschap bestemde, zullen wij missen maar
ook de opgewekte en opwekkende woorden van de anderen, die ik nevens hem
noemde. De voortreffelijke F e i t h , voortreffelijk als archivaris, als geschiedkenner,
als mensch; de geestige, smaak- en talentvolle J o h a n G r a m , de onvermoeide
onderzoeker onzer kerkgeschiedenis Va n L a n g e r a a d , de werkzame kerkhistorici
C r a m e r en Va n R h i j n , de geliefde kinderdichter Va n L e e n t , de
verdienstelijke oud-bibliothecaris S c h n e i d e r , de tooneelkenner en letterkundige
generaal B e y e r m a n , als Glanor ons allen bekend, de ervaren tooneelspeler en
tooneelcriticus Te r n o o y A p è l , de beproefde vriend onzer Maatschappij
consul-generaal P l a n t e n uit New-York, de nog zoo veel belovende jonge
geschiedkundige en archivaris B o s , een paar dagen geleden de groote graecus en
smaakvolle letterkundige N a b e r , die zoo dikwijls uit Amsterdam overkwam om
deel te hebben aan onze werkzaamheden - zij vielen weg uit de rij onzer gewone
leden. De beroemde Belgische bibliothecaris Va n d e r H a e g h e n , de smaakvolle
Brusselsche hoogleeraar in de klassieken A l p h o n s e W i l l e m s , de geleerde
G a e d e r t z , onze Deensche vriend F r i d e r i c i a uit die onzer buitenlandsche leden.
Wij zullen niet vergeten, wat zij allen voor onze Maatschappij zijn geweest, wat zij
zijn geweest voor de vaderlandsche wetenschap en letteren. Ook zij hebben, ieder
naar zijn vermogen en talenten, gewerkt aan wat ik meen te mogen beschouwen als
de eervolle en gewichtige maar ook verantwoordelijke taak
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onzer Maatschappij in goede en kwade dagen: h a n d -h a v i n g o n z e r
vaderlandsche traditiën op het gebied van taal, letteren en
geschiedenis.
En hiermede verklaar ik deze jaarvergadering voor geopend.
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Bijlage II. Voordracht van den heer Dr. J. Huizinga.
De beteekenis van 1813 voor Nederland's geestelijke beschaving.
Geachte toehoorders,
Wat mag de reden zijn, dat in dit herdenkingsjaar ons de rechte jubeltoon eenige
inspanning kost? Stof tot de hartgrondigste blijdschap over 1813 is er genoeg en bij
voortduring. Het groote feit zelf, de herwinning van ons onafhankelijk volksbestaan,
blijft voor ieder Nederlander altijd een reden tot de innigste vreugde. Doch wie wil
loopen jubelen aan de hand der historie, kan zich niet bepalen tot de vreugde over
de einduitkomst; hij moet zich het pad getroosten, dat de historie hem leidt: langs
het tafereel van de daden der helden niet alleen, maar ook voorbij de roerlooze
onverschilligheid der menigte. En dan weet hij aanstonds te goed: roemruchtig is
1813 geweest voor enkelen, eervol voor velen, enkel gelukkig voor allen.
Om waarlijk een nationale schat te zijn, moet een historische voorstelling
culmineeren in een heroïsche eenheid: in het beeld van een persoon, of van een strijd,
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of van een idee. Is het niet merkwaardig, dat juist in den laatsten tijd Gijsbert Karel
weer meer dan ooit vooraan in onze gedachten is geplaatst? Helaas niet als de
heroïsche type van den Nederlander van 1813, als de figuur, waarin wij als 't ware
samenvatten, wat toen heel Nederland bezielde, maar als de groote eenzame. Het
gaat ons met die Hogendorp-vereering andersom dan gewoonlijk. Doorgaans doet
de geschiedvorsching gaandeweg de helden der traditie wat van hun voetstuk dalen,
door ons aan te toonen, dat niet zij alleen het werk hebben gewrocht, dat anderen,
velen bijna even hoog reikten naast hen. Ditmaal echter heeft een eeuw historie
nergens Hogendorp's portuur gevonden, en wij keeren tot onzen ouden held terug.
Wanneer wij zijn grootheid herdenken, en de talenten en den moed van Kemper,
Falck, Van der Duyn, Van Stirum, dan mengt zich onvermijdelijk in hun lof ons
ongeduld over de traagheid en slapheid der anderen, en ons episch stemgeluid slaat
telkens over. En ook de bas heeft geen kracht: de rechte kreten van tirannenhaat
willen ons niet meer over de lippen: wij hebben al zoo lang geleerd, de weldaden
van de overheersching te prijzen.
Geen jubelrede dus. Maar er is nog iets anders wat ge van mij niet moet verwachten.
Toen het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde mij de eer
aandeed van zijn uitnoodiging, wist het, dat het zich wendde tot iemand, die zich in
den regel niet op het gebied van onze vaderlandsche geschiedenis der 19e eeuw pleegt
te bewegen. Geen nieuwe vondsten als resultaat van speciale onderzoekingen kan ik
u bieden: geen opheldering uit buitenlandsche archieven, dat deze of gene mogendheid
heel anders tegenover onze wenschen en belangen heeft gestaan, dan de
geschiedboeken het over-
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leveren, of uit familiepapieren, dat de rol van A veel belangrijker is geweest, dan
men tot nu toe meende.
Wat blijft er over? Beschouwingen. Vage beschouwingen, gedachten, die sommigen
uwer wellicht dieper en beter zullen kunnen doordenken, zwevende en zwervende
overwegingen, waarbij 1813 niet meer dan houvast en uitgangspunt zal zijn.
Mij dringt zich, zoo dikwijls ik aan 1813 denk, de vraag op: Wat heeft 1813
beteekend in de ontwikkeling van Nederland's geestelijke beschaving? Is het een
keerpunt geweest, een begin, een einde, dat alles tezamen of niets van dat alles?
Nogmaals zal ik van aanvang af uw verwachtingen moeten teleurstellen: een
volledig antwoord op die vragen zal ik u hier niet geven. Ik zal wat rammelen aan
gesloten deuren, om te luisteren, hoe het daarbinnen galmt. En mijn eigen stem zal
meer klinken als een noodkreet, dan mij zelf lief is. Een noodkreet en een confessie.
Want dit wil ik u wel zeggen: wat het refrein van mijn overpeinzingen is geweest,
zou de tekst van mijn woorden kunnen zijn: ik begrijp den Nederlandschen mensch
van 1813 toch eigenlijk niet. Ik kan geen gezicht op hem krijgen: de Bataaf van 1795
is mij een marionet, en de man der Restauratie een chineesche schim, en ver naar
beide kanten breidt zich de mist van mijn onwetendheid uit.
Laat ik u eens vertellen van een geestelijk experiment, dat ik beproefde, om mij
uit die onwetendheid te verheffen. De methode ontleende ik aan den Boeddha. Toen
deze als Bodhisattwa op het punt stond, de hoogste kennis te verwerven, nam hij
allerlei weloverwogen voorzorgsmaatregelen en proeven, want de Boeddha was een
uiterst methodisch man. Hij zocht dus onder den heiligen vijgeboom de beste plek
voor zijn supreme meditatie, en zette
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zich neder met het gelaat naar het Noorden gekeerd. Terstond rees de Noorderkimme
tot den top des hemels omhoog. Toen begreep de Bodhisattwa, dat daar geen vaste
zetel zou zijn. Hij wendde zich met het gelaat naar het Zuiden en terstond rees de
Zuiderkimme tot aan den top des hemels omhoog. Eerst aan den Oostkant des booms
vond hij den onwrikbaren lotuszetel.
Welnu, zoo nam ik de proef. Mij was het niet te doen om de hoogste kennis der
dingen, doch maar om een bescheiden brokje historisch doorgronden: een inzicht in
den geest van het vaderlandsch geslacht van 1813. Maar de navolging der groote
meesters is ook in het kleine te prijzen. Dus zette ik mij neder in 1813, in den ouden
Hollandschen tuin, onder een vaderlandschen lindeboom, en zag naar het Westen.
Daar rees de Westerkim ten hemel op: de kust van Engeland stond bezet met stralende
lichten: noem er twintig, noem er twee: Keats en Turner, het geslacht van 1813.
Onthutst keerde ik mij naar het Oosten; de Oosterkim rees hemelhoog op, stralende
van lichten; waartoe ze met namen te noemen? In het Noorden hing nog Cimmerisch
donker, in het Zuiden was de rijzing minder, maar een vasten zetel vond ik niet. En
toen ik weer om mij blikte in den Hollandschen tuin, fonkelden rechts van mij onder
den tulband de hartstochtelijke oogen van den Grooten Ongenietbare, en links zat
Van der Palm.
Zeker, ik weet wel, daar waren in Engeland en in Duitschland ook Van der Palm's
bij hoopen. Het gemiddelde geestesniveau was er zonder twijfel nader bij hem dan
bij Keats1. Maar wij vragen nu eenmaal niet naar dat

1

De litteraire kritiek in Engeland verklaarde in 1807 Wordsworth ‘illegible’ en ‘unintelligible’;
Shelley's Alastor heet in 1816 ‘absolutely unintelligible’; van Keats' gedichten werden maar
enkele exemplaren verkocht. Zie A.E.H. Swaen, De wetenschappelijke beoefening van het
Engelsch hier te lande, Groningen 1913, blz. 28.
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wat nog flauw voortleefde en op afsterven stond, maar naar dat wat in een tijdperk
zoo sterk opleefde, dat het altijd levend gebleven is; wij signaleeren onze
cultuurtijdperken met de namen van de enkele grooten, als die er zijn, en niet met
die van de vele kleinen.
Die grooten, om ons tijdperk van Restauratie naar te noemen, ze zijn er niet. Het
is armoede op de straten van Amsterdam en armoede in de geestelijke beschaving.
Doch hier is een verschil. Onze geestelijke welvaart was reeds veel eerder gaan tanen
dan de stoffelijke; geen vierde Engelsche oorlog was noodig geweest, om daar den
nekslag te geven.
Wanneer was dat proces van geestelijke verarming begonnen, en wat was het voor
een proces geweest? Ik kan onmogelijk mijn beschouwingen daaromtrent hier als
onderdeel van deze rede over 1813 ingelascht ontvouwen: ik moet volstaan met ze
in den vorm van stellingen eenvoudig rechtop naast elkaar te zetten.
Die waarneming van een cultuurverarming, die wij meenen te doen, wanneer De
Lairesse voor Rembrandt komt en Antonides van der Goes voor Vondel, als bijna
plotseling onze belangstelling in de cultuurpraestaties van ons eigen volk ophoudt,
en ons die ironische glimlach over ons eigen verleden op de lippen komt, die vóór
17 November 1813 nauwelijks een enkele maal wijkt, ligt voor een deel in de
subjectieve eenzijdigheid van onze waardeering. Cultuur is een begrip, waarin een
waardeoordeel ligt opgesloten, en nu is het in dit geval zoo gesteld: juist die
cultuurelementen, waarin de 18de eeuw vooruitgang beteekent op de 17de, d.w.z.
verstandelijkheid, kritiek, ruimte van blik, humaniteit en verdraagzaamheid, ook
zedelijkheid, maken voor ons niet meer den innigst gevoelden cultuurmaatstaf uit.
Naar zuiver verstandelijk-zedelijke maatstaven gemeten, gelijk men
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in den tijd der verlichting zelf deed, beduidt de 18de eeuw in Nederland zoo goed als
elders vooruitgang op de 17de. Wij willen het gaarne als vooruitgang waardeeren,
maar ons hart vraagt naar iets anders.
Wij missen in de 18de eeuw dat, wat ons lief is in de 17de: de kernachtigheid, d.w.z.
het beeldend vermogen. Wij vragen bij de schatting van een historisch cultuurtijdperk:
wat heeft uit die cultuur voor ons thans nog onmiddellijke levenswaarde behouden?
Is het een vorm van dogmatisch geloof, die ons boven alles dierbaar is, dan schatten
wij daarnaar. Is het een vorm van aesthetische uitdrukking van het innerlijkste leven
en van de wereld, dan schatten wij daarnaar.
En in beide gevallen rijst onze 17de eeuw torenhoog boven de 18de. Juist voor
datgene wat de grootste schat van Holland in Rembrandt's eeuw is geweest, zijn wij
nu weer bij uitstek vatbaar geworden. Zoozeer dat wij ons laten misleiden omtrent
den rijkdom van dien nationalen cultuurbloei. Hij is nooit vol en rijp naar alle kanten
geweest, het is altijd geweest een ongeëvenredigde heerlijkheid van éen factor: den
visueelen.
Denk u de schilders weg, en denk u van Breeroo en Hooft en Huygens en Vondel
al datgene weg, wat tot hun beeldend vermogen behoort: ook val en klank en rhythme
reken ik daartoe, - en wat er van onze 17de eeuw overblijft, is politieke en economische
bloei, maar geen geestelijke, althans geen hooger geestelijke bloei dan de 18de eeuw
ons te zien geeft. Want voor de rest: voor den zuiver intellectueelen bloei, voor
Grotius en Spinoza en de lichten der wetenschap heeft de 18de eeuw haar groote
namen evengoed.
Onze nationale cultuur is van de vroegste tijden af, dat er zoo iets als een
Nederlandsche nationaliteit begint
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op te komen, gekenmerkt door dat overwegen van het visueele. Door een maximum
van gezichts-fantazie en een minimum van gedachten-fantazie: het denken ìn
gezichtsvoorstellingen. Hebt ge Ruusbroec wel eens naast Heinrich Suso gelegd?
Bij den Duitscher smelt en smacht en zingt alles in duistere diepten van innigheid;
bij den Nederlander is alles stralend, blinkend, tenslotte verblindend licht, licht, licht.
- Diezelfde vergelijking met hetzelfde resultaat kunt ge nu nog toepassen op onze
jongste dichters vergeleken met buitenlandsche.
Hoe is die schat verloren gegaan, dat licht in ons oog verduisterd? Twee invloeden
hebben het gedaan, beide uit Frankrijk komend: het hoofsche levens- en
gezelschapsideaal en het stijgende intellectualisme en moralisme, dat de bonte
gedachtemaskerades van de 16de en 17de eeuw verdrongen heeft.
Met de prijsgave van de spontane en naïeve burgerlijkheid, weinig beroerd van
Renaissance en Humanisme, voor de Fransche heer-cultuur ging de onmisbare
voorwaarde voor de treffende uitbeelding, zoo in taal als in verf, verloren. Anders
dan in Engeland, waar het ideaal-Louis XIV in een welbereiden bodem viel, welbereid
door Italiaansche, Spaansche en bovenal echt-Engelsche hoofschridderlijke
Renaissance, werd het hier noodlottig voor de nationale cultuur. Hier ontbrak elke
natuurlijke verwantschap, hier liet zich de schijn van het Fransche cultuurideaal, om
't even of het Geldersche landjonkers of Amsterdamsche koopheeren gold, slechts
ophouden, als men zich zorgvuldig denationaliseerde, elke aanraking met de
natuurlijke uiting van den eigensten volksaard angstvallig vermeed.
Daarnaast werkte in dezelfde richting het intellectualisme en moralisme; het leidde
af van kernachtige beeld-
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uitdrukking tot omslachtige beredeneering, van scherpe visie tot omzichtige dialectiek;
wij lieten ons kostbare zeemans- en schildersoog verstompen, door het niet meer te
gebruiken. Een proces van cultuur atrofieering meer dan van verbastering of
ontaarding.
En wij hielden weinig eigens over, omdat ... ja omdat wij buiten onze visueele
verbeelding nimmer veel eigens hadden bezeten.
Gij roept: houd op of kom tot 1813! - Ja, ik kom.
In dat proces onzer nationale cultuur-ontwikkeling kon 1813 geen ommekeer
brengen. Wat borg 1813 voor cultuur-omzettende factoren in zich, zelfstandige
geestelijke elementen, die, in tegengestelden zin werkende, het geschetste verloop
tot stilstand konden brengen? Geen nieuwe klasse, die de leiding nam, geen nieuwe
gedachte, die om erkenning schreeuwde, geen geweldige economische expansie, die
den grond zoo zat bemestte, dat er een wilde geestelijke vegetatie moest opschieten.
Ja, al hadden wij niet enkel geleden, maar ook gestreden, zou dan de opleving van
1813 zelf zijn gekomen? In Duitschland immers niet; daar was het 30 jaar eerder
begonnen.
Uit het oogpunt van zijn geestelijken inhoud was nog eer van 1795 een vernieuwing
te verwachten geweest. 1795 had wèl een nieuwe klasse aan het roer gebracht. Doch
het was juist die klasse, welke het allermeest doorzult was van het Fransche
intellectualisme en moralisme (niet van de Fransche levensvormen). Bovendien was
in onze geestelijke beschaving buiten de politiek die klasse eigenlijk altijd reeds aan
't woord geweest en gebleven: als predikanten, als advocaten, als dichters en schrijvers,
als professoren. Ook 1795 had derhalve geen geestelijke vernieuwing beteekend, ja
zelfs nauwelijks een verschuiving. Want kan men eigenlijk met 1795
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wel een sterke toename in onze verfransching waarnemen?
Wanneer 1813 geestelijke vernieuwing zou brengen, dan moest deze uitgaan van
het politische. Want zelfstandige geestelijke factoren: een nieuw geloof, een nieuw
gezang, een nieuwe kunst, een nieuw weten of zoeken bevatte 1813 niet in zich.
Nu is de invloed van het politische op het zuivergeestelijke, ‘die Kultur in ihrer
Bedingtheit durch den Staat’, zooals Burckhardt ons een van zijn zes wereldhistorische
‘Bedingtheiten’ ontrolt1, altijd aanzienlijk. Hij kan zich doen gelden op verschillende
wijzen.
In de eerste plaats kan een politieke ommekeer (of ontwikkeling) nieuwe
verhoudingen scheppen: sociale en economische, die een nieuw milieu, nieuwe
ontwikkelings-voorwaarden opleveren voor een nieuwe cultuur. Deze laatste kan
zich echter in den regel eerst openbaren op den langen duur. Althans zoo sterk was
de ommekeer van 1813 niet, dat zij kon werken als een siècle de Louis Quatorze.
Wanneer men wil, kan men de hedendaagsche nationaal-hollandsche cultuur, of wat
daarvan is, vastknoopen aan de herwinning van onze onafhankelijkheid in 1813, aan
de grondvesting van onzen hedendaagschen staat. Maar het springt in 't oog, dat dan
1848 zal komen om een grooter aandeel in die eer.
In de tweede plaats komt een meer secundaire werking van den staatkundigen
toestand op de geestelijke cultuur. Politieke gevoelens van afkeer, een politiek streven
naar herstel, staan, ook al is hun uitgangspunt zuiver staatkundig, niet afzonderlijk
in den menschelijken geest zonder aanraking met tal van andere gedachten en
wilsrichtingen. Evengoed als een zuiver geestelijk streven een politiek streven kan
teweegbrengen, sleept een zuiver politiek

1

Jakob Burckhardt, welthistorische Betrachtungen.
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willen, bovenal de wensch naar het ophouden van een vreemde overheersching,
zuiver geestelijke elementen mee. De Fransche overheersching trof nog veel dieper
lagen dan die van het staatkundig bewustzijn. Er ontstond een heimwee niet alleen
uit het materieele milieu van de verwarde en kommerlijke, zorgvolle tijden terug
naar de oude Hollandsche welvaart, maar ook een geestelijk heimwee. Men voelde
zich in zijn gedachtenwereld gedesorienteerd door Napoleon's krijgsaera, en verlangde
terug naar de klare, effen gemoedelijkheid van het laat-18de-eeuwsche ideaal: naar
de blijde wereld van Martinet's Katechismus der Natuur, naar de rustige studeerkamer
van de Leidsche philologen, naar de Elyseesche dreven van Frans Hemsterhuis.
Toen de vrijheid herwonnen was, herademde men in een stille, knusse
vaderlandsche atmosfeer, waarin de oud-hollandsche deugden weer zoo frisch en
opwekkend glansden als de Oranjekleur zelf. Men wendde zich willig af van het
groote gedruisch der wereld, en ging in zijn kringetje van dominees en brave
kooplieden en professoren zijn 18de eeuw nog eens rustig overleven, en vergat daarbij
gaarne, hoeveel van dat 18de-eeuwsche geestelijk meubilair, waartusschen men zijn
dagen slijten wou, uit den winkel van Rousseau stamde. De meest onmiddellijke
cultuurwerking van 1813 doet zich gelden als een reactie, een reactie meer nog op
den jongsten tijd dan op den Franschen geest.
Een getemperde reactie, o zeker! En een reactie, die merkwaardig weinig het
staatkundig gebied zelf heeft geraakt. Het is alsof men zich voor den weerstand, dien
men bood aan de zucht, om oude politieke verhoudingen te herstellen, schadeloos
stelde in het toegeven aan de reactie op zuiver geestelijk gebied.
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Neem het belangrijkste veld, waarop de staat zich regelrecht met de cultuur als
zoodanig inlaat, de regeling van het hooger onderwijs in 1815. Falck en Kemper
geven het wachtwoord: de commissie tot reorganisatie van het hooger onderwijs
moet in het oog houden ‘eensdeels wat de geest van den Nederlandschen landaard
en deszelfs gehechtheid aan alle oude instellingen vorderen, maar ook ten anderen,
welk voordeel in de gedeeltelijke navolging der maatregelen van lateren tijd (zoo
noemde men ze euphemistisch) zoude gelegen zijn’. De organisatie der studiën nam
menige goede trek van de keizerlijke Fransche Universiteit over. Maar de geest
keerde terug naar het oude. Niet alleen in de handhaving van het toen reeds als
anachronistisch gevoelde verband tusschen Staats-Hooger Onderwijs en de
Nederlandsch Hervormde Kerk, maar ook in datgene, wat formeel nieuw was. De
nieuwe natuurphilosophische faculteit was geconcipieerd uit een 18de-eeuwsch
wetenschapsideaal: vol teleologie en nuttigheidszin. De nieuwe leerstoelen voor
Hollandsche taal- en letterkunde en welsprekendheid, die voor oeconomia ruralis of
landhuishoudkunde, voornamelijk ten dienste van dorpspredikanten, waren het
eveneens. Sterker nog spreekt het herstel van het latijn als taal van het Hooger
Onderwijs, herstel tot een waardigheid, waarvan het reeds vóór 1795 was beginnen
te vervallen. Nu sloeg het de Nederlandsche wetenschap voor jaren opnieuw in
ketenen: een gedwongen renaissance, die door Kemper, Cras, Van Heusde, Jacob
Geel om strijd als een maatregel van zegenrijke wijsheid is geprezen.
Totzoover beschouwd beduidt 1813 voor onze geestelijke beschaving hoogstens
een markeeren van den pas. Zelfs nog niet terstond de ontfransching. Zijn haat tegen
Napoleon en het Fransche volk mocht men nog zoo luid
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uitkraaien, van die hellende baan, waarlangs wij op weg waren geweest, geestelijk
een zeer verpooverd slag van Franschen te worden, kon men niet aanstonds terug.
Onze regermaniseering is veel eer teweeggebracht of althans bevorderd daar onze
aanraking met de Belgen met haar afstootende werking dan door onzen haat tegen
de overheerschers.
Thans blijft er nog een derde, bijzondere sfeer, waarin ik den cultuurinvloed van
1813 een eindweegs zou wenschen te volgen. Ik bedoel het grensgebied zelf tusschen
staatkundig bewustzijn en geestelijke beschaving: de sfeer van het nationaal sentiment
en de historische traditie. Alles wat leeft uit de herinnering aan het volksen
staatsverleden, wat leeft of levend wordt in de vergelijking van 's lands historie met
het heden, in de toepassing der nationale traditiën op de wenschen en het streven van
nu, dat alles, bij uitstek van gewicht voor het nationaal leven zelf, maakt uit, wat ik
de politisch-geestelijke beschaving zou willen noemen. Op dit gebied is de invloed
van een belangrijke staatkundige ommekeer uitteraard zeer direct.
Was de invloed van 1813 op onze geestescultuur in het algemeen hoofdzakelijk
te beschouwen als reactie, hier is die invloed van tweeërlei aard: een bekroning en
een breuk.
Het nationaal besef van onze oude Vereenigde Provinciën was evenals de staat
zelf tweeslachtig geweest: half monarchaal, half republikeinsch, half Prins, half
Staten, half den Haag, half Amsterdam. Een losse bundel van sympathieën en
herinneringen en wenschen, waaruit nu eens deze dan die spits meer naar voren stak.
In 1813 nu was het republikeinsche deel in dat sentiment niet dood. Het
rood-wit-blauw werd in November
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1813 te Amsterdam naast of met het oranje geheschen als ‘de Statenvlag’, en de
jonge Willem de Clercq was verrukt over het hijschen van die ‘zoo geliefde vlag,
die eens op het schip van de Ruyter waaide’1.
Het was misschien de laatste maal, dat dit nationaal symbool met dien naam werd
begroet Het symbool zelf bleef behouden, thans niet meer verbonden aan een deel
van het Staatsgezag maar aan den staat in zijn geheel. Ook de herinnering aan oude
grootheid, die het opwekte, ging niet verloren. Doch tit was ook het eenige, wit uit
den republikeinschen toonaard werd overgezet in den monarchalen. Al het overige
wat in de nationale traditie uitgesproken republikeinsch aandeed, werd voorloopig
met een licht taboe bedekt. Het nationaal besef, immers een bundel van herinneringen,
werd als 't ware gehalveerd. Dus, het verarmde aan inhoud, al kòn het winnen aan
gloed. Men kan nog zoo overtuigd zijn, dat Oranje en het koninkrijk het eenig
wenschelijke en het eenig mogelijke voor ons was, toch behoeft men daarom het oog
niet te sluiten voor het gewicht van die breuk in de continuïteit van ons nationaal
besef. Bedenk toch eens. De vlag dan bleef bewaard, maar de oude leeuw, goud op
rood, raakte op den rommelzolder; de hoed op de lans deed geen dienst meer;
‘Eendracht maakt macht’ bleef ... het watermerk van Van Gelder Zonen, totdat de
Belgen het overnamen. De pijlbundel werd gered in het nieuwe wapen.
‘En Nassau's leeuw werd die van Nederland’, zingt Da Costa2. Het dynastieke
embleem verving het nationale.
Uiterlijkheden, zegt men wellicht, en bovendien: Neder-

1
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Colenbrander, Gedenkstukken 1810/13. III blz. XXXV, CCVII, 1764, 1779; W. de Clercq
naar zijn Dagboek, I blz. 55.
Da Costa, Kompleete Dichtwerken ed. Hasebroek 1876, Vijf bijschriften, blz. 190.
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land was die offers en die eer aan Oranje meer dan schuldig. Zeker, wanneer nu die
andere helft van ons oude nationaal besef, de oranjezin, tot zulk een gloed had kunnen
worden aangeblazen, dat hij tot nieuwe daden en een nieuwe vaderlandsche kracht
prikkelen moest: men had er alle leeuwen en hoeden en spreuken ter wereld voor
over gehad! - Maar dat deed hij niet. Niet door de schuld van Oranje! Na wat juichens
legde de vermoeide natie zich rustig te slapen onder de schaduw van den Oranjeboom.
O die hopelooze onverschilligheid. Blatende geestdrift, die de Nederlanders ‘geheel
onbezorgd maakte over de voorwaarden der regeering’1. Reeds in Maart 1814 was
zij bekoeld2. De natie ‘was de resolutiën en de onlusten zo moede, dat zij alles aan
den Prins overliet’3. De oude partijen wou iedereen vergeten.
Maar men kón ze niet vergeten, zonder daarmee tegelijk een deel van de politieke
traditiën zelf te vergeten en een deel van de politieke energie prijs te geven. De oude
partijen waren te innig gegrond in de tweeslachtigheid van den ouden staat zelf, dan
dat zij ongestraft konden worden uitgelicht. Nu die tegenstelling was weggenomen,
vond het politieke leven nauwelijks weerklank meer in de oude, historische
voorstellingen, gelijk het nieuwe politieke vocabulaire met zijn matte kleurlooze
Fransche stadhuiswoorden geen weerklank meer vond in de volkstaal. De nieuwe
staat gaf den geest geen houvast in de historische traditie.
Laat ons eens een oogenblik toegeven aan de berispelijkste zwakheid voor den
historicus: retrospectieve be-
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Van Assen, bij De Bosch Kemper, Letterkundige Aanteekeningen, blz. 462.
De Clercq I, blz. 60.
Hogendorp, Brieven en Gedenkschriften V, blz. 111.
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spiegelingen over verleden en niet vervulde mogelijkheden. Zal iemand in ernst
kunnen betreuren, dat in 1814 de oude partijen niet zijn herleefd? Het klinkt al te
paradoxaal. Stel u echter eens een oogenblik voor, dat de constitutie van den nieuwen
staat onder Oranje eens wat meer in den geest van Hogendorp's oorspronkelijke
denkbeelden was verwezenlijkt. Wij zouden een antieker en aristocratischer staat
hebben gehad, maar niet de schijn-moderniteit van 1814. Minder centralisatie, meer
federalisme. Een echten organischen adel met majoraten en heerlijkheden, die
werkelijk inbreuk maakte op het beginsel der gelijkheid1, en niet den schijn-adel, die
eigenlijk voor het overgroote deel bleef wat hij in zijn vroegeren verschijningsvorm
als regentenstand geweest was: een burgerlijk patriciaat, maar nu georienteerd naar
de kroon in plaats van naar de stad en het platteland. Als men eens die nieuwe houding
had kunnen ontgaan, die weldaden en beschikkingen afwachtte van den vorst! De
politieke onverschilligheid in den tijd der Restauratie laat zich voor een groot deel
verklaren uit de moderne schijnfaçade, die het gebouw van 1814 kreeg.
In Hogendorp's staat zouden de oude heeren zich meer thuis zijn blijven voelen,
en het volk had wat meer te haten gehad, in plaats van enkel te bedelen. Er zou meer
leven in de nationale politiek zijn gebleven, al was het voorshands een spookachtig
leven. De oude interessen zouden (voor een deel altijd maar!) zijn herleefd, en de
oude vooroordeelen. - Geen nood! Gaandeweg zouden de oude twistvormen zich
toch hebben gevuld met nieuwe gedachten. Is het voor Engeland een schade geweest,
dot Tories en Whigs zich zonder onderbreking hebben ontwikkeld tot conservatieven
en liberalen? Er blijft een

1
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jammerlijke waarheid in het woord van den ouden Puritein: ‘Things must go worse
before they go better’. Had 1814 ons een krachtiger reactie ook op staatkundig gebied
gebracht, of liever, had het de continuïteit van het staatkundig bewustzijn sterker
kunnen handhaven, Nederland zou aan erger kwalen hebben gelaboreerd, maar ook
de tegen werking zou des te krachtiger zijn geweest. 1848 was er ook nog! Zwitserland is in 1815 veel sterker tot het oude teruggekeerd dan Nederland, en tot
1830 veel verder gegaan op den weg der reactie. Is het soms in mindere mate een
moderne staat geworden dan Nederland, of is het politiek leven er zwakker of minder
gezond dan bij ons?
Doch genoeg van onze bespiegelingen over onvervulde historische mogelijkheden:
praatjes voor de vaak! Liever een vraag nog uit het werkelijk geschiede.
Zijn inderdaad de oude partijen in 1813 geheel afgestorven? Is er niet de minste
continuïteit tusschen onze oude staatspartijen en die der 19de eeuw? Toch wel, en
een zeer eigenaardige. Als actieve staatspartijen zijn Prinsgezind en Patriot met 1813
dood en begraven. Maar hoe als groepeeringen rondom een ideaal? Ook als zoodanig
zijn de Patriotten niet herleefd. Waren zij uitgeworpen, neergebliksemd, met schande
verjaagd zooals in 1787? - Integendeel. Niet enkel de personen van de voormalige
patriottenpartij zijn opgenomen als de trouwste dienaren van het monarchaal bewind,
ook de patriotsche gedachte zelf was uitgemond in het constitutioneele koningschap.
Op het geslacht van Valckenaer was dat van Kemper gevolgd. ‘Reeds sedert vele
jaren1, schrijft Wiselius op

1
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1 December 1813 aan Hogendorp, was ik met eene menigte anderen, die zich min
of meer op het tooneel der Fransche Revolutie vertoond hadden, van mijne voormalige
denkbeelden teruggekomen, en in het algemeen waren wij allen overtuigd geworden,
dat het republicaniseeren, vooral bij de dwaasheid en verdorvenheid van den grooten
hoop, onder de idealen en bij de wijsgeerige droomen van Plato behoort gerangschikt
te worden. Alleen de eigenlijk gezegde oligarchie of aristocratie boezemde schrik
in, geen eenhoofdige regeering, mits dat dan ook de teugels des bewinds kwamen in
handen van eenen telg uit dien stam, die in ontelbare opzigten daarop de meeste
aanspraken mogt maken. Wij waren zelfs van oordeel, dat in een zoodanigen
regeeringsvorm het eenige middel lag opgesloten, om voor het vervolg te weren alle
eigenbatige pogingen en woelingen der aristocratie.’ - Ziedaar den bekeerden patriot.
Een bekeering is bijna altijd niet anders dan een natuurlijke ontwikkeling, die op eén
punt doorbreekt.
En de Oranjepartij? Het overgroote deel verloor zijn partijkarakter, nu zijn streven
door de verheffing van het huis was bekroond. Hier evenwel doet zich het eigenaardige
feit voor, dat het trouwste, hartstochtelijkste, uiterste deel dier partij thans, nu Oranje
zelf regeerde, in een vrijwillige geestelijke ballingschap ging, waarvan de bitterheid
aan die van het martelaarschap nabij kwam. Ik bedoel natuurlijk Bilderdijk en de
zijnen, zijn school, zooals men smalend zeide.
Wanneer staatkundige partijgevoelens, ontworteld van hun basis, zich terugtrekken
in het godsdienstige en litteraire, dan woekeren zij daar in den regel des te
ongebondener. Hier willen wij enkel spreken over het historischlitteraire element.
Zeker, dat stond zelf terstond onder
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den machtigsten invloed van het religieuze, en dit laatste neemt van den beginne af
de overhand, en krijgt machtige versterking, en vindiceert welhaast weer den staat
voor zich. Maar dat hoort niet tot de geschiedenis van het prinsgezind sentiment.
Tusschen Bilderdijk en Gijsbert Karel als bewonderaars van het verleden bestaan,
ondanks hun hemelsbreed contrast in het algemeen, trekken van verwantschap. Bij
beiden leefde de eerbied voor het voorvaderlijke uit een romantische voorstelling.
Want wat is het anders dan een romantische voorstelling, wanneer Hogendorp in de
Algemeene gronden van de constitutie van 27 December 18131 zegt: De Staten der
Provinciën ‘bestaan uit edelen en steden, omdat deze zamenstelling zich verliest in
den nacht der tijden, omdat de Nederlanden groot, magtig en rijk geworden zijn onder
dezelve, eeuwen lang vóór de Republiek, meer dan twee eeuwen onder de Republiek.’
Het is volkomen hetzelfde als wanneer Bilderdijk zijn beeld van oude volkomenheid
in ons staatsleven oproept:
‘Zijn 't nog die Eedlen, van oud-Hollands aart doortogen,
Wie Vaadren braafheid, uit de Moederborst gezogen,
Onvatbaar maakt, door 't bloed geroepen tot gezag,
Voor lage afhankelijkheid in denken of gedrag?’2

Beiden worden door de consequentie van hun politiek besef geleid tot een
vóór-orangistisch standpunt. Hogendorp zegt: ‘'s Lands aloude constitutie, met een
souverein vorst, (was) verminkt door toevallige omstandigheden’.... De grondwet
herstelt den ouden toestand. ‘Dit is de constitutie, daar onze doorlugtige voorvaderen
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de wapenen voor opgevat hebben, en in plaats van dewelke een tweede geslagt de
Republiek ingevoerd heeft’1.
Bilderdijk had al in 1787 van Karel V gezongen:
‘Ach! dat zijn trotsche zoon dien Vader had geleken!
Nog leefden we ongestoord in schaduw van den Throon’2.

En de jonge Dirk van Hogendorp, de enthousiaste vereerder der Oranje's, leerde van
Bilderdijk het eerst hier te lande een billijker oordeel vellen over Philips II.
In dit teruggrijpen op Bourgondisch-Oostenrijksche staatstraditiën deed trouwens
de Koning zelf mee. Of was het niet een merkwaardige ironie der geschiedenis, dat
Willem I op het concept voor de instelling der Militaire Willemsorde aan den rand
schreef: ‘Bourgondië’, en dat het Bourgondisch kruis met vuurslag en al in het
ordeteeken werd opgenomen?3
Bij die enkele aanrakingen blijft echter de overeenkomst tusschen Hogendorp en
Bilderdijk. Gijsbert Karel tenslotte behoorde tot die echt levende geesten, die, hoe
ouder zij worden, hoe meer zij leven in het heden en in de toekomst. ‘De geschiedenis
van ons land’, schrijft zijn zoon Willem, Bilderdijk's leerling, half spijtig aan zijn
broeder, ‘is niet meer in zijn oog, wat zij was, en het huis van Oranje begint voor
hem pas bij het jaar dertien.’4 - Inderdaad, Hogendorp had zich nog na 1813 nieuw
kunnen orienteeren, en van de geschiedenis min of meer afscheid genomen. Bilderdijk
en de zijnen daarentegen leefden in het verleden alleen. En hoe gezien,
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dat verleden! Romantisch niet enkel, maar elegisch en sentimenteel. Het is met tranen
van weemoed en heilige huiveringen, dat Da Costa en de jonge Hogendorp's hun
helden uit het huis van Oranje herdenken.1
Tranen en dichterlijke huivering, onze landgenooten hadden er wat meer van
noodig gehad. Hiér bij dezen zat het talent en de brandende gloed. Dézen hadden
voor het volk het nieuwe lied van Oranje, het nieuwe Nationale lied moeten zingen.
Maar zij doolden met den ouden Merlijn in het gebannen woud van zijn waan, waar
wonderlijk uitgerekte gestalten en vertrokken gezichten hun voorbijzweefden. Zoo
als de oude toovenaar hun het lied ingaf, zoo kòn de bezonnen vaderlander het hun
niet nazingen: zoo kòn hij de helft van zijn nationale traditie niet verloochenen. Uit
Bilderdijk's college omgesmeed in Da Costa's verzen2 rees niet alleen het beeld van
den Vader des Vaderlands als uitsluitend geloofsheld, maar Maurits en Willem II
als de bedwingers van het Staatsverraad. Hier schold men opnieuw van Loevesteinsche
factie. Hier herleefde het gansche prinsgezinde sentiment van honderdvijftig jaren
eerder in geëxaspereerden vorm.
Een oogenblik doen die klanken zelfs de tegenpartij weer uit haar graf stijgen.
Ook een litteraire Statenpartij herrijst. O schimmenstrijd, als op den lof van Maria
van Reigersberg het handgeklap davert, niet haar ter eer, maar om Bilderdijk te
hoonen; als naast den dichter de plaatsen ledig worden hier in deze vergadering3.
Ons lijkt die bent van de Van Kampen's, Simons'en, Loots'en,
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Tollens'en wel heel klein en plat. Wij zetten ons gaarne naast Bilderdijk op die leege
plaatsen. Maar toch moeten wij erkennen: het Bilderdijksche sentiment kòn de ware
nationaal historische stemming niet opleveren. Dat belette niet alleen het feit, dat zij
de helft van onzen roem verzaken moesten; daarvoor blies ook hun saamgeperste
bezieling hen al te ver buiten de grenzen van het reëele vaderland in tijd en ruimte.
Het verleden, waar Bilderdijk in leefde, wàs niet dat van onze landshistorie, maar
een quasi-middeleeuwsch en oostersch verleden, waar hij zijn Teisterbantschen adel
en zijn 12de-eeuwsche ziel gevonden had1, gelijk Da Costa zijn Spaansch-ridderlijke
voorvaderen2. Bij Da Costa vermengden zich de verwachtingen van het duizendjarig
rijk met den Oranjezin: hij bespeurt in den prins van Oranje de gelaatstrekken van
Maurits, den held der partij bij uitnemendheid, en verwacht den troonopvolger van
koning Willem I als den laatsten zegepralenden koning der goede zaak op aarde vóór
de komst van den Antichrist3. Een chiliastisch nationalisme, dat wel vreemd afstak
bij de nuchtere Nederlandsche monarchie van omstreeks 1823.
Zoo is er toch een voortzetting tusschen de oude tegenstelling van prins- en
staatsgezind en ons modern nationaal geestesleven. In het politieke was het vuur
gebluscht, maar een vonk sprong over in den nieuwen tijd en vond daar machtige
brandstof. Doch de wind blies de vlammen naar één zijde. Daar is na 1813 in de
ontwikkeling van onze nationale geestescultuur als 't ware iets scheef gegaan ....
Bilderdijk is dood. De kampplaats wordt meer en meer
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van het litteraire uitsluitend naar het godsdienstige verplaatst. De louter historische
appreciaties worden iets minder fel. Bij Van der Kemp en Groen matigen zij zich
reeds, vergeleken met de overdreven heftigheid van Bilderdijk en de jonge
Hogendorp's. Da Costa's lier ruischt slechts bij wijlen meer. En dan klinkt daar opeens
een ander geluid, een echt vaderlandsch geluid: Bakhuizen steekt den rommelpot.
En Potgieter valt in met een hoogen helderen tenor, en nu voor 't eerst paren zich de
oude Prinsenwijs en de oude Statenwijs tot een zuivere tweestemmigheid. Het thema
voor onze nationale symphonie is aangegeven, Het klinkt vroolijk, het klinkt
oud-hollandsch, en hoopvol. Nu staan ze er mee in de naaste straat; nu sterft het
zachtjes weg.
En de symphonie op dat thema moet nog altijd geschreven worden.
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Bijlage III. Verslag van den secretaris.
Volgens het besluit in Uwe vorige Jaarvergadering genomen, werd een bijzonder
groot getal nieuwe leden der Maatschappij verkozen verklaard, nl. 32 gewone en 10
buitenlandsche leden. Op één enkele uitzondering na hebben alle gekozenen hunne
benoeming aangenomen; van de buitenlandsche hebben 4 (HH. Dr. C. Borchling,
Dr. G. Cohen, A.C. van der Cruyssen en F. Rompel) verklaard de rechten en
verplichtingen der gewone leden te aanvaarden.
Ook de beide in die Vergadering nieuwbenoemde Bestuursleden HH. Mr. J.H.
Abendanon en Dr. J. Verdam hebben die benoeming aangenomen. Uit het aldus
weder voltallig geworden Bestuur werd in de eerste Maandvergadering van 4 October
de Heer Dr. P.J. Blok gekozen tot Voorzitter der Maatschappij. Hij aanvaardde de
leiding met eene toespraak waarin hij hulde en dank bracht aan den aftredenden
Voorzitter den Heer Dr. G. Kalff voor het vele waardoor hij in die hoedanigheid
opnieuw ons aan zich had verplicht.
In diezelfde Maandvergadering werden de Vaste Commissiën aangevuld doordat
in de Commissie voor Taal- en Letterkunde de beide aftredende leden HH. Dr. J.
Heinsius en Dr. G. Kalff werden herbenoemd en in de Commissie voor Geschieden Oudheidkunde de Heer Mr.
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J.C. Overvoorde werd herbenoemd en de Heer G.J.W. Koolemans Beijnen werd
benoemd in de plaats van het aftredende lid den Heer Dr. P.J. Blok, die om bijzondere
redenen verzocht had ditmaal niet voor herbenoeming in aanmerking te komen. Alle
benoemden hebben zich bereid verklaard de benoeming te aanvaarden.
Nog werd in die Maandvergadering van 4 October eene voordracht gehouden door
den Heer Dr. A.J. Barnouw over ‘Oliver Goldsmith en Justus van Effen.’ Deze
voordracht is hierachter onder de ‘Mededeelingen’ uitgegeven.
In de Maandvergadering van den 8en November gaf de Heer Dr. G. K a l f f eene:
Bijdrage over de ‘Verspreide Novellen en Geschriften van Mevr. Bosboom-Toussaint’.
De titel van dien bundel wekt verwachtingen die slechts ten deele bevredigd worden,
want van de romanschrijfster krijgen wij hier niet veel te zien; waar wij haar zien,
toont zij zich niet in hare volle kracht. Tot haren roem als schrijfster zal de bundel
niet veel bijdragen; doch voor eene betere kennis van haar werk, voor het dieper
doordringen in hare persoonlijkheid als vrouw en als schrijfster, levert hij belangrijk
materiaal. Er is dus alle reden om haar en daarnaast ook den Heer Joh. Dyserinck,
wegens deze uitgaaf, dankbaar te herdenken.
In dezelfde Novembervergadering deed de Heer Dr. J. Ve r d a m eene
Mededeeling: ‘Het Volksboek van Christoffel Wagenaar’, den vernederlandschten
naam van Wagner den famulus van Faust. Dit Volksboek wordt onder toezicht van
de Commissie voor Taal- en Letterkunde door den Heer Dr. Jos. Fritz bewerkt voor
hare serie herdrukken van Volksboeken. Spr. handelde over den inhoud die voor een
goed deel bestaat uit verhalen van tooverijen en tooverkunsten, doch ook
beschrijvingen van verschillende deelen der wereld, ook der Nieuwe Wereld,
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bevat, en besprak ten slotte hetgeen er voor de taal belangrijks uit te leeren valt.
Den 6en December hield de Heer J.F.M. S t e r c k eene voordracht: ‘Uit het
Amsterdamsche tooneelleven op het einde der 17de eeuw’. Deze is hierachter onder
de ‘Mededeelingen’ uitgegeven. Vóór den aanvang zijner voordracht liet Spr. de
aanwezigen kennis maken met de nieuwste aanwinst van het Vondel-Museum, eene
drukproef van Vondel's Maria Stuart, 1e uitgave, door den dichter zelf van correcties
voorzien (1646). Men heeft wel eens beweerd dat Vondel zich weinig aan de correctie
van zijne drukproeven liet gelegen liggen en die grootendeels aan den drukker en
zijn corrector overliet. Dit exemplaar van Maria Stuart bewijst het tegendeel. Men
moet het beschouwen als eene laatste persrevisie, die de dichter in ongevouwen
vellen verbeterd heeft, immers de correctie loopt over den vouw van het blad door.
Het exemplaar is zeer kort afgesneden, door een binder, waardoor vele woorden in
de correctie verloren zijn, doch bij vergelijking met den afdruk wel weer terecht te
brengen. Het boekje telt 70 ongenummerde bladzijden. Het bewijs, dat V. de correctie
aanbracht, wordt, behalve door zijne duidelijk kenbare schrijfhand, ook geleverd
door de verandering van woorden en zinnen, die slechts door den dichter kon
geschieden.
Vergelijkt men deze proef met een afgedrukt exemplaar (Unger 431), dan blijkt
dat alle correcties daarin zijn overgenomen. Op den titel ontbreekt nog het
koperplaatje, 't portret van Maria Stuart. De fout in het jaartal MVCXLVI (in pl. v.
MD enz.) is door Vondel niet opgemerkt en ook bij het afdrukken gebleven. Behalve
gewone zetfouten, verbetert V. overal s in z in 't begin als selve wordt: zelve; verder:
dewijlse wordt: dewijlze; Engelandt
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wordt Engelant; versoeck wordt verzoeck; voorbeeldt wordt voorbeelt; jongh wordt
jong; vlught wordt vlucht; Koninghlijck wordt Koninklijck; Coninginne wordt
Koninginne; wettigheyt wordt wettigheit, enz. - Vondel heeft overal eene eenvoudiger
en meer rationeele spelling aangebracht, zooals nog uit tal van voorbeelden valt aan
te toonen. Opmerkelijk is 't, dat V. nergens y of ij verandert. Dit strijdt met de
bewering van Dr. Moller ‘Heerlyckheit der Kercke’ bl. XCVIII, dat V. steeds y zou
hebben geschreven en de ij aan den zetter geweten zou moeten worden. Al gebruikt
V. in zijne handschriften steeds y, in den druk is het hem onverschillig, en laat hij
meestal de ij staan.
In het Latijnsche epitaphium (bl. 8, reg. 15 v.b.) verandert V. hominis in: odio.
Bl. 30, v. 13 v.b. verandert V. het vers:
Of plengde 't milt en knotte, als, enz.
in: Of plengde milt en maeide, als
wel een bewijs, dat de correctie van hemzelf is. Er zijn nog tal van veranderde
woorden die dit bewijzen.
In het gedicht aan 't einde: ‘Triomf van Maria Stuart’, dat onderteekend is:
Prudenter, maakt V. ook een paar woordveranderingen. Indien dit vers niet van hem
is, is dit toch wel een bewijs van grooten invloed op den dichter er van. De laatste
bladzijden ontbreken. In den afdruk zijn zij aangevuld o.a. met vroeger door V.
uitgegeven verzen, wat doet vermoeden, dat dit eene aanvulling is van den drukker,
Doms. v.d. Stickel of van Abr. de Wees den uitgever, die ook later de boete
voorschoot. Bl. 21, 2. 5 v.b. is de fout: baldigheits voor baldadigheits onverbeterd
gebleven, ook in den druk. - Dit is de eerste drukproef van Vondel, die bekend is.
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Den 10en Januari hield de Heer Dr. G.J. B o e k e n o o g e n eene voordracht:
‘Nederlandsche Kluchtboeken uit de 17de eeuw’. Evenals elders verschenen ook in
de Nederlanden een aantal kluchtboeken of verzamelingen van korte verhalen en
anekdoten, die dienden tot leering of tijdkorting. De inhoud was gedeeltelijk uit
overlevering geput, maar grootendeels ontleend aan buitenlandsche bronnen, als de
bekende Latijnsche Facetiae van Bebel, Pauli's Schimpf und Ernst en dergelijke
Fransche verzamelingen van boerden en nouvellen. Al zijn de verhalen van
moralisatiën voorzien, daarom vormen zij toch niet altijd stichtelijke lectuur. Die
oude kluchtboeken werden in gewijzigden vorm soms nog tot in de 18de eeuw
herdrukt, maar daarnaast ontstonden in de 17de eeuw en later nieuwe dergelijke
bundeltjes, waarvan sommige eene groote populariteit hebben verworven en ettelijke
uitgaven beleefden. De geschiedens dezer, thans zeer zeldzame, boekjes is echter tot
dusverre nog niet onderzocht; er is zelfs nog geen eenigszins volledige lijst van
opgemaakt. Enkele werden terloops vermeld in Kalff's Geschiedenis der
Nederlandsche Letterkunde, Prof. Bolte bespreekt een aantal exemplaren uit Duitsche
boekerijen in het Tijdschrift der Leidsche Maatschappij, Dr. Barnouw vestigde er de
aandacht op, dat onze uitdrukking Nieuwsgierig Aagje aan een verhaal in een dezer
bundeltjes is ontleend, terwijl Spr. zelf eenige oude volkssprookjes, die ons hierin
bewaard zijn, in Volkskunde heeft uitgegeven. De moeielijkheid om exemplaren
machtig te worden en de geringe waarde, die men vroeger aan deze volksboekjes
hechtte, zijn oorzaak, dat er nog niet voldoende aandacht aan geschonken is.
Spr. gaf nog geene volledige geschiedenis van dit in menig opzicht belangwekkend
onderdeel der volkslectuur,
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maar deelde een en ander mede van hetgeen hij gevonden heeft ten opzichte van den
onderlingen samenhang van een aantal dezer boekjes uit de 17de eeuw, den oorsprong
der dikwijls zonderlinge titels, de samenstelling enz. en besprak zoo onder meer de
bundeltjes van Den Vaeckverdrijver van de Swaermoedighe Gheesten, St.-Niklaesgift,
de Gaven van de milde St.-Marten, 't Leven en Bedrijf van Clement Marot, De Geest
van Jan Tamboer, De kluchtige Bancket-Kramer, Het Tooneel der Snaaken, Het
Boertig Leven van Mr. Huygh Peters, Het Suynigh en Vermaeckelijck Coffy-huys,
De Geest van Broer Cornelis en andere. Hij wees ook op het mengelwerk der oude
almanakken, dat deels in deze kluchtboeken is overgenomen, deels daaraan ontleend.
Hij herinnerde aan de novellenbundels en romans uit dezelfde periode, die naast deze
meer populaire boekjes staan en eindigde met enkele opmerkingen over de
kluchtboeken, die in de 18de eeuw ontstonden.
Den 7en Februari sprak de Heer Dr. L. K n a p p e r t over: ‘De gereformeerde kerk
aan den arbeid, 1657 - 1672’. Zijne voordracht is hierachter onder de ‘Mededeelingen’
uitgegeven.
Den 7en Maart hield de Heer Dr. P.J. B l o k eene voordracht: ‘De verandering van
Engeland's staatkunde tegenover de Bataafsche Republiek na 1799’. Na gewezen te
hebben op de belangrijke uitgave van Dr. Colenbrander, de Gedenkstukken voor de
algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840, waarin tal van feiten uit
die geschiedenis helderder in het licht worden gesteld en op tallooze andere een
betere blik gegund wordt, wees Spr. op de uitvoerige studiën door HH. Koolemans
Beijnen en De Bas (in zijn Prins Frederik) aan het jaar 1799 gewijd. Wij kennen de
gebeurtenissen van dat jaar ten
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onzent thans beter dan ooit en tot in dikwerf kleine bijzonderheden. Ook over de
geschiedenis onzer verhouding tot Engeland in dien tijd kunnen wij thans beter
oordeelen dan te voren.
Het ‘oude systeem’, zooals onze nauwe betrekking tot Engeland sedert Willem
III genoemd wordt, beheerscht die verhouding tot 1780 en werd na het einde der
binnenlandsche crisis in 1787 in gewijzigden vorm hersteld. Maar de verdrijving van
Willem V en de nauwe aansluiting bij Frankrijk in het voorjaar van 1795 maakten
er een einde aan: de nieuwe Bataafsche Republiek was genoodzaakt zich bij Frankrijk
aan te sluiten. Toch verloor de nog altijd talrijke en bij het volk levendige sympathie
vindende Oranjepartij den moed niet geheel. Toen de verwarring in de Republiek en
de teleurstelling ten opzichte van den Franschen bondgenoot toenamen, hoopte die
partij, gebruik makend van de staatkundige constellatie in Europa, haren slag te slaan
en met Engelsch-Russische hulp het oude systeem te herstellen, met wijziging in
unitarisch monarchale richting van den regeeringsvorm.
Dit plan mislukte zoowel ten gevolge van de onbekwaamheid der leiders van de
expeditie in Noord-Holland als van het wantrouwen in de bedoelingen der
Oranjepartij, en van hare onvoldoende organisatie. De Engelsche regeering wendde
zich toen af van de Oranjepartij, al bleef zij haren uitgeweken leden en het Huis van
Oranje zelf genegen. Zij besloot te trachten met de nieuwe Republiek in betere
staatkundige en commercieele verhouding te komen, loslatend den dynastieken band
die onder Willem III in de tweede helft der 18e eeuw het cement van het ‘oude
systeem’ was geweest, terugkeerend dus tot de verhouding tijdens Heinsius en
Slingelandt. Maar ook dit mislukte ten gevolge van Napoleon's druk op de
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Bataafsche Republiek en de opeenvolgende Engelsche ministeriën gaven alle gedachte
aan eene goede verstandhouding met haar op, hoe meer zij zich oploste in Frankrijk,
den bitteren vijand. Engeland wachtte, hoe het gaan zou, al brak het alle betrekkingen
met de Oranjepartij nog niet af. De gebeurtenissen van 1813 openden de mogelijkheid
van het herstel van het ‘oude systeem’. Engeland stelde zich voor, dat het nieuwe
Nederland onder souvereiniteit van Oranje wederom Engeland's bondgenoot,
Engeland's wachtpost op het vasteland zou worden, door dynastieke (huwelijk van
erfprins Willem met princess royal Charlotte), staatkundige en commercieele
(teruggaaf der koloniën) banden weder aan Engeland verbonden.
Maar ook dit mislukte. Het huwelijk sprong af; koning Willem I, vanouds weinig
Engelschgezind, begeerde geene nauwe staatkundige verbintenis met een machtiger
Staat; de commercieele mededinging, door de industrieele gesteund, werd steeds
krachtiger. Volkomen zelfstandig wilde Willem I zijn rijk houden en het aldus iets
teruggeven van de oude staatkundige beteekenis, eerste der mogendheden van den
tweeden rang.
In diezelfde Vergadering van 7 Maart deed daarna de Heer Dr. P.C. M o l h u y s e n
‘Eenige mededeelingen over het Album Studiosorum der Leidsche Universiteit’. Het
zoeken naar namen in dat Album levert dikwijls geen resultaat op. Dit is niet toe te
schrijven aan onjuistheden in den gedrukten tekst, maar aan de wijze waarop men
oudtijds eigennamen behandelde. Spr. gaf verschilende voorbeelden hoe de namen
verhaspeld zijn, doordat de rector die op het gehoor af neerschreef. Ook de
verlatiniseering maakt dat veel namen slechts met moeite of in 't geheel niet terug te
vinden zijn; zoo ook de onzekerheid in de familienamen, waardoor personen vaak
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onder een anderen naam ingeschreven zijn dan waaronder zij later voorkomen. Ten
slotte wees Spr. er op, dat het wenschelijk zou zijn eene nalezing op het Album te
houden met gebruikmaking van vele gegevens in de pedelsrollen, de acta senatus en
de nog bewaarde theses.
In de Vergadering van 4 April hield de Heer Jhr. Mr. W.A. B e e l a e r t s v a n
B l o k l a n d eene voordracht: ‘De moord op jonkvrouw Aleida van Poelgeest en
Willem Cuser, en hetgeen daarop is gevolgd’.
Als inleiding begon Spr. met het tijdstip van den moord, waaromtrent in oude
kronieken en nog heden ten dage een niet gering verschil van meening heerscht, aan
de hand van ontwijfelbare gelijktijdige gegevens na te gaan. Hij kwam dan tot de
slotsom, dat de moord klaarblijkelijk is gepleegd in den laten avond van Woensdag
den 25en September 1392 en waarschijnlijk op het Buitenhof, toen jonkvrouw Aleid
van Poelgeest zich onder geleide van Willem Cuser van het Hof naar haar eigen huis
begaf, hetwelk op een ommuurd erf tusschen de Plaats en het Buitenhof stond.
Voorts werd een en ander medegedeeld omtrent de beide slachtoffers om aan te
toonen dat jonkvrouw Aleid van Poelgeest tot de Hoeksche partij moet worden
gerekend en Willem Cuser niet slechts een hofdignitaris van meer of minder aanzien
was, maar een man van beteekenis, behoorende tot de hoofden der Kabeljauwsche
partij. Voor de geschiedenis is, door de gevolgen, van veel meer beteekenis, dat
Willem Cuser dien bewusten avond het leven heeft moeten laten, dan dat de
jonkvrouw uit den weg is geruimd.
Na de slachtoffers werden de moordenaars besproken, zijnde Hugo en Dirk de
Blote, met een zevental handlangers. Deze de Blote's waren Hoeken en personen van
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eenige beteekenis. Zij hadden over zeker landbezit persoonlijk hoogloopende quaestie
met de maîtresse van Hertog Aelbrecht, in welke zaak voor hen geen recht was te
verkrijgen.
Hertog Aelbrecht regeerde destijds met de Kabeljauwen. De van de regeering
vrijwel uitgesloten Hoeksche partij had aan haar hoofd den vermoedelijken
troonopvolger, den Graaf van Oistervant. Beide partijen, en bijgevolg ook vader en
zoon stonden, zij het ook alleen in de politiek, zeer scherp tegenover elkander.
In Mei 1393 zijn de voornaamste Hoeken aansprakelijk gesteld voor den dood van
Willem Cuser en den 28en dier maand door Hertog Aelbrecht en zijnen Raad
verbannen, onder verbeurdverklaring hunner goederen. Daarna is de Graaf van
Oistervant openlijk in strijd gekomen met zijnen vader. Zijn slot Altena is belegerd
en Zondag 13 Juli 1393 overgegeven door tusschenkomst van gemachtigden van den
Hertog van Bourgondië en de Hertogin van Brabant.
Na korten wapenstilstand is de strijd opnieuw ontbrand en zijn verschillende
kasteelen en huizen van Hoeken afgebroken. Van de afbraak is veel gebruikt op het
Binnenhof. Overigens waren moord en doodslag aan de orde van den dag. Eindelijk
in September 1394, nadat Hertog Aelbrecht in April van dat jaar was hertrouwd, zijn
vader en zoon verzoend. De verbannen Hoeken zijn meerendeels in 1396 en 1397
begenadigd tegen betaling van aanzienlijke geldsommen. Gezamenlijk zijn
Kabeljauwen en Hoeken vervolgens tegen de Friezen opgetrokken.
De eigenlijke moordenaars, van wie er een in den zomer van 1393 was gevat en
in Den Haag geradbraakt, hebben onder de regeering van Hertog Aelbrecht geen
vergiffenis bekomen, maar eerst onder Willem VI, door
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wiens bemoeiingen de moord eindelijk 14 September 1413 is gezoend tusschen de
naastbestaanden van jonkvrouw Aleid van Poelgeest en Willem Cuser eenerzijds en
de de Blote's anderzijds. De politieke toestand hier te lande was in die dagen geheel
verschillend van dien van twintig jaar vroeger.
Den 9en Mei hield de Heer P. Va l k h o f f eene voordracht: ‘Rousseau in Holland.’
Daarin wilde Spr. een en ander mededeelen over de wijze waarop Rousseau's
geschriften in de laatste helft der 18e eeuw hier te lande zijn ontvangen. Persoonlijk
is Rousseau nooit in Holland geweest. Zijn uitgever Rey en zijne bewonderaars, de
Bentincks o.a., hebben hem wel uitgenoodigd hier een poos te vertoeven, maar het
koude klimaat en de vervolgingen waaraan zijn geschriften hier blootstonden,
schrikten hem af. Rousseau's invloed in Europa is veelzijdig geweest. Hij was de
groote verdediger van de rechten van natuur en gemoed, twee vage begrippen, maar
sterk gevoeld als ontkenning van maatschappelijke verdorvenheid en van overdreven
verstandelijkheid. Het gansche werk van Rousseau is eene verheerlijking van de
natuur en het gevoelsleven. Hij was een van de vele achttiende-eeuwers, die, het
intellectualisme moede, in de natuur bevrediging zochten voor hun zielsbehoeften,
maar niemand van zijne tijdgenooten was zoo welsprekend, zoo
meesleepend-dichterlijk als hij. Rousseau's werken werden hier niet alleen gedrukt,
maar ook veel gelezen. Toch was hij te hartstochtelijk voor den Hollandschen aard.
Andere, meer moraliseerende, meer sentimenteele auteurs vielen hier meer in den
smaak. Tot de ontwikkeling van het natuurgevoel hier te lande heeft niet alleen
Rousseau bijgedragen, maar evenzeer Gessner, Ossian, Bernardin de Saint-Pierre
e.a. De ‘sensibilité’ werd hier aangewakkerd door het lezen
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van Richardson, Baculard d'Arnaud, Mercier, Marmontel; het verlangen naar
eenzaamheid en somberheid door Young en Ossian; Klopstock en Gellert bevredigden
de behoefte aan stichting. De schrijfster van Voor Eenzamen Elisabeth Marie Post
is een merkwaardig voorbeeld van een ‘gevoeligen’ Hollandschen geest, waarop tal
van buitenlandsche schrijvers hebben ingewerkt. Andere superieure geesten hier te
lande waren te intellectualistisch om zich door Rousseau's geestdrift te laten
bedwelmen. Zoo o.a. Belle van Zuylen, later madame de Charrière. Haar gevoeligheid
was gemengd met Voltairiaansche ironie. Met haar prachtig-geëquilibreerd verstand
zag mad. de Charrière scherp de gebreken van Rousseau, hoe zij hem ook bewonderde.
In Zwitserland, waar zij bevriend raakte met een vereerder van Rousseau, Du Peyron,
schreef zij o.a. een ‘Plainte et défense de Thérèse Levasseur,’ en als antwoord op
een prijsvraag van de Académie française, een ‘Eloge de Jean Jacques Rousseau.’
Zij verdedigt Thérèse Levasseur, de veel-gesmade, evenals Henriëtte Roland Holst
het later zou doen.
Eene andere superieure Hollandsche vrouw doet wat haar houding tegenover
Rousseau betreft, aan madame de Charrière denken. Elisabeth Wolff-Bekker moge
van den ‘grooten, den goeden, den uitmuntenden’ Rousseau spreken, van navolging
is in haar romantische werken weinig te bespeuren. Zij, de warmvoelende vrouw,
bewonderde ‘het hart’ en ‘de eerlijkheid’ van den Franschen schrijver, maar haar
Hollandsche humor en haar godsdienstige overtuiging verzetten zich tegen eene
volkomen overgave. De natuurlijke godsdienst van Rousseau, zijn spiritualisme,
zijne bestrijding van Openbaring en Wondergeloof, vonden hier verzet bij de
Gereformeerden. De Emile wordt in 1762 door de Staten van Holland en
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Westfriesland veroordeeld ‘wegens de godlooze en verderfelijke stellingen, strijdende
niet alleen tegen Gods heilig woord, maar ook direct strekkende tot ondermijninge,
verachtinge en omverwerpinge van den geheelen geopenbaarden Christelijken
godsdienst.’ Dit vonnis steunde op Considérations door de Amsterdamsche Waalsche
predikanten opgesteld op verzoek van de Magistraten van Amsterdam.
In 1765 trof de Lettres écrites de la Montagne een dergelijk lot, ditmaal vanwege
het Hof van Holland.
Eene vertaling van de Nouvelle Héloise was er eigenlijk niet. Er bestond slechts
eene vertaling uit het Duitsch. Een teekenend feit. Rousseau's Pygmalion en Narcisse,
en de operette Le devin du village, werden wèl vertaald, zooals de meeste Fransche
tooneelstukken van dien tijd. De eerste vertaling van Emile is over Duitschland tot
ons gekomen. De tekst is uit het Fransch, maar de aanteekeningen zijn uit het Duitsch.
Naar de groote lessen van Rousseau over de lichamelijke verzorging van het kind,
de ontwikkeling van de zintuigen, de waarde van de aanschouwelijkheid, werd gretig
geluisterd. De Proeve over de opvoeding van Elisabeth Wolff-Bekker bewijst het,
en evenzoo de antwoorden op de prijsvragen van de Hollandsche Maatschappij van
Wetenschappen te Haarlem. Het blijkt zelfs uit orthodox-geloovige boeken als
Instructions d'un père à son fils van de Perponcher. De methode daarin gevolgd is
die van Rousseau. Scherp viel Elie Luzac Rousseau aan in een anoniem geschrift:
Seconde lettre d'un anonyme à Jean Jacques Rousseau. (De eerste Lettre was een
kritiek op het Contrat Social). Hij verwijt Rousseau o.a. tot het 12e jaar de moreele
opvoeding van Emile te verwaarloozen ten voordeele van de lichamelijke. Het Contrat
Social, dat geestdriftig pleidooi voor de volkssou-
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vereiniteit, werd hier met graagte gelezen, maar zeker niet meer dan de geschriften
van Amerikaansche en Engelsche democraten. Dat vurige patriotten het bewonderden,
blijkt uit de langgerekte breedsprakige vertaling die Winter Tromp er van gaf, en de
sobere vertaling die anoniem in 1796 te Harlingen verscheen.
De voorstelling van de gelijkheid van de menschen, o.a. in zijn Discours sur
l'origine de l'Inégalité parmi les hommes, werd bestreden in eene Verhandeling over
de gelijkheid der menschen door den Amsterdamschen hoogleeraar Cras. Tegenover
den natuurlijken mensch van Rousseau, die op een dier gelijkt, stelt hij den
natuurlijken mensch, ‘bij wien overeenkomst van lichaam, ziel, natuurdrift, verlangen,
het lot van geboren te worden en te sterven’ bestaat, uit welke overeenkomst gelijkheid
van rechten en plichten voortvloeit. Cras toont overal Montesquieu, Voltaire, Raynal,
Paine, Burke e.a. met niet minder aandacht dan Rousseau gelezen te hebben.
Uit het voorafgaande blijkt dat Rousseau hier gelezen, bewonderd, nagevolgd,
verdedigd en bestreden werd, maar geen overweldigenden invloed op de
Nederlandsche cultuur in de 18e eeuw heeft uitgeoefend, althans niet onmiddellijk
en rechtstreeks.
Uit het hier vermelde zal U gebleken zijn, dat veel belangrijks op velerlei gebied aan
de bezoekers der Maandvergaderingen werd aangeboden. Het Bestuur dat zich
dikwijls veel moeite getroosten moet om alle spreekbeurten op waardige wijze bezet
te krijgen, mag zich vleien dit jaar succes daarmede behaald te hebben en verheugt
zich daarover in dubbele mate, nu het bovendien gelukt is verscheidene Sprekers
bereid te vinden hunne voordracht ter uitgave achter de Handelingen af
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te staan. De eerstvolgende bundel zal dus in menig opzicht U bijzonder welkom
kunnen zijn.
De nieuwe bundels Handelingen en Levensberichten 1911-1912 zijn in den loop
van October verschenen. In die Handelingen zijn uitgegeven de voordracht in de
vorige Jaarvergadering gehouden door den Heer Dr. J.J. Salverda de Grave:
‘Taalbetrekkingen van Nederland tot Frankrijk’ en de voordracht den avond te voren
in de bijeenkomst der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde gehouden door
den Heer Dr. E. Wiersum over ‘Johan van der Veken, koopman en bankier te
Rotterdam, 1583-1616’, benevens mededeelingen van den Heer Dr. C.H. Th.
Bussemaker: ‘De gewaande onderhandelingen der Engelsche Regeering in 1813 over
de stichting van een Welfenrijk van de Elbe tot de Schelde’ en van den Heer G.J.W.
Koolemans Beijnen: ‘Een brief van Generaal van der Plaat van 28 November 1813’.
Zij allen hebben aanspraak op onzen dank voor de welwillendheid waarmede zij hun
werk ter uitgaaf afstonden, evenals ook de schrijvers der Levensberichten, ditmaal
8 in tal, waaronder de godgeleerden verreweg de voornaamste plaats innemen: een
natuurlijk gevolg van hetgeen onze vorige Voorzitter de Heer Dr. G. Kalff U verleden
jaar in zijne openingsrede mededeelde over het groot aantal godgeleerden ons toen
ontvallen. Hetgeen hem toen aanleiding gaf tot die belangrijke, eveneens in de
Handelingen gedrukte ‘omtrekken van geestelijken en predikanten als scheppers en
schepsels onzer letterkunde’.
Omtrent andere uitgaven door de Maatschappij ontworpen of gesteund, kan in de
eerste plaats bericht worden, dat het Supplement 1901-1910 op het Repertorium
betref-
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fende de geschiedenis des Vaderlands geheel afgedrukt is en dezer dagen zal kunnen
verschijnen.
In de serie der ‘Volksboeken’ door de Commissie voor Taal- en Letterkunde
uitgegeven, verscheen onlangs het 12e deel, de ‘Historie van Christoffel Wagenaer,
discipel van D. Joh. Faustus’, bewerkt door den Heer Dr. Jos. Fritz te Lemberg aan
wien het Bestuur gaarne hartetelijken dank heeft betuigd voor de vele zorgen door
hem aan dit werk besteed.
Het Historisch Gedenkboek ter gelegenheid van de herdenking van Neerland's
herstel in 1813, waarvoor Uwe Vergadering in 1911 een bedrag van 500 gld. uit het
Fonds verleende, blijkt een groot succes te zijn. Door de ijverige zorgen der
Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde en in 't bijzonder van haren Voorzitter
den Heer G.J.W. Koolemans Beijnen, is het gelukt reeds twee kloeke deelen in het
licht te zenden, met tal van platen en portretten versierd. In velerlei opzicht wordt
het belang dezer uitgaaf reeds thans algemeen erkend.
De voorgenomen uitgaaf der werken van Bellamy, waarvoor indertijd de
Jaarvergadering de noodige middelen uit het Fonds verleende, kan slechts langzaam
vorderen wegens den beperkten tijd dien de bewerkster Mej. Dr. J.A. Nijland daarvoor
beschikbaar heeft. Zij hoopt nu het zoover te brengen dat in het a.s. voorjaar de kopij
ter perse zal kunnen gaan.
Omtrent eenige andere uitgaven of ondernemingen waarvoor op eenigerlei wijze
steun van onze Maatschappij wordt verwacht, zal U zoo aanstonds worden bericht
bij de behandeling der voorstellen genoemd in punt IX van den Beschrijvingsbrief.
De voorbereiding daarvan heeft aan het Bestuur in vele zijner vergaderingen heel
wat
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werk gekost. Meer werk wellicht werd nog vereischt voor de behandeling van andere
verzoeken die van verschillende zijden inkwamen, maar die niet tot een voorstel aan
Uwe Vergadering konden leiden. Tot zijn leedwezen zag het Bestuur zich eenige
malen genoopt zulk een verzoek af te wijzen. De teleurgestelde aanvragers kunnen
echter overtuigd zijn, dat hunne zaak steeds met de meeste zorg is behandeld en
geheel onpartijdig beoordeeld. Dankbaar moet hierbij melding worden gemaakt van
de zeer gewaardeerde adviezen die het Bestuur in deze mocht ontvangen van de
Vaste Commissiën, dit jaar in 't bijzonder van de Commissie voor Taal- en
Letterkunde, tot wier gebied de meeste aanvragen behoorden.
Voor de opgravingen op Arentsburgh, waarvoor onze Maatschappij eene geldelijke
toelage gedurende 5 jaren heeft verleend, bleef veel belangstelling bestaan. Ook in
1912 zijn zij met kracht voortgezet. Onze leden hadden na afloop der vorige
Jaarvergadering gunstige gelegenheid de resultaten daarvan te leeren kennen voor
zoover die blijken uit alles wat reeds in het Leidsche Rijksmuseum van Oudheden
werd bijeengebracht. De Directie van het Museum had de vriendelijkheid ons toen
door deskundige ambtenaren te doen rondleiden en op veel belangrijks te wijzen.
Zeker hebben deze heeren aanspraak op onzen dank voor de vele moeite die zij zich
daarvoor te onzen behoeve getroostten.
Op uitnoodiging van het Bestuur van het 32 Nederlandsch Taal- en Letterkundig
Congres van Augustus l.l. te Antwerpen, werd onze Maatschappij aldaar
vertegenwoordigd. Ons nieuw Bestuurslid de Heer Mr. J.H. Abendanon was zoo
welwillend zich met die taak te
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belasten en heeft in de Maandvergadering van November een uitvoerig verslag
omtrent dat Congres uitgebracht. Dit werd door de Vergadering van zooveel belang
geacht, dat aan den Heer Abendanon verlof werd gevraagd het in de Handelingen af
te drukken. Hij heeft zijne toestemming gegeven en aldus zult Gij allen eerlang in
de gelegenheid zijn kennis er mede te maken.
Ook liet ons Bestuur zich vertegenwoordigen, gelijk wel haast van zelf spreekt,
op den merkwaardigen gedenkdag van 6 April, toen ons hooggeacht medelid de Heer
Dr. J.H.C. Kern te Utrecht zijn 80en verjaardag in den besten welstand mocht vieren.
Bij die gelegenheid heeft ons Bestuurslid de Heer Dr. J. Verdam de hartelijke
gelukwenschen der Maatschappij overgebracht en den jubilaris de verzekering
gegeven van ons aller dankbaarheid voor het groote voorrecht hem en ook ons te
beurt gevallen.
In samenwerking met anderen werd ook dit jaar, waar de gelegenheid zich voordeed,
getracht de zaken die ons ter harte gaan, te bevorderen. Zoo besloot het Bestuur toe
te treden als lid der Vereeniging ‘Het Vondel-Museum’ te Amsterdam, wier
werkzaamheid op het gebied van het glorietijdperk onzer letterkunde meer en meer
de aandacht trekt en verdient.
Ook voldeed het Bestuur aan eene opdracht van de Maandvergadering van 10
Januari, door zich met een verzoekschrift te wenden tot de Eerste Kamer der
Staten-Generaal, om instemming te betuigen met het bekende adres van den Ned.
Oudheidkundigen Bond, in zake de voorgenomen verbouwing van het Binnenhof in
Den Haag. Dit verzoekschrift heeft echter op de gevreesde beslissing geen invloed
kunnen oefenen.
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Zooals de Voorzitter u zooeven reeds heeft medegedeeld, werd onze Maatschappij
dit jaar zwaar getroffen door het overlijden van 18 gewone en 4 buitenlandsche leden,
onder welke zoovelen die tot de meest belangstellende vrienden der Maatschappij
behoorden. Onder deze denken wij hier in de eerste plaats aan den trouwen bezoeker
en spreker in de vergaderingen, onzen hartelijken vriend Dr. Joh. Dyserinck, die eene
geheel eigenaardige plaats in ons midden sedert jaren innam en zoo noode wordt
gemist. Bij zijne begrafenis te Baarn heeft onze Voorzitter de Heer Dr. G. Kalff onze
Maatschappij vertegenwoordigd.
Op dit oogenlik telt de Maatschappij 1 eerelid, 513 ‘gewone’ leden in Nederland, 7
in Ned.-Indië, 19 in het buitenland en 175 buitenlandsche leden van welke 40 de
rechten en verplichtingen der gewone leden aanvaard hebben: een totaal-cijfer dus
van 715 tegenover 702 in het vorige jaar.
Zoo aanstonds zal dit cijfer weder verhoogd kunnen worden, wanneer de uitslag
der verkiezing van nieuwe leden U bekend gemaakt wordt. Het cijfer der te kiezen
leden is dit jaar iets lager bepaald dan in het vorige jaar, hoofdzakelijk in verband
met het veel kleiner aantal candidaten dit jaar gesteld. Gaan wij de verliezen na, in
het afgeloopen jaar geleden, dan lijkt het moeielijk nieuwe leden te winnen die in
liefde en toewijding velen der overledenen evenaren. Laten wij evenwel het beste
hopen: mogen velen zich geroepen gevoelen ieder naar de mate zijner vermogens,
maar allen met gelijke en oprechte belangstelling met ons samen te werken tot steeds
hoogeren bloei onzer Maatschappij.
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Bijlage IV. Verslag van den bibliothecaris.
Dames en Heeren,
Alweder is het oogenblik daar dat ik de eer mag hebben U het een en ander mede te
deelen over de aanwinsten en het gebruik van de Bibliotheek onzer Maatschappij,
en ook nu weder heb ik het voorrecht dat ik niets dan goeds daarvan te zeggen heb.
Geschenken vloeiden haar van alle kanten toe; het letterkundig verkeer met 160
binnen- en buitenlandsche Genootschappen en Maatschappijen1 was, ouder gewoonte,
zeer voordeelig voor onze Boekerij; veel aankoopen konden geschieden en het gebruik
dat van onze boeken gemaakt wordt, nam toe, alle reden dus om ook over het
afgeloopen maatschappelijk jaar tevreden te wezen.
Van de geschenken noem ik U in de eerste plaats twee belangrijke en merkwaardige
collecties brieven, die wij te danken hebben aan de goedheid van ons hoogbejaard
en hooggeacht medelid A.W. Sijthoff. Zooals U bekend is gaf deze na het overlijden
van zijn vriend Carel Vosmaer een treffend ‘In memoriam’ uit, bestaande uit een
herdruk van alle artikelen naar aanleiding van diens overlijden verschenen. Dit boekje
werd niet in den

1

Zie de uitvoerige opgave daarvan in de Handelingen en Mededeelingen onzer Maatschappij
van 1905-6, blz. 80-84.
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handel gebracht, maar met milde hand geschonken aan een groot aantal vereerders
en vrienden van Vosmaer. Natuurlijk ontving de heer Sijthoff eene menigte
dankbetuigingen en die collectie brieven is nu het eigendom onzer Maatschappij.
De bekende uitgever A.C. Kruseman had in 1865 het voornemen een Biographisch
woordenboek der Nederlandsche, toen nog in leven zijnde, letterkundigen uit te
geven, en vroeg daarom per circulaire aan hen opgave hunner levensbijzonderheden,
de titels hunner werken en hun portret. Van dit plan is niets gekomen, maar Kruseman
ontving, zooals te verwachten was, eene massa brieven, waaronder zeer geestige, als
antwoord op die circulaire. Hij schonk deze naderhand aan zijn vriend Sijthoff en
deze gaf ze op zijne beurt aan onze Maatschappij, die dus door Sijthoff's vrijgevigheid
verrijkt is met een groot aantal brieven van Nederlandsche letterkundigen.
De familie van ons diepbetreurd medelid Dr. Joh. Dyserinck schonk ons het eerste
gedeelte van het aan onze Maatschappij vermaakte legaat, bestaande uit een aantal
brochures en een zeer groot aantal artikelen uitgesneden uit tijdschriften, vooral uit
De Gids, die, nu zij alphabetisch op de namen der auteurs gerangschikt zijn, 60
portefeuilles vullen. Tevens is daarbij een aardige collectie geschriften van en over
François Haverschmidt, en eene merkwaardige verzameling courant- en
tijdschriftartikelen over Coenraad Busken Huet, met het opschrift: ‘Kompleete
verzameling van hetgeen er waars en onwaars geschreven is over C. Busken Huet,
na zijn dood, bijeengebracht door Joh. Dyserinck’. - Het overige van 't geen door
Dr. Dyserinck aan ons gelegateerd werd, zal ons later gezonden worden.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1913

68
De overige geschenken, waaronder b.v. de kostbare uitgave van Dr. Scheurleer ‘Onze
Mannen ter zee’, en de namen der gevers zullen, volgens gewoonte, als Bijlage tot
dit verslag medegedeeld worden, evenzoo de titels der gekochte boeken, waarvan ik
hier slechts noemen wil de verschillende gelegenheidsgeschriften met betrekking tot
het jaar 1813.
Door geschenk en aankoop werd de Bibliotheek vermeerderd met 3 handschriften,
eene menigte brieven, 220 boeken en de vervolgen van 230 tijdschriften en
Genootschapswerken, en nadat ik U ten slotte mededeel dat 51 handschriften, 34
brieven en 3826 boeken tegen ontvangbewijs uitgeleend werden, betuig ik U mijn
dank 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 1912-1913 met
geschenken hebben vereerd.
1

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

2

Joh. H. Been, Brielle.

3

Bibliotheek d. Rijks-Universiteit, Leiden.

4

Bibliotheek d. Rijks-Universiteit,
Groningen.

5

Bibliothèque de l'Art et d'Archéologie,
Parijs.

6

Dr. P.J. Blok, Leiden.

7

Dr. G.J. Boekenoogen, Leiden.

8

J. Bols, Aarschot.

9

Emm. de Bom, Antwerpen.

10

L.J.A. Braakenburg van Backum,
's-Hertogenbosch.

11

Dr. R. Brandstetter, Luzern.

12

Dr. Joh. C. Breen, Amsterdam.

13

Dr. G. Brom, Rome.

14

C.W. Bruinvis, Alkmaar.

15

A. de Cock, Antwerpen.

16

Comm. van advies voor's Rijks
Geschiedkundige Publicatiën, 's
Gravenhage.

17

Comm. voor Geschied- en Oudheidkunde
van de Maatsch. d. Nederl. Letterkunde,
Leiden.

18

Mevr. Wed. J. Craandijk, Haarlem.

19

Familie Dyserinck.

20

G.A. Evers, Utrecht.

21

Dr. H.J. Eymael, Elsene (Brussel).

22

F. Gediking, Leiden.

23

Gemeentebestuur van Deventer.

24

Gemeentebestuur van Utrecht.

25

Dr. E.C. Godée Molsbergen, Zaandam.
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J.J. Graaf, Overveen.

27

Mr. S. van Gijn, Dordrecht.

28

Mr. J.N. van Hall, Amsterdam.

29

Dr. J. Heinsius, Leiden.

30

Dr. J. Herderscheê, 's Hertogenbosch.

31

Hoogheemraadschap van Rijnland,
Leiden.

32

W.R. Hora Adema, 's-Gravenhage.

33

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

34

Mevr. Wed. H. Hymans, Brussel.

35

Dr. A.H. Kan, Dordrecht.

36

Dr. L. Knappert, Leiden.

37

Fr. D. de Kok, Weert.

38

Mr. J. van Kuyk, 's-Gravenhage.

39

W.F. Leemans, Warmond.

40

Dr. P. Leendertz. Jr., Amsterdam.

41

Dr. E.C. van Leersum, Leiden.

42

Library of Congress, Washington.

43

Hertog J.F. de Loubat, Parijs.

44

W.J. Manssen, Zaandam.

45

Dr. A. Meillet, Parijs.

46

P.C.J. Meys, Arnhem.

47

Minister of the Interior, Union of South
Africa, Cape Town.

48

Dr. W.J.M. Mulder, Katwijk.

49

E.H.F. Muller, Alkmaar.
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50

Frederik Muller & Co., Amsterdam.

51

Dr. Zsigm. Nagy, Debreczen.

52

Firma Mart. Nijhoff, s'-Gravenhage.

53

W. Nijhoff, 's-Gravenhage.

54

Mr. F.D.E. van Ossenbruggen,
's-Gravenhage.

55

W.P.J. Overmeer, Haarlem.

56

Louis D. Petit, Leiden.

57

Redactie van De Gids, Amsterdam.

58

Redactie van Het Huis, Amsterdam.

59

Redactie van Revista
Hispano-Neerlandesa, 's-Gravenhage.

60

Rijks-Universiteit, Groningen.

61

Mej. Dr. G.H. van Schaick Avelingh,
Winschoten.

62

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

63

J.F.M. Sterck, Haarlem.

64

Dr. A.E.H. Swaen, Amsterdam.

65

A.W. Sijthoff, Feldafing bij München.

66

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

67

Universitäts-Bibliothek, Tübingen.

68

Mr. W.R. Veder, Amsterdam.

69

Dr. J. Verdam, Leiden.

70

Vereeniging Amstelodamum,
Amsterdam.

71

Vereniging tot vereenvoudiging onzer
schrijftaal, Zwolle.

72

A. Vincent, Brussel.

73

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

74

Wijlen Dr. G.J. Vos Azn., Amsterdam.

75

Dr. S.G. de Vries, Leiden.

76

Dr. Jan te Winkel, Amsterdam.
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Legaat van wijlen Dr. J. Dyserinck te Baarn.
Verzameling van artikelen uit De Gids en andere tijdschriften, alphab. op de namen
der schrijvers gerangschikt in 60 portefeuilles.
Verzameling van portretten van N i c . B e e t s en platen met betrekking tot de
Camera Obscura.
Verzameling van brieven met betrekking tot de voorgenomen
Bosboom-Toussaint-tentoonstelling.
‘Kompleete verzameling van hetgeen er waars en onwaars geschreven is over C.
B u s k e n H u e t , nà, zijn dood, bijeengebracht door J. D y s e r i n c k ’.
Verzameling van brochures van A. P i e r s o n , D e C h a n t e p i e d e l a
S a u s s a y e a.e. over P i e r s o n 's ‘Onverdraagzaamheid’.
Verzameling van geschriften over F. H a v e r s c h m i d t , waarbij de toespraak van
J. D y s e r i n c k in de zaal van het Collegium bij de onthulling van het medaillon ter
herinnering aan H a v e r s c h m i d t .
A e s c h y l u s , Agamemnon. Treurspel. Vert. door W. H e c k e r . Gron. 1888.
A e s c h y l u s , Prometheus. Treurspel. Vert. door W. H e c k e r . Gron. 1890.
B u l l (A.J. d e ), Bach te Dresden. Z. pl. 1859.
Chose (La seule) nécessaire. Recueil mensuel d'édification chrétienne [publié sous
la direction de C d . B u s k e n H u e t ]. Harl. 1856.
C o s t a (I s . d a ), De Chaos en het Licht; een halve-eeuw-lied. Haarl. 1850.
Met de eigene correctiën uit het handschrift, overgenomen door J o h .
Dyserinck.
D y s e r i n c k (J o h .), Dr. Allard Pierson. 's-Grav. 1897.
G i l s e (J. v a n ), Twaalftal leerredenen [uitg. door S. M u l l e r , S. H o e k s t r a
B z n . en J.G. d e H o o p S c h e f f e r ]. Amst. 1860.
G i l s e (J. v a n ), Verspreide bijdragen tot verklaring der Heilige Schrift, ter
hernieuwde uitgave bijeengebragt door P.J. Ve t h . Amst. 1860.
G o r t e r (S i m .), ‘Ik geloof, daarom spreek ik’. Een twaalftal nagelaten leerredenen
[uitg. door J.G. d e H o o p S c h e f f e r ]. Amst. 1871.
G r o e n e w e g e n (H.Y.), Het onderwijs in de Zedekunde van Prof. A. Kuenen.
Amst. 1893.
G u n n i n g J r . (J.H.), Het Leven van Jezus. Geïllustreerd. Afl. 1. 's-Gravenh.
1878.
Niet voortgezet.
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H a v e r s c h m i d t (F r .), Wat hebt gij gedaan? Toespraak. Schied. 1870.
H a v e r s c h m i d t (F r .), Mijn ouders huis. Schied. 1872.
H a v e r s c h m i d t (F r .), Vårt hem. Öfversatt från Holländskan af L.F. Stockh.
1881.
H a v e r s c h m i d t (F r .), Ter gedachtenis aan Joan Fredrik Asma, emer. predikant.
Schied. 1884.
H a v e r s c h m i d t (F r .), Steek af naar de diepte. Lucas 5 : 4 m. Toespraak. Schied.
1889.
H a v e r s c h m i d t (F r .), Overdrukjes van tijdschriftartikelen.
H i l d e b r a n d , ps. van N i c . B e e t s , Camera Obscura. 7de herz. en verm. druk.
Haarl. 1871.
Met aantt. bij het opstel: ‘Teun de Jager’ in handschrift van J.
Dyserinck.
H i l d e b r a n d , Die Familie Kegge. Dem Holländischen nacherzählt von W. L a n g e .
In: Alte und Neue Welt. Illustr. Katholische Monatsschrift 1874 - Ten
onrechte wordt J.J. C r e m e r als schrijver genoemd.
H i l d e b r a n d , Karakterschetsen uit ‘De Nederlanden’. 's-Gravenh. 1841.
Met een paar bijvoegsels bij No. 5: Het N. Brabantsch meisje.
[H o e v e n (J. v a n d e r )], Brieven over weten en gelooven. Haarl. 1859.
In memoriam van Dr. Allard Pierson. 8 April 1831-27 Mei 1896. M. pl.
L e v y (J.A.), Johan Rudolph Thorbecke. 's-Gravenh. 1876.
M u l l e r (S.), De geschiedenis van het ontstaan en de vestiging der Algemeene
Doopsgezinde Societeit ter bevordering van de predikdienst, uit de echte bescheiden
opgemaakt en beschreven. [Amst.] 1861.
Opstellen (Godgeleerde en wijsgeerige). Uitg. d.A. P i e r s o n . Ie [eenig] deel. Utr.
1857.
P i e r s o n (A.), De oorsprong der moderne rigting. Haarl. 1862.
P i e r s o n (A.), Zwakheid en Kracht. Overgenomen uit den 2den druk van voorg.
Haarl. 1862.
P i e r s o n (A.), Eene levensbeschouwing. Haarl. 1878.
P i e r s o n (A.), Schoonheidszin, Levenswijsheid en Kunstgeschiedenis. Drie
Voorlezingen. 3de verm. druk. Arnh. (1892).
S m i t K l e i n e (F.), Nicolaas Beets geschetst. Haarl. 1884.
S o p h o c l e s , Drie treurspelen [Koning Oedipus. - Oedipus te Kolonos. - Elektra].
In Nederl. dichtmaat overgebracht door H. v a n H e r w e r d e n . Utr. 1881.
S o p h o c l e s , Antigone. Grieksche tekst met vertaling van C.W. O p z o o m e r .
's-Gravenh. 1885.
S y b r a n d i (K.), Verhandeling over Vondel en Shakespeare als treurspeldichters.
Haarl. 1841.
Verslag wegens den staat der Algemeene Doopsgezinde Societeit in Holland voor
het jaar 1866.
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Lijst der handschriften en boeken waarmede de bibliotheek verder is
vermeerderd:
I. Handschriften.
Geschenk van den heer A.W. S i j t h o f f te Feldafing.
Verzameling van brieven van Nederl. letterkundigen aan A.C. Kruseman, van 1865.
(Zie hiervóór blz. 67).
C. Vosmaer. In memoriam. Bijgevoegd een menigte brieven aan A.W. Sijthoff
over deze uitgave (Zie hiervóór blz. 66).
Geschenk van den heer E.H.F. M u l l e r te Alkmaar.
We y t i n g (H.), Memoriae Jac. Bellamy.
Bundeltje met afschriften van gedichten.

II. Boeken1.
Acta der Particuliere Synoden van Zuid-Holland. 1621-1700. Uitg. d.W.P.C.
K n u t t e l . Dl. IV. 's-Gray. 1912. (16).
Amsterdam in Teekening en Prent. Catalogus van den ... Topographischen en
Historischen Atlas van Amsterdam verzameld en nagelaten door J.F. R o m p e l ...
Verkooping 20 Febr. 1888. Amst. 1888. (29).
Années (XXV) d'Activité de la Société Royale d'Archéologie de Bruxelles. Brux.
1913.
Archives de Betzdorf et de Schuttbourg analysées et publ. par N. v a n We r v e k e .
Luxemb. 1908.
Publ. de la Sect. hist. de l'Institut G.D. de Luxembourg. Vol. LV.
A r n o l d (M.), Die Verwendung des Traummotivs in der englischen Dichtung von
Chaucer bis auf Shakespeare. Kiel 1912.
B a a r s l a g (J a n ), Bonte Violen. Gedichten. Amsterdam z.j. (22).
B e e n (J o h . H.), Dagen en daden van Admiraal Dubbelwit (Witte Cornelisz. de
With). M. portr. 2de druk. Baarn [1913]. (2).
B e e n (J o h . H.), De pleegkinderen van den veteraan. Alkm. 1913. (2).
B e r e n d s o h n (W.A.), Stil und Form der Aphorismen Lichtenbergs. Ein Baustein
zur Geschichte des deutschen Aphorismus. Kiel 1912.
B i l d e r d i j k (W.), Gewijde poëzie, met inleiding en aanteekeningen door P.
K a t P z n . Zwolle 1904.
Zwolsche herdrukken. 22.
1

De cijfers achter de titels geplaatst, verwijzen naar de met diezelfde cijfers gemerkte namen
der schenkers hiervoren op blz. 69 opgenomen. De titels zonder zoodanige cijfers zijn van
boekwerken door aankoop of ruiling verkregen.
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Boerenliedjes (Oud-Hollandsche) en Contradansen, bewerkt voor viool met
begeleiding van klavier door J u l . R ö n t g e n . Bundel III, IV. Amst.-Leipz. 1912.
Uitg. v.d. Vereeniging v. Nederl. Muziekgeschiedenis.
B o e k e r e n (R. K o o p m a n s v a n ), Een tinnen feest. Herinneringen van een
Oud-student. Leid. 1892. (56).
[B o i s s e v a i n (U. P h .)], Beschreibung der Griechischen autonomen Münzen
im Besitze der K. Akademie d. Wissenschaften zu Amsterdam. Amst. 1912.
B o l s (J.), Honderd oude Vlaamsche liederen. Nam. 1897. (8).
B r a n d s t e t t e r (R.), Monographien zur Indonesischen Sprachforschung. X. Luz.
1913. (11).
Briefwisseling van Const. Huygens uitg. d.J.A. Wo r p . Dl. II, 's-Grav. 1913. (16).
Brieven aan J.F. Willems, uitg. d.J. B o l s . Gent 1909. (8).
B r i n k (J a n t e n ), Verschillende studiën, niet herdrukt, over de literatuur van
den dag, voorkomende in het Zondagsblad van het Nieuws van den Dag 1884-1900.
(33).
B r o e k (L. v a n d e n ), Vijftig jaar geleden. Eens grijsaards herinneringen. Een
versje voor het volk van Nederland. 2e druk. Rott. 1863. (56).
B r o e k (L. v a n d e n ), 30 November 1813. Eens grijsaards herinneringen. Nog
een versje voor het volk van Nederland. Rott. 1863. (56).
Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche textielnijverheid verzameld d.N.W.
P o s t h u m u s . Dl. III. 's-Grav. 1912. (16).
B r u i n v i s (C.W.), De Bank van Leening te Alkmaar, 1544-1875. [Alkm.] 1913.
(14).
B r u i n v i s (C.W.), Israëlieten te Alkmaar. [Alkm.]. 1912. (14).
B u i t e n d i j k (S.H.), Watersnood. Amst. 1861. (56).
Bulletin historique du Diocèse de Lyon ... Organe de la Société Gerson d'Histoire
et d'Archéologie du Diocèse de Lyon. Directeur J.B. Va n e l . No. 69- 78. Lyon
1911-13.
Cameraarsrekeningen van Deventer uitg. d.J. A c q u o y . VII afl. 3. Dev. 1912.
(23).
Catalogus der Afd. Duitsche letterkunde der laatste vier eeuwen in de Bibliotheek
d. Rijks-Universiteit te Groningen. Gron. 1913. (4).
Catalogus der Bosboom-Toussaint-Tentoonstelling. Utr. 1912. (20).
Catalogus der Koloniale Bibliotheek. 4de opgave der aanwinsten. 's-Grav. 1912.
Catalogus der Conscience-Tentoonstelling. Antw. 1912. (9).
C o c k (A. d e ), Natuurverklarende Sprookjes. II. Gent 1912. (15).
C o c k (A. d e ), en I s . Te i r l i n c k , Brabantsch Sagenboek. III. Gent 1912.
Codex diplomaticus Lusatiae superioris IV, umfassend die Oberlausitzer Urkunden
unter König Albrecht II und Ladislaus Posthumus ... herausg. von R i c h . J e c h t .
Hft. 1. Görlitz 1911.
Verlag d. Oberlausitzischen Gesellsch. d. Wissenschaften.
C r o c q (H.G. d u ), Catalogus v.d. Penningverzameling v.h. Kon. Oudheidkundig
Genootschap. Amst. 1912.
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C r u y c e n (J u d . v a n d e r ), De Spreekwoorden van Salomon. In dicht verlicht.
Ghend 1687.
Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia. Ao. 1680. Uitg. d.F. d e H a a n . Bat.
1912.
D e d e m (A. Baron v a n ), Register van Charters en Bescheiden berustende bij
de Vereen. tot Beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis. Kamp. 1913.
Dichters van dezen tijd. Gedichten bijeengebracht door J.N. v a n H a l l . 8e,
opnieuw herz. en verm. druk. Amst. [1913]. (28).
Dictionnaire historique et archéologique de la Picardie. II. Arr. d'Amiens. Amiens.
1912.
D i e d e r i c v a n A s s e n e d e , Floris ende Blancefloer. Uitg. door P.
L e e n d e r t z J r . Leid. 1912. (40).
Bibliotheek van middelnederl. letterkunde.
D i f e r e e (H e n . C.), Het Gedenkboek 1813. Uitg. bij het eeuwfeest der herwinning
van ons zelfstandig volksbestaan. Afl. 1-2. Amst. 1913.
D i f e r e e (H e n . C.), Vondel's leven en kunstontwikkeling. M. portr. Amst. 1912.
Diligence (De). Een tijdschrift van en voor de Prov. Groningen. No. 1-6. Gron.
1840.
Niet voortgezet.
Documents inédits sur l'Abbaye de Corbie. Atlas. Bulle de Benoit III pour l'Abbaye
de Corbie publ. par C. B r u n e l . Amiens 1912.
D o h s e (R.), Gefahr im Verzuge! Moderne Bestrebungen zur Pflege der
niederdeutschen Sprache und Literatur. Leipz. 1911.
Von deutscher Sprache und Art. Bd. II.
D r i j v e r (F.W.), Mozaïek. Allerlei op 't gebied van geschiedenis,
volkseigenaardigheden, feesten, gebruiken, bijgeloof, taal, enz. 3e omgew. en verm.
druk. Met supplement. Gron. 1906-10.
Duc (Le) de Loubat. 1894-1912. Par. 1912. (43).
E e d e n (F r e d . v a n ), De Kleine Johannes. Dl. III. Amst. 1906.
E i e r m a n n (W.), Gellerts Briefstill. Greifsw. 1911.
E i j k (P. v a n ), In Nederlandsche Hooglanden. Sommelsd. [1908]. M. pl.
E n s c h e d é (J.W.), Oude marschen van de Amsterdamsche schutterij. Amst.
1912. (70).
E x t e r (O t .), Beon und wesan in Alfreds Uebersetzung des Boethius, der Metra
und der Soliloquien. Kiel 1911.
E v a r d s e n (H.), Mrs. Centlivre's Drama ‘The Cruel Gift’ und seine Quellen.
Kiel 1912.
F a b i u s (A.N.J.), Het leven van Willem III (1650-1702). M. pl. Alkm. 1912.
F a b i u s , (J.), Herinneringen aan het einde der Fransche overheersching. M. pl.
Utr. 1912.
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F a n t a s i o , ps. van J.N. v a n H a l l , Europesche brieven. Met eene voorrede
van C d . B u s k e n H u e t . Haarl. 1878. 2 dln.
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F e h r s (J.H.), Holstenart. Auswahl aus seinen Dichtungen Herausg. von J.
B ö d e w a d t . Hamb. 1913.
Quickborn-Bücher. Bd. I.
F e r c h l (G.), Bayerische Behörden und Beamte 1550-1804. Münch 1908.
Festschrift anlässlich der Tagung des Gesamtvereines der Deutschen Geschichtsund Altertums-Vereine und des 11. Deutschen Archivstages vom 4 bis 8 Sept. 1911
in Graz. Graz 1911.
F o l m e r (T.), Versamelingh van eenighe rare ende curieuse boecken uyt de 15e,
16e ende 17e eeuwe voor soo veel die sich bevinden in de Librye ghenaemt 't
Leeskabinet aen de Geldersekaei binnen der stadt van Rotterdam. Met groter
naersticheit beschreven ... door T i d d o F o l m e r P i e t L o u w e s z n . Rott. 1913.
Ook o.d.t.: Rariora en curiosa aanwezig in de Bibliotheek van het
Rotterdamsch Leeskabinet. le Honderdtal ... door T i d . F o l m e r .
F r a n c k (J o h .), Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. 2de druk door
N. v a n W i j k . Met registers der Nieuw-hoogduitsche woorden, enz. 's-Grav. 1912.
F r i s (V i c t .), Vlaanderen omstreeks 1530. Met een kaart. Gent 1910.
Uitg. v.h. Julius Vuylsteke-Fonds. No. 8.
Gedenkboek van de Sigray stichting. Nagykörös 1912 (51).
In het Hongaarsch.
Gedenkboek van de feestviering van het 25-jarig bestaan der Kon. Vlaamsche
Academie. Gent 1912.
Gedenkboek (Historisch) der herstelling van Neêrlands onafhankelijkheid in 1813.
Uitg.... onder leiding van G.J.W. K o o l e m a n s B e i j n e n . Geïll. onder toezicht
van N. B e e t s . Dl. I en II. Haarl. 1912-13. (17).
Gedenkstukken der Algemeene geschiedenis van Nederland van 1795-1840 uitg.
d.H.T. C o l e n b r a n d e r . Dl. VI. 's-Grav. 1912. (16).
Gedichten uit de 17e eeuw. Verzameld en toegelicht door D.C. T i n b e r g e n .
Gron. 1912-13. 2 dltjs.
Van alle tijden. No. 5, 6.
G é n e s t e t (P.A. d e ), Sint-Nikolaasavond [uitg.] door J.H. v a n d e n B o s c h .
Zwolle 1913.
Zwolsche herdrukken. 21.
G é n e s t e t (P.A. d e ), Fantasio en De mailbrief. Uitg. door G. E n g e l s . Zwolle
1912.
Zwolsche herdrukken. 25.
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Geschichtsquellen (Württembergische). Im Auftrage der Württembergischen
Kommission für Landesgeschichte herausg. von der Württembergischen Kommission
für Landesgeschichte. Bd. XIII, XV. 1912-13. (67).
G h e y s e n (B o n .), Den Invvendighen ende Vytvvendighen Mensch dat is:
Sedighe Maniere van leven, ghetrocken na de lichamelycke ende gheestelycke
Oeffenynghen der Minder-broederen Recollecten enz. Ipre [1660].
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G o e t h e (J.W. v o n ), Het lijden van den jongen Werther. Uit het Hoogd.
Vermeerdert met een gesprek over het zelve, en 4 platen. 3de druk. Utr. 1790.
G o m m e r s (J.W.A.), Beschrijving van Rijsbergen. 's-Hertogenb. 1912.
G i j n (S. v a n ), Dordracum Illustratum. Dl. IV. Dordrecht 1912 (27).
H e i n s i u s J r . (N i c .), Den vermakelyken Avanturier, ofte de Wispelturige, en
niet min Wonderlyke Levens-loop van Mirandor. Opnieuw met eene Inleiding uitg.
in aaneengeschakelde tafereelen door J a n t e n B r i n k . Zwolle 1896.
Zwolsche herdrukken. IIe Reeks 4, 5.
Help U zelf. Jaarboekje voor Bloemendaal. Jrg. III. 1912-13. Haarl. 1912.
H e n n i n g s e n (H.), Ueber die Wortstellung in den Prosaschriften Richard Rolles
von Hampole. Erl. 1911.
H e r d e r s c h e ê (J.), Voor Aanstaande Lidmaten. Herhalingsboekje. 6e druk.
Tiel [1913]. (30).
H e r d e r s c h e ê (J.), Godsdienstig dagboek. Tiel [1913]. (30).
Herdrukken (Zwolsche), onder redactie van F. B u i t e n r u s t H e t t e m a , N.A.
C r a m e r , J.H. v a n d e n B o s c h e.a. No. 16, 17, 22, 24, 26. Zwolle 1890-1913.
Herdrukken (Zwolsche), Id. Tweede Reeks. Tekst-uitgaven. No. 3-6. Ibid. 1897-98.
Historie (Die) van Christoffel Wagenaer, discipel van D. Johannes Faustus. Naar
den Utrechtschen druk van Reynder Wylicx uit het jaar 1597 uitg. door J o s . F r i t z .
M. 2 afb. Leid. 1913.
Nederl. Volksboeken opnieuw uitg. vanwege de Maatsch. d. Nederl.
Letterkunde. XII
H o f (J.J.), De Geschiedenis der Luchtscheepvaart. Met ill. Gent 1911.
Uitg. v.h. Willems-Fonds. No. 152.
H o h e n s t e i n (C.), Das altengl. Präfix wiđ (er) = im Verlauf der engl.
Sprachgeschichte mit Berücksichtigung der andern germ. Dialekte. Kiel 1912.
Hollande (La) géographique, ethnologique, politique et administrative... littéraire,
artistique etc. par F. B e r n a r d , C.H.B. B o o t , L. B r e s s o n , J a n t e n B r i n k
e.a. Paris 1900.
H o o f t (Pt. C o r n s z .), Rampsaligheden der verheffinge van den Huize van
Medicis. Den 2den Druck. t'Amst. 1649.
H o r a A d e m a (W.R.), Oranje boven! Gedichten. 's-Hage 1913. (32).
H u l s h o f (A.), Verslag van een onderzoek te Parijs naar handschriften en
bescheiden, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. Utr. 1912. (75).
H u r l e b u s c h (C.F.), Compositioni musicali per il cembalo divise in due parti.
Uitg. door M a x S e i f f e r t . Amst.-Leipzig 1912.
Uitg. XXXII der Vereen. v. Nederl. Muziekgeschiedenis.
H u y g e n s (C o n s t .), Trijntje Cornelisdr. Klucht. Uitg. en van eene inleiding en
aanteekeningen voorzien door H.J. E y m a e l . Zutph. [1912]. (21).
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I n g r a m (J. v a n N e s s ), A check list of American XVIII Century Newspapers in
the Library of Congress. Wash. 1912. (42).
Jaarboekje (Leidsch) voor 1913. Leid. 1913.
Jaarboekje (Rotterdamsch) voor 1913. Rott. 1913.
J a c o b s (J.), Vergelijkende klank- en vormleer der middelvlaamsche dialecten.
Dl. I. Klankleer. Gent 1911.
Uitg. door de K. Vlaamsche Academie v. Taal- en Letterkunde.
Janmaat (Van) en Jan-Compagnie. Fragmenten uit de Nederlandse scheepsjournalen
van de 17e eeuw bijeengebracht en ingeleid door P.L. v a n E c k J r . Zwolle 1912.
Zwolsche herdrukken 26.
J o n c k b l o e t (G.), Jonkvrouwe Anna de Savornin Lohman in en uit hare werken.
Leid. 1912.
J o r d a n e s v o n Q u e d l i n b u r g (Die mittelniederdeutschen Predigten des)
in Auswahl [herausg. von] J o h . F l e n s b u r g . Lund 1911.
J ö r g e n s e n (H.), Das Mantrabrāhma a. 2. Prapā haka. Darmst. 1911.
Journal ofte dagregister van onze reyze naer de Keyzerlyke stadt van Weenen ten
jare 1716 [uitg. door J u l . d e S a i n t G e n o i s ]. Gent 1849.
Maetsch. d. Vlaemsche Bibliophilen. Ser. II. No. 10.
K a n (A.H.), Het vertrek van Jacob Cats van Middelburg naar Dordrecht. Midd.
1912. (75).
K n a p p e r t (L.), Geschiedenis der Hervormde Kerk onder de Republiek en het
Koningrijk der Nederlanden. Geïll. onder toezicht van E.W. M o e s . Dl. II. 18e en
19e eeuw. 1912 (36).
Kritiek op het Verslag van de Staatskommissie ingesteld bij K.B. van 22 Junie
1909, No. 26. Samengesteld op uitnodiging van het Hoofdbestuur der Vereniging
tot Vereenvoudiging van onze Schrijftaal. Zwolle 1912-13. 2 dltjs. (71).
Lachebek (De). In 18 vroolijke vertoogen. Z.p. (1781). (7).
Lanseloot van Denemerken. Uit. door P. L e e n d e r t z J r . Zwolle 1907.
Zwolsche herdrukken. IIe Reeks 6.
K n u t z e n (P.), Studien zur Wortwahl Hebbels. Kirchh. 1912.
L i n t u m (C. t e ), Een Eeuw van Vooruitgang. 1813-1913. Geïll. door G. v a n
R i j n . Zutph. 1913.
L o d e w y c k x (A.), Katanga en Zuid-Afrika. Vier lezingen. Gent 1911.
Uitg. van het Willems-Fonds No. 151.
L o w e r y (Wo o d .), The Lowery Collection. A descriptive list of Maps of the
Spanish Possessions within the present limits of the United States, 1502-1820. Ed.
with notes by P h i l . L e e P h i l l i p s . Wash. 1912. W. portr. (42).
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Library of Congress.
L ü n g e n (We r n .), Das Praefix ‘on(d)-’ in der altenglischen Verbalkomposition
mit einem Anhang ueber das Praefix ‘ođ-(ūđ-)’. Kiel 1911.
M a e l c o t e (T h e o d .), Een christelyck onderwys ende instructie van den dienst
der Missen enz. Lov. Ao 1567.
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M a n d e l (K.), Die Belesenheit von Robert Louis Stevenson mit Hinweisen auf die
Quellen seiner Werke. Erl. 1912.
Mannen (Onze) ter Zee in dicht en beeld. Gedichten, portretten, penningen en
grafmonumenten door tijdgenooten, verzameld door D.F. S c h e u r l e e r . Dl. I-II.
's-Grav. 1912-13. (62).
M a n s s e n (W.J.), Geschiedenis der Evang.-Luthersche Gemeente te Zaandam.
Amst. 1913. (44).
N. Bijdr. tot kennis v.d. geschiedenis en het wezen v.h. Lutheranisme in
de Nederlanden. V.
M a r g r e i t e r (H.), Beiträge zu einem tirolischen Anonymen- und
Pseudonymen-Lexikon mit Register der Autoren und Monogramme. Innsbr. 1912.
Zeitschr. d. Ferdinandeums f. Tirol und Vorarlberg. Hft 56.
M e i l l e t (A.), Quelques hypothèses sur des interdictions de vocabulaire dans les
langues Indo-Européennes. [Chartres 1906]. (45).
Mélusine. Revue de mythologie, littérature populaire, traditions et usages, dirigée
par H. G a i d o z . Tom. XI. Paris 1912.
M e y e r (R.), Die Neutralitätsverhandlungen des Kurfürstentums Hannover beim
Ausbruch des siebenjährigen Krieges (Okt. 1756 bis Mai 1757). Kiel 1912.
M e y s (P.C.J.), Laatste Gedichten. Mepp. 1912. (46).
M o l h u y s e n (P.C.), De komst van Scaliger in Leiden. Leid. 1913. (3).
M o l s b e r g e n (E.C. G o d é e ), De stichter van Hollands Zuid-Afrika. Jan van
Riebeeck. 1618-1677. Amst. 1912. (25).
M o n t e l i u s (O.), Das Museum vaterländischer Altertümer in Stockholm.
Beschreibung der wichtigsten Gegenstände. 3e Aufl. Mit 16 Taf. Stockh. 1912.
M u l t a t u l i , ps. van Ed. D o u w e s D e k k e r (Uit de Ideën van) uitg. door J.
P r i n s e n J. L z n . Zwolle 1910.
Zwolsche herdrukken 24.
N a b e r (J o h . W.A.), Elis. Wolff-Bekker en Aagje Deken. Haarl. 1912.
Verhand. uitg. d. Teyler's Tweede Genootschap. N.R. VIII.
N o r l i n d (A r n .), Die geographische Entwicklung des Rheindeltas bis um das Jahr
1500. Eine historisch-geographische Studie. Lund-Amst. 1912.
Novellen voor de jeugd door I n . B o u d i e r -B a k k e r , Al. C a l l a n t , F r a .
Ve r s c h o r e n e.a. Gent 1910.
Uitg. van het Willems-Fonds No. 154
N i j h o f f (W.), Bibliographie de la Typographie Néerlandaise des années 1500-1540.
Feuilles provisoires. Livr. 20. La Haye 1912. (53).
O d i n (L.), Glossaire du Patois de Blonay. Préface de E r n . M u r e t . Laus. 1910.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1913

Mémoires et Documents publ. par la Soc. d'histoire de la Suisse Romande.
Oorkonden aangaande de betrekkingen der Geldersche vorsten tot Frankrijk. In het
licht gegeven door A. H u l s h o f . Arnh. 1912.
Werken uitg. door de Vereeniging Gelre. No. 9.
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Op-komste der Neder-landtsche Beroerten ... door eenen Lief-hebber der Waerheydt,
ende der Zielen Saligheidt [A. v a n Te y l i n g e n ]. In desen 2den Druck verm. met
verscheyden Placcaten enz. Luyck 1646.
Oud-Amsterdam. Geteekende, gegraveerde en gelithographeerde stadsgezichten.
- Afbeeldingen van het stadsleven in vroeger dagen enz. Verzamelingen Wurfbain
- Slagregen - Kroese e.a. Verkooping 6-11 Mei 1912. M. pl. Amst. 1912 (50).
Oud-Amsterdam. Geteekende, Catalogus van den ... Topographischen en
Historischen Atlas van Amsterdam, verzameld en nagelaten door ... P.J. Hamer en
A.H. Walter ... Verkooping 6 Mei 1889. Amst. 1889. (29).
O v e r m e e r (W.P.J.), Geschiedkundige kroniek van Bloemendaal, Overveen en
Vogelenzang. Zandp. 1912. (55).
P a r e n t (M.), Almanak der Moeders. 2de uitg. 1912. Namen 1912.
P a s c o l i (J.), Thallusa. Carmen. Acc. IX Carmina laudata. Amst. 1912.
Patriciaat (Nederland's). Jrg. III, 's-Grav. 1912. (10).
Met aanvullingen van L.J.A. B r a a k e n b u r g v a n B a c k u m .
P e r s s o n (P.), Beiträge zur Indogermanischen Wortforschung. Upps.-Leipz. 1912.
Skrifter utg. af K. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Bd. X.
P e r s y n (J u l .), Dr. Schaepman. Dl. I. Maart 1844-Juli 1870. Utr.-Amst. 1912.
P e t i t (L o u i s D.) Repertorium d. verhandelingen en bijdragen over de
geschiedenis d. Vaderlands enz. II. De literatuur bevattende, van 1901-10 verschenen.
Leid. 1913. (56).
P h i l i p p s e n (M.), Die Deklination in den ‘Vices and Virtues’. Erl. 1911.
Picardie (La) historique et monumentale. Arrond. de Doullens. Am. 1912.
P l a n t i n (C h r .), Correspondance publ. par M a x R o o s e s . Tom. III.
Antwerpen-Gent-'s-Grav. 1911.
Uitg. der Antwerpsche Bibliophilen No. 26.
P o s t e l (J.C. v a n ), Het dagboek of De Kroniek [het nieuws binnen en omtrent de
stad Venlo voorgevallen beginnende met het jaar 1781. Uitg. d. H e n . H.H.
U y t t e n b r o e c k ]. Venlo 1912.
Bijdragen tot de Geschiedenis van Venlo. III.
P r i c k v a n We l y (F.P.H.), Neerlands Taal in 't verre Oosten, eene bijdrage tot
de kennis en de historie van het Hollandsch in Indië. Semar.-Soerab. 1906.
P u s c h (H.), Führer durch das Museum des Hennebergischen altertumsforschenden
Vereins. Mein. 1912.
Q u e r i d o (I s .), Literatuur en kunst. 1e Reeks. Haarl. 1906.
Quickborn-Bücher. Herausg. vom ‘Quickborn’, Vereinigung von Freunden der
niederdeutschen Sprache und Literatur in Hamburg. Bd. I, II. Hamb. 1913.
R a b e (J.E.), Von alten hamburgischen Speichern. Hamb. 1913.
Quickborn-Bücher. Bd. II.
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Recueil d'actes et documents concernant les Frères-Mineurs dans l'ancien Duché de
Luxembourg & Comté de Chiny, précédé d'une notice historique par J a c q . G r o b .
Luxemb. 1909. 2 dln.
Publ. de la Sect. hist. de l'Institut G.D. de Luxembourg. Vol. LIV, LVI.
Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen
... uitg. door J.J.S. S l o e t en J.S. v a n Ve e n . - Leenen buiten Gelderland
(Uitheemsche Leenen). Bewerkt door J.J.S. S l o e t . Arnh. 1912.
Uitg. der Vereeniging Gelre.
Répertoire d'Art et d'Archéologie. Années I, II. Par. 1912-13. (5).
Revista Hispano-Neerlandesa. Red. A d . J. G o d o y y M a r . H. L o o s . Año I.
No. 1/7. Rotterd. 1813. (59).
R e y m o n d (M a x .), Les dignitaires de l'église Notre-Dame de Lausanne jusqu'en
1536. Laus. 1912.
Mémoires et documents publ. par la Soc. d'histoire de la Suisse Romande.
IIe Sér. VIII.
R i j s w i j c k (J. v a n ), Bloemlezing uit zijn Werken [met levensschets door M a x
R o o s e s ]. Gent 1910.
Uitg. v.h. Jul. Vuylsteke-Fonds No. 7.
R i t t e r l i n g (E.), Das frührömische Lager bei Hofheim im Taunus. M. 110 Abb.
u. 38 Taf. Wiesb. 1913.
Annalen d. Vereins f. Nassauische Altertumsk. Bd. 40.
R o d e n b a c h (A l b r .), Gudrun. Spel in vijf bedrijven. 2de druk. herzien ... door
A d . H e r c k e n r a t h . Versiering van C. v a n d e r S l u y s . Amst. 1905.
R o o s (A.G.), Catalogus der Incunabelen van de Bibliotheek d. Rijks-Univ. te
Groningen. Gron. 1912. (4).
R i j n b a c h (A.A. v a n ), 3de Suppl. op het Repertorium betreffende monumenten.
Leid. 1912.
S a b b e (M.), De filosoof van 't Sashuis. - C o n s t . v a n B u g g e n h a u t , De
Wondernacht. Gent-Buss. 1909.
Uitg. van het Willems-Fonds No. 150.
Scaecspel (Dat). Uitg. d.G.H. v a n S c h a i c k Av e l i n g h . Leid. 1912. (61).
S c h a a c k (C h .), 1792-1815. Les Luxembourgeois soldats de la France. Diekirch
1909-10. 2 vol.
Publ. de la Section hist. de l'Institut G.D. de Luxembourg. Vol. LVII-LVIII.
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Schelde (Van de) tot de Weichsel. Nederduitsche dialekten in dicht en ondicht,
uitgekozen en opgehelderd door J o h . A. L e o p o l d en L. L e o p o l d . 2de herz.
druk. Dl. I. Gron. 1908.
S c h e u r l e e r (D.F.), Nederlandsche Liedboeken. Lijst der in Nederland tot het
jaar 1800 uitgegeven Liedboeken. 's-Grav. 1912. (75).
S c h i r m e r (A l f r .), Der Wortschatz der Mathematik nach Alter und Herkunft
untersucht. Strassb. 1912.
Zeitschrift für deutsche Wortforschung. Bd. XIV. Beiheft.
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S c h o l t e (J.H.), Een letterkundige overgangsvorm omstreeks 1700. Rede. Gron.
1912. (75).
S c h ü c k (H e n r .), Studier i Ynglingatal. Upps. 1910.
S c h u y l e n b u r g (W.C.) en J.G.C. J o o s t i n g , Catalogus van de bij het
Stads-Archief bewaarde Archieven. Dl. II. Utr. 1912. (24).
S e r r u r i e r (C.), Pierre Bayle en Hollande. Laus. 1912.
S h ā s t r ī (P r a b h u D u t t ), The Doctrine of Mājā in the System of the Vedānta.
Lond. 1911.
S i m o n s (L.), Studies en lezingen. - Meredith. - Morris. - Ibsen. - Shaw. - Vondels
Jeftha en Gijsbrecht enz. Amst. 1911. (56).
Nederl. Bibliotheek. No. 126, 127.
S i m o n s e n (W.), Niederdeutsch und hochdeutsch in den chroniken des Johann
Adolph Neocorus und des Daniel Lübbeke. Kiel 1911.
S m i t s (C.F. X a v .), De grafzerken in de Kathedrale Sint Janskerk van
's-Hertogenbosch .... Hierbij: De wapen- en rouwborden, voorheen in voormelde
kerk aanwezig, door A.F.O. Va n S a s s e v a n Y s s e l t . II. 's-Hert. 1912.
Spreekwoorden (Oude Joodsche). Verz. en toegelicht door A. C o h e n . Naar het
Eng. bewerkt door J. H e r d e r s c h e ê . Dev. 1912. (30).
Stadsrekeningen van Leiden uitg. d.A. M e e r k a m p v a n E m b d e n . Dl. I.
Amst. 1913.
Werken uitg. d.h. Historisch Genootschap. IIIe S. No. 32.
S t e r c k (J.F.M.), Bilderdijk na zijn uitwijking in 1795. Voordracht. Haarl. 1913.
(63).
S w a e n (A.E.H.), De wetenschappelijke beoefening van het Engelsch.
Redevoering. 's-Grav. 1913. (64).
Swanneblommen. Jierboekje for 1913. Grouw 1913.
Te i r l i n c k (I s .), Conscience botanist. Gent 1912. (66).
T h e a l (G. M c C a l l ), Catalogue of Books and Pamphlets relating to Africa,
south of the Zambesi. Cape Town 1912. (47).
T h e i s s e n (J.S.), De regeering van Karel V in de noordelijke Nederlanden. Geïll.
onder toezicht van E.W. M o e s . Amst. 1912.
Nederl. historische Bibliotheek. VI.
T h u l e m e y e r (Depêches van) 1763-1788 in de bewerking van R o b . F r u i n ,
ingeleid en aangevuld door H.T. C o l e n b r a n d e r . Amst. 1912.
Werken uitg. d.h. Historisch Genootschap. IIIe S. No. 30.
To b l e r (O t .), Die Epiphanie der Seele in deutscher Volkssage. Kiel 1911.
T r e t t i n (A l f .), Darstellung des familienlebens in der ‘comédie larmoyante’
und im ernsten, bürgerlichen schauspiele Frankreichs im 18. Jahrh. Neum. 1911.
Urkundenbuch der Stadt Stuttgart. Bearb. von A d . R a p p . Stuttg. 1912. (67).
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Württembergische Geschichtsquellen. Bd. XIII.
Ve r d a m (J.), Uit de geschiedenis der Nederlandsche Taal. 3de druk. Dordr. 1912.
(69).
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Ve r w i j s (E.) en J. Ve r d a m , Middelnederl. Woordenboek. Dl. VIII Afl. 1-4.
's-Grav. 1912-13. (52).
V i n c e n t (A u g .), Hadewige. Une Mystique brabançonne du temps de
Ruysbroeck. Brux. 1912. (72).
Vlaamsch-België sedert 1830. Studiën en schetsen bijeengebracht door het
Algemeen Bestuur van het Willems-Fonds ter gelegenheid van het jubeljaar 1905.
Dl. V, VI. Gent 1912.
Uitg. van het Victor de Hoon-Fonds. Dl. V-VI.
V l o e r s (P e t r .), Eerste [en tweede] deel van de Wonderbaere Mirakelen van den
H. Roosen-crans, in rym beschreven ende vytghedruct in fyne belden. Antw. 1658.
2 dln.
Volksalmanak (Groningsche) voor 1913. Gron. 1913.
Volksalmanak (Nieuwe Drentsche) voor 1913. Ass. 1913.
Vo l t m e r (B.), Die mittelenglische Terminologie der ritterlichen Verwandtschaftsund Standesverhältnisse nach den höfischen Epen und Romanzen des 13. und 14.
Jahrh. Pinneb. 1911.
Vo n d e l (J. v a n d e n ), Palamedes of vermoorde onnozelheit. [Uitg.] door S.S.
H o o g s t r a . Zwolle 1903.
Zwolsche herdrukken. 16, 17.
Vo n d e l (J. v a n d e n ), Leeuwendalers, uitg. door F. B u i t e n r u s t H e t t e m a .
Zwolle 1898.
Zwolsche herdrukken. IIe Reeks 5.
Vo o y s (C.G.N. d e ), De sociale roman en de sociale novelle in het midden der 19e
eeuw. Rede. Gron. 1912. (73).
Vriend (De leerzame) van Allen. Dl. I. No. 1-54, 117, 119. Amst. z.j.
‘Vrouwen-Kiesrecht’ en ‘Bedeelden-Kiesrecht’. Advies van een lid der
‘Wetgevende macht’ in de Nederl. Hervormde Kerk [ondert. S e n e x
E c c l e s i a s t i c u s , ps. van G.J. Vo s A z n .]. Amst. 1912. (74).
Vrouwenleven (Van) 1813-1913. Ontwikkelingsgang van het leven en werken der
Vrouw in Nederland en de Koloniën. Met inleiding van A. v a n H o g e n d o r p .
Gron. 1913.
Wa l s h e (E.) et G. S a r g e n t , Floris Frank. Scènes de la Réforme aux Pays-Bas.
Toul. 1881. (7).
We n d t (H.), Die Oliviersage im altfranzösischen Epos. Berged. 1911.
W i j n a e n d t s v a n R e s a n d t (W.), Geschiedenis en genealogie van het geslacht
van Middachten. 1190-1901. Bronnenstudie. M. pl. 's-Grav. 1913.
W i l k e n (G.A.), Verspreide geschriften, verz. door F.D.E. v a n
O s s e n b r u g g e n . Sem., Soerab., 's-Grav. 1912. 4 dln. (54).
I. Levensbericht [door T.H. d e r K i n d e r e n ]. - Monographie over de
Alfoeren van Boeroe. Geschriften op het gebied van vergelijkende
rechtswetenschap.
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II. Geschriften op het gebied van vergelijkende rechtswetenschap.
III. Geschriften over Animisme en daarmede verband houdende geloofsGeschriften uitingen.
IV. Geschriften over animistische geloofsuitingen, andere ethnologische
onderwerpen, en geographische pathologie enz. - Aanhangsel: De
Alifoersche dierenriem door J. t e n H o v e , met aanteekeningen van G.A.
Wi l k e n .
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W i n k e l (J. t e ), De ontwikkelingsgang der Nederl. letterkunde. Afl. 14. Haarl.
1912. (76).
W i t t (J o h . d e ), Brieven. Uitg. d.N. J a p i k s e . Dl. III. Amst. 1912.
Werken uitg. d.h. Historisch Genootschap, III. Ser. No. 31.
W i t t e r (E), Das bürgerliche Leben im mittelenglischen Versroman. Kiel 1912.
Woordenboek d. Nederlandsche Taal. Leid. 's-Grav. 1912-13.
VI. 14, VII. 1. bewerkt door A. B e e t s .
VIII. 8, 9. bewerkt door J. H e i n s i u s en R. v a n d e r M e u l e n .
XII. 1. bewerkt door G.J. B o e k e n o o g e n .
XIII. 19. bewerkt door J.A.N. K n u t t e l .
Woordenboek (Nieuw Nederlandsch biografisch) onder red. van P.C. M o l h u y s e n
en P.J. B l o k . Dl. II. Leid. 1912.
Wörterbuch (Deutsches). Leipz. 1912-13
Bd. IV. Abt. I. Thl. IV, 1 bearb. von H. W u n d e r l i c h .
Bd. X. Abt. II. 8, 9 bearb. von H. M e y e r und B. C r o n e .
Bd. XI. Abt. I. 4 bearb. von M. L e x e r und D.v. K r a l i k .
Bd. XI. Abt. III. 1 bearb. von K. E u l i n g .
Bd. XII. Abt. I. 9, 10 bearb. von M. L e o p o l d .
Bd. XII. Abt. II. 1 bearb. von L. S ü t t e r l i n .
Bd. XIV. Abt. I. 2 bearb. von A. G ö t z e .
Bd. XIV. Abt. II. 1 bearb. von R. M e i s s n e r .
W i j k (N. v a n ), De Nederlandsche taal. Handboek voor Gymnasiën. 2e druk. Zwolle
1909.
Yp e r m a n (De ‘Cyrurgie van Meester J a n ’) uitg. d.E.C. v a n L e e r s u m .
Leid. 1912. (41).
Z i j p (A.), De strijd tusschen de Staten van Gelderland en het Hof. Arnh. 1913.
Werken der Vereeniging Gelre. No. 10.

Overdrukken.
J.H. A b e n d a n o n . - J. B o l s . - J o h . C. B r e e n (4 stuks). - G. B r o m . - C.W.
B r u i n v i s . - J. C r a a n d i j k . - J.J. G r a a f (4 stuks). - J. H e r d e r s c h e ê . - A.H.
K a n . - D. d e K o k . (3 stuks). - J. v a n K u y k . - W.F. L e e m a n s . - W.J.M.
M u l d e r (3 stuks). - M a x R o o s e s . - J.F.M. S t e r c k (2 stuks). - W.R. Ve d e r .
- C.G.N. d e Vo o y s .
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Bijlage V.
Rekening en Verantwoording van den Penningmeester, over het jaar
1912.
A. Algemeene rekening.

I.

O N T VA N G S T E N .
Saldo der rekening over
1911

ƒ 1732,24

II.

Ontvangsten behoorende
tot het vorige dienstjaar.

ƒ 53,88

III.

Opbrengst van bezittingen, ƒ 338,08
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 90,den maaltijd

VI.

Contributiên 1912/13

ƒ 43,57

ƒ 3515,52
---

Totaal der ontvangsten

ƒ 5773,29
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I.

U I T G AV E N .
Uitgave behoorende tot het ƒ 2,20
vorige dienstjaar

II.

Kosten van bestuur

ƒ 1202,695

III.

Kosten algemeene en
maandelijksche
vergaderingen

ƒ 231,70

IV.

Kosten vaste Commissiën ƒ 32,40

V.

Geschriften door de
Maatschappij uitgegeven

ƒ 1092,175

VI.

Kosten der Bibliotheek

ƒ 1074,-

VII.

Bijdrage Boekencommissie ƒ 10,A.N.V.

VIII.

Belegging van gelden

ƒ 1020,81
---

Totaal der uitgaven
ƒ 4665,98
R E C A P I T U L AT I E .
Totaal der ontvangsten
ƒ 5773,29
Totaal der uitgaven

ƒ 4665,98
---

Batig saldo van het
dienstjaar

ƒ 1107,31

Gezien en goedgekeurd door het Bestuur:
(w.g.) S.G. DE VRIES.
(w.g.) G.J. BOEKENOOGEN.
L e i d e n , 14 April 1913.
Aldus opgemaakt door den Penningmeester:
(w.g.) J. HEINSIUS.
L e i d e n , 12 April 1913.
Gezien en goedgekeurd door de gecommitt.
Leden:
(w.g.) D.C. HESSELING.
(w.g.) P.A.A. BOESER.
L e i d e n , 18 April 1913.
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Rekening en Verantwoording van den Penningmeester, over het jaar
1912.
B. Rekening van het Vaste Fonds.
Kapitalisatie.

Vlottend.

I.

ONTVANGSTEN.
Saldo der rekening ƒ 14,21
over 1911

ƒ 1487,88

II.

Rente van het Fonds ƒ 105,66

ƒ 316,96

III.

Rente van op de
Leidsche Spaarbank
belegde kasgelden

ƒ 36,15

Totaal der
ontvangsten

---

---

ƒ 119,87

ƒ 1840,99
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Kapitalisatie.
U I T G AV E N .
Belegging van
gelden

I.
II.

Vlottend.

ƒ 68,25

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

ƒ 100,-

Aan de Comm. v.
Geschied- en
Oudheidk.:
voorbereiding v.h.
Gedenkboek v.
Nederlands herstel
in 1813

ƒ 500,-

Aan de Comm. v.
Geschied- en
Oudheidk., voor
Suppl. Repertorium
v. vaderl.
geschiedenis

ƒ 200,-

Fotografeeren van
handschrift te
Londen: Spiegel
smenschen
behoudenisse

ƒ 165,43

Opmaken van akte
v. procuratie

ƒ 4,15
---

---

Totaal der uitgaven ƒ 68,25
R E C A P I T U L AT I E .
Totaal der
ƒ 119,87
ontvangsten

ƒ 969,58

Totaal der uitgaven ƒ 68,25

ƒ 969,58

--Batig saldo van het ƒ 51,62
dienstjaar

ƒ 1840,99

--ƒ 871,41

Gezien en goedgekeurd door het Bestuur:
(w.g.) S.G. DE VRIES.
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(w.g.) G.J. BOEKENOOGEN.
L e i d e n , 14 April 1913.
Aldus opgemaakt door den Penningmeester:
(w.g.) J. HEINSIUS
L e i d e n , 12 April 1913.
Gezien en goedgekeurd door de gecommitt.
Leden:
(w.g.) D.C. HESSELING.
(w.g.) P.A.A. BOESER.
L e i d e n , 18 April 1913.
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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 Dr. Boekenoogen. In die vergaderingen werd in de eerste plaats
zorg gedragen voor het Tijdschrift voor Ned. Taal- en Letterkunde. In den loop van
dit jaar verschijnt het 32ste Deel.
Van de wetenschappelijke mededeelingen, waarmede iedere vergadering besloten
werd, was de inhoud de volgende:
Dr. Boekenoogen sprak over het volkslied Daar was eens een meisje loos en over
parodieën van driekoningenliederen.
Dr. Beets over het kweesten en dergelijke gebruiken in Noord-Duitschland en
Skandinavië.
Dr. Hesseling over de woorden top en toppen; over het spreekwoord: ‘il faut qu'une
porte soit fermée ou ouverte’ en over het gebruik van het futurum na w.w. als zweren.
Dr. Kalff over het lied ‘van de 77 snijders,’ benevens over onuitgegeven brieven
van Staring e.a. aan Bellamy's vriend J.P. Kleyn.
Dr. Verdam over het minder duidelijk worden der beteekenis van een woord in
verband met een wijziging van den klemtoon; voorts over een aantal Mnl. woorden.
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Dr. Speyer over een dierfabel in het Mahabharata, waarin de jakhals, te onrechte
beschuldigd, verschijnen moet voor den tijger, hier als koning der wouddieren
voorgesteld; een fabel waarin spreker samenhang met onze verhalen over Reinaert
den Vos vermoedt.
De uitgave van Bellamy's werken heeft, buiten schuld der bewerkster, Mej. Dr.
Nijland, eenige vertraging ondergaan. Wij mogen echter verwachten, dat het eerste
deel in het volgend jaar het licht zal zien.
Aan de reeks der vanwege de Maatschappij uitgegeven volksboeken is dit jaar dat
van Christoffel Wagenaar toegevoegd. Binnen niet al te langen tijd zullen het
volksboek van Salomon en Marcolfus en dat van de Ridder met de Zwaan volgen.
Naast deze reeks van volksboeken werd door de Commissie een nieuwe reeks van
herdrukken op touw gezet. In deze reeks zullen zoodanige geschriften van vroegeren
tijd worden opgenomen, die door inhoud en vorm geschikt zijn, de leden der
Maatschappij en andere ontwikkelde lezers te behagen. Een aanvang zal worden
gemaakt met Bontekoe's Reizen; dat werkje zal door Dr. Hoogewerff, onder toezicht
der Commissie, voor onze Maatschappij worden uitgegeven.
Ten slotte voerde de Commissie onderhandelingen met Dr. Nagy uit Debreczen
over de uitgaaf eener door hem bewerkte vertaling van Vondel's Lucifer in het
Hongaarsch. Met behulp eener kleine subsidie onzer Maatschappij zal deze vertaling
over eenigen tijd in Hongarije worden uitgegeven.
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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 fungeerde de Heer
Hensen.
In de maandvergaderingen werden de volgende onderwerpen behandeld:
De Heer Koolemans Beijnen besprak de houding van admiraal Ver Huell in den
Helder in 1813/14 en kwam daarbij tot de slotsom dat - zelfs afgescheiden van de
omstandigheid dat meer dan waarschijnlijk toen het behoud van de vloot aan Ver
Huell's toedoen is te danken geweest - die houding, nl. het getrouw blijven aan den
eed jegens den Franschen keizer gezworen, onder geen enkel opzicht
afkeuringswaardig is te noemen.
Ook deed de Heer Koolemans Beijnen in bijna elke vergadering mededeelingen
omtrent den voortgang van het Gedenkboek 1813, waarover menigmaal van gedachten
werd gewisseld.
De Heer Pijper gaf inlichtingen over een boekje, getiteld: Korte onderwysing uit
de H. Schrift, hoe wij onze vijanden, den duivel, de wereld en ons eigen vleesch als
christelijke ridders zullen wederstaan, gedrukt in 1562 te Antwerpen door Tavernier.
Spreker karakteriseert het boekje als geschreven in den geest van Erasmus en
afkomstig van de groote middenpartij onder de Nederlandsche hervormden.
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Het is onderwijl, te gelijk met een drietal andere geschriften van gelijken aard, welke
met de ‘Korte onderwysing’ één bundeltje vormen dat in de bibliotheek van onze
Maatschappij wordt bewaard, afgedrukt in het IXe Deel, bladz. 615-639 der
Bibliotheca Reformatoria Neerlandica.
De Heer Bussemaker deed naar aanleiding van Crispi's Memorie e documenti
eenige opmerkingen over de Triple-alliantie. De populaire voorstelling, dat Italië
zou zijn toegetreden tot het Duitsch-Oostenrijksch verbond van 1879, is zeker onjuist;
uit de papieren van Crispi blijkt dat eerst in het najaar van 1887 aan Italië mededeeling
is gedaan van den inhoud van dit verbond. Wat heeft men dan wèl te verstaan onder
de Triple-alliantie? Het is niet met zekerheid te zeggen, omdat er nooit iets van
publiek is gemaakt. Aanwijzingen in Crispi's papieren geven echter grond voor de
hypothese dat, behalve het Duitsch-Oostenrijksch verbond van 1879, twee tractaten
bestaan, één van Italië met het Duitsche rijk, van denzelfden inhoud als het
Duitsch-Oostenrijksche, met dit verschil echter dat, in plaats van Rusland hier
Frankrijk is gesteld; het tweede is dan een verbond tusschen Italië en Oostenrijk,
waarbij van weerszijde vrede en vriendschap is beloofd, daarenboven handhaving
van het ‘statu quo’ in de Adriatische zee en het Balkan-schiereiland, voor zoo verre
het beide contracteerende mogendheden betreft en waarschijnlijk bovendien een
garantie van elkanders bezittingen.
Een ander maal gaf Spreker mededeeling betreffende een aantal aanteekeningen
van Willem Bentinck aangaande den raadselachtigen avonturier, die onder den naam
van graaf de St. Germain bekend is. Wel weten wij van elders, dat hij in 1760 naar
ons land is gekomen, belast met een geheime zending, buiten den minister Choiseul
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om, ten einde den vrede tusschen Engeland en Frankrijk te bevorderen, en ook vindt
men in verband hiermee den naam van Bentinck vermeld, doch bizonderheden
dienaangaande, door historische documenten gestaafd, ontbraken toch. Deze worden
door de bedoelde Bentinck-papieren gegeven, die in het volgende deel der Archives
de la Maison d'Orange-Nassau zullen opgenomen worden.
De Heer Knappert deelde het een en ander mede over de Flosculi sententiarum
bijeengebracht door Everardus Bronchorst. Wij bezitten de ‘Flosculi’ niet in hun
geheel maar in uittreksel van prof. H.W. Tydeman. Bij elke spreuk geeft Bronchorst
voorbeelden uit zijn eigen omgeving, vlecht historische anecdoten er tusschen in en
zijn werk wordt daardoor van belang voor de kennis van zijn eigen karakter, voor
die van zijn tijdgenooten en vooral van zijne collega's aan de Leidsche Universiteit.
Een ander maal wees Spreker op het boekje van den Hoornschen predikant Jacobus
Hondius, Swart Register van duysent Sonden, 1674. Het boekje doet den schrijver
kennen als een aanhanger der puriteinsch-rigoristische richting onder de
Nederlandsche gereformeerden, die, tegenover het dogmatisme, aandrongen op
strenge zedelijkheid, en de moraal behandelden in den vorm van ‘casus conscientiae’.
Bij Hondius ook sporen van socialen rechtvaardigheidszin. Voorts is zijn werkje van
groot belang voor onze kennis van maatschappelijke en kerkelijke zeden, alsmede
van het volksgeloof uit dien tijd. Het boekje is niet zeldzaam, maar te weinig
geraadpleegd.
Ook gaf Spreker nog eenige mededeelingen over Petrus van Balen, den predikant
bij onze ambassade te Madrid en over de boeken welke op zijn neiging tot de R.K.
kerk invloed uitgeoefend hebben; vervolgens over sommige boeken door de
Gereformeerde kerk in het derde
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kwart van de 17de eeuw onder censuur gesteld, o.a. van Braght's Bloedig Tooneel,
de la Court's Interest van Holland, Aitzema's Saken van staat en oorlog, Spinoza's
Tractatus theologico-politicus.
De Heer van Leersum bracht twee noviteiten ter tafel op het gebied van den
geografischen oorsprong der lues, nl. Aus der Frühgeschichte der Syphilis, Leipzig,
1912 en Graphische und typographische Erstlinge der Syphilisliteratur, München,
1912. De schrijver, prof. Sudhoff te Leipzig, is door de ontdekking van een exemplaar
van het ‘Gotteslästereredikt’, dat door keizer Maximiliaan den 7den Augustus 1495
bij gelegenheid van den rijksdag te Worms is uitgevaardigd, en meer nog door het
Concept van dit tractaat, dat waarschijnlijk een paar maanden ouder is en waar van
lues onder den naam van ‘pösen plattern’ als een straf van God's hand gewag wordt
gemaakt, tot de slotsom gekomen, dat deze ziekte derhalve op dat tijdstip in
Duitschland reeds genoeg moet bekend geweest zijn, hetgeen dan in tegenspraak is
met de bewering van de voorstanders der theorie van den Amerikaanschen oorsprong
der lues: dat de ziekte, na door Columbus' metgezellen in Spanje te zijn ingevoerd
en door het leger van Karel VIII in Italië gebracht, na het uiteengaan van die troepen
bij Novara in October van 1495, over het overige Europa zou zijn verspreid. Spreker
is van meening dat prof. Sudhoff de beteekenis van de door hem ontdekte stukken
overschat en dat zij geenszins bij machte zijn de Amerikaansche theorie aan het
wankelen te brengen. Want bekendheid in Duitschland met den naam der ziekte is
nog geen bewijs van haar voorkomen aldaar. Maar al heeft ook de ziekte werkelijk
in Duitschland geheerscht vóórdat Karel's troepen in de gelegenheid waren haar
daarheen te brengen, kan
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daaruit alleen de gevolgtrekking gemaakt worden dat zij in Europa wellicht andere
wegen gevolgd heeft dan door de verdedigers van de Amerikaansche theorie is
aangenomen en zij zullen daarom wel doen aan dit punt voortaan hun aandacht te
wijden.
De Heer Blok gaf een aantal cijfers met betrekking tot het verloop der bevolking
van Leiden in de 16de, 17de en 18de eeuw. Hij sprak eerst over de waarde der bronnen
waaruit deze cijfers konden geput worden: schattingen bij de samenstellers der
stad-beschrijvingen, volkstellingen, verpondings- en hoofdgeldregisters, die van den
100sten en 200sten penning, enz., waarbij vooral aan de tellingen waarde moet toegekend
worden. Wij bezitten deze uit 1574, 1581, 1622 en 1793. Het aantal der bewoners
in Augustus 1574, tijdens het beleg dus, moet volgens Orlers gesteld worden op
omstreeks 14,000; de tot ons gekomen telling over 15 van de 20 toenmalige ‘bonnen’
brengt ons op 11,000, terwijl een aantal vrouwen, kinderen en burgers de stad hadden
verlaten. De volledige telling van 1581 (vgl. daarover Posthumus in
Handelingen-Philologencongres 1910) noemt 12,144 personen, waaronder 259
studenten. Daarna komt de aanzienlijke toeneming vooral der industrieele bevolking,
waaronder reeds in 1581 26 p.c. uit de Zuidelijke gewesten stamde. De stad moet
aanzienlijk vergroot worden (1611) en telt in 1622 volgens de tellingen van het
hoofdgeld 44,745 bewoners. Omstreeks 1640 stelt Orlers de bevolking op 50,000
(niet op 100,000 zooals in de eerste uitgave), in weerwil van de zware pestjaren 1625
en 1635. De toeneming der bevolking gaat steeds voort. Het aantal der huizen is in
1634: 8358; in 1670: 13,000, behalve de z.g. ‘poorten’, zoodat men aan het einde
der hoogste bloeiperiode van nijverheid en academie (1672) de be-
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volking op 70,000 mag stellen. Dit maximum wordt in den Tegenw. staat (1742) nog
als aanwezig geschat, maar deze schatting is zeker te hoog, want de stad is dan
eigenlijk al te groot voor de bevolking en het huizental is tot beneden de 11,000
gedaald. Deze daling houdt in de 18de eeuw aan in verband met den achteruitgang
der beide grondslagen van Leiden's welvaart. In 1793 is het getelde aantal personen
slechts: 28,000. Van die bevolking vormen de arbeiders de groote meerderheid; in
1634 van de getelde 45,000 niet minder dan 40,000 naar schatting. De 200ste penning
treft in 1622: 1600 hoofden van huisgezinnen en zelfstandige ongehuwden; in 1627:
2500; in 1722: 1500. Merkwaardig is in 1793 het betrekkelijk gering aantal kinderen;
op de 13,850 volwassenen slechts 12,947 in de 4772 gezinnen, waarvan 795 met
dienstboden, 148 ook met werkboden.
Een ander maal sprak de Heer Blok over drie aardige Leidsche boekjes uit de 18de
eeuw: Les Délices de Leyde, Les Délices de la campagne de Leyde en De Vermakelyke
Leidsche Buitencingels, waarover hij bibliografische en andere bijzonderheden ten
beste gaf.
De Heer Hensen deelde uit een nog onuitgegeven handschrift mede wat er in 1734
op Zuid Beveland te doen is geweest, toen ook daar het valsche gerucht zich
verspreidde dat de Roomsch-Katholieken een complot hadden gesmeed om op 24
Juni de rollen van Staat en Kerk geweldadig om te keeren.
Een ander maal besprak hij de z.g. Catéchisme Impérial. Een geheel hoofdstuk is
in dit handboekje gewijd aan de buitengewone verplichtingen van de Fransche
onderdanen jegens keizer Napoleon en ook jegens zijn nakomelingsschap op den
troon. Het staat vast dat dit hoofdstuk de vrucht is geweest van ampele besprekingen
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tusschen den keizer en den pauselijken legaat, kardinaal Caprara. Bij decreet van 4
April 1806 werd op grond van de z.g. organieke artikelen bevolen dat alleen deze
catechismus in de katholieke kerken van het keizerrijk zou gebruikt worden. Ofschoon
de Hollandsche missie toen niets had uit te staan met dit keizerlijk voorschrift,
verscheen er reeds in October 1806 eene Hollandsche vertaling van dezen catechismus
te Amsterdam bij Gartman en van Esveldt Holtrop, eene niet katholieke firma en
beleefde deze Catechismus ten gebruike van al de kerken des Franschen rijks in
1807 ook reeds een derden druk. Verkeerdelijk zou men daaruit afleiden dat de
keizerlijke catechismus ingang had gevonden bij de Katholieken van Noord
Nederland. Uit de correspondentie van den aartspriester van Holland en Zeeland, I.I.
Cramer, blijkt daarentegen dat men in de Missie, over het geheel genomen, rustig is
voortgegaan zich te bedienen van de daar reeds lang gebruikelijke catechismussen.
Eerst in 1811 werd door den onderprefect van Zieriksee, Samuel Boeye, een poging
aangewend om den keizerlijken catechismus ook in de Hollandsche missie ingang
te verschaffen. De aartspriester Cramer, voor de overmacht moetende bukken, heeft
toen echter niet zijn toevlucht willen nemen tot de reeds bestaande Amsterdamsche
editie maar zelf voor een geheel nieuwe vertaling zorg gedragen. Op 21 Juli 1812
wachtte hij nog steeds op goedkeuring van deze vertaling uit Parijs en had hij ook
nog geen octrooi van daar kunnen verkrijgen voor een viertal katholieke
boekhandelaars van Amsterdam. Verder wordt er in de papieren van Cramer geen
melding meer gemaakt van deze zaak; ongetwijfeld is het bij een voorloopig plan
gebleven.
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Aanhangsel.
Op 10 Juni, den vooravond van de algemeene vergadering, kwam, zooals gewoonlijk,
onze Commissie bijeen onder leiding van haar voorzitter, den Heer Koolemans
Beijnen. De presentielijst werd geteekend door Mej. Ruys, Mej. v.d. Flier, door de
HH. Koolemans Beijnen, Godée Molsbergen, Overvoorde, Knappert, Bussemaker,
Wijnaendts Francken, Beversen, v.d. Meulen, v.d. Schaaff, v. Gelder, Peltenburg,
Eekhof, Draaijer, Kesper, Huizinga, Hesseling, Pijper, Molhuysen, Fockema Andreae,
Blok, Hensen en door de HH. hospitanten B. Becker en C. Borchling.
Als eerste Spreker hield Dr. P.C. Molhuysen een voordracht over ‘De komst van
Scaliger in Leiden’. Toen in 1591 Justus Lipsius ontslag vroeg als professor aan de
hoogeschool van Leiden, bracht dit curatoren in groote verlegenheid; de roem van
zijn naam kon de universiteit in de gegeven omstandigheden kwalijk missen. De taak
om in dit gemis te voorzien was vrijwel geheel toevertrouwd aan Jan van der Does,
den eersten curator van de hoogeschool. De gedachte om Scaliger te beroepen is
echter niet het eerst bij hem opgekomen, maar bij een oud Leidschen student, den
Zuidnederlander Baudius, die beweerde door zijn invloed Sc. te kunnen bewegen
om het beroep naar Leiden te aanvaarden. Later bleek echter dat deze Baudius ‘naer
Vlaemschen trant’ maar al te zeer had opgesneden; wat men verkregen heeft, is buiten
dezen omgegaan. Van der Does won curatoren aanstonds voor het plan om Sc. te
beroepen op een jaarwedde van ƒ 1200, terwijl de gewone professoren hoogstens
ƒ 800 trokken en de senaat sloot zich bij dit voorstel aan. Baudius zou de
beroepsbrieven medenemen, doch men zond tevens naar Sc. den extra-ordinarius
professor,
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Gerard Tuning, die verder alleen de onderhandelingen heeft geleid. De reis was zeer
bezwaarlijk wegens het oorlogsbedrijf in Frankrijk. Hendrik IV, die door Tuning
werd bezocht terwijl hij Rouaan belegerde, verklaarde zich wel bereid het aanzoek
te ondersteunen doch niet te gelooven dat dit door Sc. zou aanvaard worden. Als
boer verkleed heeft Tuning de reis niettemin doorgezet. Het reisgezelschap, bij
hetwelk hij zich had aangesloten, viel in handen van roovers, die zich meester maakten
van de aanbevelings- en beroepsbrieven, welke Tuning bij zich droeg, doch hij zelf
kwam in de helft van Januari 1592 behouden bij Sc. aan, die toen bij zijn vriend
d'Abain vertoefde op het kasteel te Preuilly, t.z. van Tours gelegen. Een vriendelijke
ontvangst viel aan den onderhandelaar ten deel en het bleek dat Sc. bereid was het
beroep naar Leiden te aanvaarden. Echter niet aanstonds; zoodat Tuning de terugreis
alleen moest ondernemen. 17 Maart was deze in Leiden terug; de reis had ƒ 1400
gekost. Aanstonds werd nu aan een wensch van Sc. voldaan; men liet zijn portret en
dat van zijn vader door Goltzius in het koper snijden - de platen bevinden zich nog
heden in de Universiteitsbibliotheek van Leiden - en men zond de afdrukken aan
verschillende geleerden. Onderwijl rezen er bij Sc. bezwaren; hij was al 50 jaren oud
en had nooit academisch onderricht genoten of gegeven. Curatoren ruimden dit
bezwaar uit den weg toen zij in Nov. 1592 hun beroep hernieuwden en tevens
beloofden dat hij nimmer verplicht zou zijn tot het geven van colleges. Sc. hield zich
strenger dan anderen aan deze afspraak, zoodat hij nimmer onderricht te Leiden heeft
gegeven behalve in besloten kring en aan eenige intimi; als professor heeft hij daar
dan ook nimmer gegolden, wel als ‘decus Academiae’ in de eigenlijke be-
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teekenis dier woorden. Kwamen curatoren hem in dit bezwaar te gemoet,
burgemeesters, die ook in hun college zitting hadden, waren niet te bewegen om wat
de jaarwedde betrof verder te gaan dan de toegezegde ƒ 1200. En evenmin konden
zij instemmen met een ander voorstel van curatoren om Sc. slechts voor een jaar te
laten overkomen, opdat hij hier het klimaat en de omgeving zou kunnen beproeven,
want ook op deze punten had Sc. bezwaren in het midden gebracht. Curatoren wisten
nu echter den Franschen gezant, de Buzanval, ertoe te bewegen aan Sc. te schrijven,
die geruststellende berichten gaf omtrent de laatst gemelde bezwaren, door Sc.
geopperd. Ook tal van andere invloedrijke personen, o.a. Maurits en Louise de
Coligny, schreven aan Sc. zelf of aan zijne vrienden. Ten slotte, na eenige aarzeling,
kwam Sc. werkelijk naar ons vaderland; 10 Aug. 1592 bereikte hij Dieppe, waar een
oorlogsschip hem afhaalde, dat hem veilig in Holland bracht. Hoe groote opofferingen
zijn benoeming ook aan Leidens Universiteit kostte, zij heeft toch ook groote
voordeelen opgeleverd.
Na deze zeer toegejuichte rede hield Dr. E.C. Godée Molsbergen een voordracht,
over ‘Hottentotten, slaven en blanken in Compagniestijd in Z. Afrika’, welke men
hierachter zal vinden afgedrukt.
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Voordracht behoorende bij het Verslag van de Commissie voor
Geschied- en Oudheidkunde.
Hottentotten, slaven en blanken in compagniestijd in Zuid-Afrika.
De hedendaagse wetgever in Zuid-Afrika krijgt vele lastige vraagstukken ter
oplossing, maar geen overtreft in moeilikheid en verre strekking de regeling van de
positie der niet-blanken in de Unie van Zuid-Afrika. Opzettelik spreek ik niet van
zwarten, zooals Zuid-Afrikaanse kranten dezer dagen een rubriek hebben ‘Grondwet
van Blanken en Zwarten’, omdat de rechten en plichten van nog anderen dan Kaffers
bij de wet moeten worden vastgesteld. Het gaat tussen blank en niet-blank, en bekend
is hoe de Hollands sprekende Zuid-Afrikaners in dezen verre van kleureblind zijn:
ze trekken de scheidslijn streng en onverbiddelik. Over de Kaffers spreek ik niet,
daar het in aanraking komen met hen zeer laat in de achttiende eeuw valt en als een
geheel beter bij de negentiende eeuwse geschiedenis kan worden getrokken.
Het oordeel van hen, die in vroeger eeuwen de Hottentotten in hun land zagen,
loopt zeer uiteen en is veelal onjuist. Ze waren niet zo idyllies als de dichter der
Lusiados hen in zijn vijfde zang schilderde, maar

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1913

103
ook niet zo woest, kwaadaardig en gevaarlik als ze in Portugal te boek stonden na
de nederlaag en dood van d'Almeida in 1510. Zeevaarders van andere nationaliteit
waren vóór de vestiging aan de Tafelbaai herhaaldelik in vriendschappelik ruilverkeer
met de Hottentotten, en hun runderen en schapen, gekocht voor een stukje koper van
weinig waarde, werden zeer gewaardeerd na de lange zeereis en het teren op zwaar
gezouten scheepskost. Een kloppartij, waarbij de schuld lang niet altijd aan de zijde
der inboorlingen lag, was dikwels het einde van overigens vriendschappelik verkeer.
Het eerste plakkaat van Jan van Riebeeck en Raad, van 9 April 1652, getuigt dat
men bij het stichtingswerk rust wenste met de Hottentotten: ‘Ende alsoo dese wilde
natie vrij stout, dieffachtig ende gansch niet te vertrouwen’ was, moest ieder goed
op zijn wapens en werktuigen passen; men mocht hen niet ‘najagen, slaan, ja eenigh
bangh gesight’ geven; maar met ‘alle vrundelijckheijt ende liefftaligheijt’ moesten
ze ‘door ... minnelijcken ommeganck’ gewonnen worden. Deze order, aangeslagen
aan de eerste plakkaatpaal, is eigenlik voortdurend nagekomen, zolang de Oost
Indiese Compagnie Hottentotten in haar gebied had. Een ‘verdeel- en heers’politiek
werd gevolgd, door de ene groep tegen de andere uit te spelen, en hoewel men spreekt
van Hottentottenoorlogen, kunnen de tijdperken, waarin de goede verstandhouding
veel te wensen overliet, maar waarin in plaats van ernstige gevechten slechts een
paar schermutselingen vallen, nauweliks als oorlogstijd worden beschouwd.
Veel aantrekkeliks hadden de Hottentotten voor de blanken niet. ‘Deze botte
plompe ende luije stinckende natie’ noemt Van Riebeeck hen, en deze opsomming
is wel toepasselik op de met roet, vet, mest en koedarmen
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besmeerde en versierde inboorlingen. En al zou het ruwe scheepsvolk lust gehad
hebben in nadere kennismaking met wat daar als het schone geslacht moest gelden,
de stamopperhoofden hielden wel zóveel toezicht, dat geen ongerechtigheden
gebeurden. Een vast nummer op het programma van schepelingen, die in de Tafelvallei
kwamen, was het ‘gaan zien van de Hottentotvrouwen’ over wier afwijking in
lichaamsbouw de vreemdste verhalen in omloop waren en daar schaamtegevoel bij
de Hottentotten onbekend was, vonden ze de belangstelling geen ongepaste
nieuwsgierigheid.
Van een wettig huwelik tussen een Europeaan en een Hotnotmeid is mij uit
Compagniestijd maar één geval bekend; en de bruid is verre van onbelangwekkend.
Krotoa was een nicht van het opperhoofd der Strandloopers, Aútohoemao, beter
bekend als de beruchte Harry, die Van Riebeeck meer tot last dan van nut was, en
haar zuster was de ‘grootste vrouw’ (= hoofdvrouw) van Oedasoa, het opperhoofd
der Cochoqúas. Krotoa werd opgenomen in Van Riebeeck's gezin en kreeg er de
naam van Eva. Ze was buitengewoon schrander, kleedde zich in Hollandse dracht
of in sarong en kabaai, leerde Hollands en Portugees (ook weer een bewijs dat die
als lingua franca algemeen was, ook vóór de komst van slaven in Zuid-Afrika), gaf
inlichtingen (die achteraf bleken uit Eva's fantasie ontstaan te zijn) over het binnenland
van Afrika, werd onderwezen in de Christelike godsdienst en als Christin gedoopt.
In haar Europese kleding wist ze de onderbarbier Pieter van Meerhoff van Kopenhagen
te boeien, die wettig met haar trouwde ‘in facie ecclesiae’. Maar op den duur trok
de inlandse levenswijze haar weer aan en telkens liep ze weg naar haar verwanten
‘wegh werpende haer reijne en nette
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clederen en daer voor in plaets gebruyckende stinckende oude beestevellen, gelijck
alle andere smeerige Hottentoose wijven doen’. Na de dood van haar echtgenoot
verliederlikte ‘dat stoute vel, die lichtvaerdige prije’ geheel en al en alleen ter wille
van haar kinderen en omdat ze gedoopt was, kreeg ze in 1674 een Christelike
begrafenis in de kerk van het Kasteel aan de Kaap.
Een stamgenoot van Krotoa, die ook blijk gaf van goede hersens te bezitten was
de Hottentot die Ds. Petrus Kalden kort na 1700 op zijn landgoed had. Onder Kalden's
voorlichting (Kalden kende ook de Hottentotse taal) werd hij zó goed onderwezen
in de Christelike leer, dat Ds. François Valentijn, bij Ds. Kalden logerend, verbaasd
was over zijn welverwerkte kennis van de Heilige Schrift.
Maar Krotoa en deze schriftgeleerde zijn héél grote uitzonderingen. De massa van
de Hottentotten was niet gediend van de cultuur der blanken: brandewijn, arak, tabak,
koper en kralen waren het enige wat hun benijdenswaard bezit toescheen. Ze waren
te veel hun leven van niets doen gewend, te lui en te onbetrouwbaar van aard, dan
dat ze voor iets anders te gebruiken waren dan als veehoeders, houthakkers en
waterdragers, en hun dochtertjes voor licht huiswerk.
Hun groot aantal maakte hen steeds tot een gevaar voor de Hollandse nederzetting,
daar de mogelikheid bestond dat een leider zou opstaan, die alle inboorlingen
gezamenlik in overstelpende massa zou doen optrekken tegen hen, die hun land in
bezit hadden genomen en de beste weilanden sloten voor het vee der Hottentotten.
Dit gevaar verdween, toen in 1713, en later nog eens in 1755, de pokken
verschrikkelike verwoesting aanrichtte en het getal der Hottentotten zó deed slinken,
dat ze
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niet langer te vrezen waren, en gedwee de opperhoofden van het treurig overschot
te Kaapstad hun met metaal beslagen kommando-staf kwamen halen, dus hun
erkenning en positie te danken hadden aan de Compagnie. Zo heeft de Compagnie
geen schuld aan het langzaam uitsterven der Hottentotten. Wat in de 18de eeuw de
pokken deed, doen in onze tijd de tuberculose, alcohol en veneriese ziekten en de
tijd zal komen waarop men van regeringswege maatregelen zal moeten nemen om
het uitsterven van dit mensenras te voorkomen. De Hottentotten in de Kaapprovincie,
de Korana bij de Vrijstaat en de Namaquas tellen nu bij elkaar ongeveer 300.000
zielen.
Dat in de 17de eeuw ook aan de Kaap slaven en slavinnen werden aangebracht,
dus in een tijd waarop niemand slavernij afkeurde, spreekt van zelf. Goedkoper
arbeidskrachten waren er niet te krijgen, zelfs al was de prijs van aankoop soms
betrekkelik hoog en hun bezit onzeker. Daar ze alles aten wat maar eetbaar was,
waren ze goedkoop te houden. Ook hun kleding eiste weinig uitgaven.
Over de gruwelen en het lijden op zee tijdens het slaven-transport, dat soms heel
lang duurde, krijgt men een denkbeeld als men weet dat meestal meer dan 50% stierf
vóór de Tafelbaai bereikt was; daarna stierf aan land gewoonlik nog de helft der
levend overgebrachten, aan ziekten. Advokaat Van Dam schreef dan ook: ‘dat men
die menschen niet langer op zee moet laten blijven als een maant off zes weecken
indien men deselve niet wil laten verstincken.’ Bejaarde slaven treurden zich veelal
dood, daar ze wisten hun land niet te zullen weerzien; jongeren schikten zich beter
in hun lot.
Dat lot was over het algemeen niet zwaar aan de
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Kaap: bij de landbouw werden ze gebruikt, maar geen mijnarbeid viel er te verrichten.
De Compagnie zorgde niet alleen voor hun lichamelik welzijn, maar ook werd hun
op een speciaal voor hen ingerichte school onderwijs gegeven in de Nederlandse taal
en de Christelike gebeden. Een ‘croesjen brandewijn en 2 duym tabacq’ was de
beloning der ijverige leerlingen. Dat niet de Portugese taal omgangstaal met de slaven
zou worden, daarvoor was in 1655 in een Instructie door Rijckloff van Goens aan
Van Riebeeck reeds gezorgd en als onderwijzers werden mannen aangesteld ‘seer
goet ende prompt in 't lesen van recht Hollants Nederduyts.’ En dat er goede leerlingen
onder de slaven waren zal straks blijken.
Als slaven of slavinnen, aan de Compagnie behorend, klachten hadden, werden
die door Kommandeurs en Goeverneurs welwillend aangehoord en verbetering
aangebracht waar die nodig bleek. Bij slecht weer behoefden ze niet buiten te werken.
Mishandeling van slaven in eigendom van vrijlieden werd streng tegengegaan: het
slaan met gespleten stokken en touwen was uitdrukkelik verboden, evenzo het laten
werken der slaven op Zondag. Voor het prestige scheen het niet te hinderen dat
kolonisten wegens slavenmishandeling of doodslag werden gestraft, soms zelfs met
de dood. Onder Goeverneur Rijk Tulbagh werd een Slavenwetboek saamgesteld,
waarin nauwkeurig alles wat op hen betrekking had werd geregeld, zelfs het aantal
dergenen die mee mochten met een slavebegrafenis.
De Regering deed al het mogelike om het morele peil van Compagniesdienaren
en kolonisten niet te doen dalen. Maar de slaveloods te Kaapstad, waar
Compagniesslaven en slavinnen gehuisvest werden, was een voortdurende bron van
ergernis voor mensen van ernstige levensopvatting, terwijl het passerend zeevarend
volk en ook
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Compagniesdienaren van het Kasteel er een plek van vermaak in zagen, waar heel
wat ongerechtigheden gebeurden. Op een inspectiereis aan de Kaap zijnd was
Kommissaris Ysbrand Goske in 1671 verontwaardigd te zien dat slechts 25% der uit
slavinnen geboren kinderen zwart waren; 75% bleken een blanke vader te hebben.
Door wetgeving hoopte men het kwaad te stuiten. Hij beval dat slavinnen met slaven
een paar zouden vormen; tweemaal per Zondag moesten ze naar de kerk; de
zieketrooster moest hun langzaam de gebeden voorzeggen, die moesten worden
nagezegd. Als ze dan ver genoeg waren in de Christelike leer konden ze worden
gedoopt en kon hun huwelik wettig erkend worden. Hun kinderen zouden moeten
school gaan en niet als Heidenen opgroeien. Toen later bleek dat het aanleren te
langzaam ging, werden hun tweemaal per dag de gebeden voorgezegd. Doch deze
kunstmatige, van overheidswege, tot stand gebrachte huweliken hebben het kwaad,
door Goske opgemerkt, niet doen verdwijnen, en vele ‘gekleurden’ in Zuid-Afrika
zouden, als ze hun stamboom kenden, een Europeaan in Compagniesdienst vinden
als stamvader van een nieuwe tak. Vooral op de slavinnen in dienst bij vrijlieden
was het prakties onmogelik geregeld toezicht te houden.
Hadden slaven en slavinnen aan de Kaap een nogal rustig leven, ze hadden ook
het vooruitzicht eens de vrijheid te zullen herkrijgen. Daar ze wel wat betaling kregen,
al was het niet veel, konden ze na verloop van tijd een klein spaarpotje bijeen hebben,
om zichzelf vrij te koopen. Aan Goeverneur en Raad werd dan een rekest
gepresenteerd en gewoonlik werd een sterke jonge gezonde slaaf in de plaats gegeven
voor de vrijgelatene. Zo verzocht in 1715 Anna, slavin van Christiaan Pieterszen
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na een verblijf van 28 jaar aan de Kaap vrijlating; ze was gedoopt en bood in haar
plaats de 24-jarige Alexander van Malabar aan. In 1753 doet een slavin Amelia
verzoek om vrijlating; ze biedt een slaaf April van Sambauw aan en legt een
doktersverklaring over dat haar remplaçant goed gezond is! Wettig huwelik van
blanken en vrijgelaten slavinnen komt vrij veel voor; zulk een vrijgelatene had
terstond gelijke rechten met de blanken en kreeg als bruid de gewone titel van ‘eerbare
Jonge Dochter’. Dikwels waren er al vóór de bruiloft een of meer kinderen geboren,
die dan veelal in de Slaveloods woonden; zulke kinderen werden door de
jong-gehuwden dan zo spoedig mogelik, d.w.z. als het geld ervoor aanwezig was,
vrijgekocht. Zoo verzocht in 1724 de vrouw van burger Jan Jansen vrijlating uit de
Slaveloge van haar 9-jarig dochtertje, natuurlik tegen in de plaats stelling van een
gezonde jonge slaaf. Daar het niet aangenaam was familie in de Slaveloods te hebben
kocht een zekere Hermanus Andriesse zijn schoonmoeder er uit vrij voor de somma
van ƒ 100.-.
Ook kostelooze vrijlating kwam voor, soms door meesters of meesteressen, die
als voorwaarde stelden, dat de vrijgelatenen zouden blijven dienen tot de dood van
de vrijlater. Zelfs per testament van Holland uit (b.v. in 1725/26 van Dokkum uit)
werden slaven vrijgelaten. Een slaaf of slavin, die Christen was en Hollands kon
spreken, werd gewoonlik vrijgelaten, maar wie van de vrijgelatenen ongeschikt voor
de vrijheid bleek (en dat waren er natuurlik heel veel) viel weer terug in slavernij.
Slaven aan de Kaap geboren werden op 40-jarige leeftijd vrij, mits hun gedrag goed
was, gekleurden op 25-jarige leeftijd en gekleurde meiden als ze 21 jaar waren.
Verplichting voor hen was ook Christen te zijn en Hollands te kun-
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nen spreken, maar dat kenden zoowat allen, daar voor slaven boven de 12 jaar een
schoolmeester was aangesteld, en aan de meisjes een vrijgelaten slavin onderwijs
gaf. Liet iemand een slaaf vrij worden, dan moest, volgens de Statuten van Indië, de
vrijlater een waarborgsom storten, dat de vrijgelatene binnen tien jaar niet armlastig
zou worden. En ten slotte werden zij vrij, die met hun meesters naar Holland geweest
waren.
Over het dopen van slavekinderen is heel wat te doen geweest. Sommige
predikanten weigerden beslist het sacrament toe te dienen. De zaak werd te Batavia
en te Amsterdam ampel besproken en ten slotte eene regeling gemaakt zowel voor
Hottentotten als voor slaven: (1678)
1) Kinderen van een Hottentotse die lidmaat was moesten worden gedoopt.
2) Slavekinderen moesten de doop ontvangen als hun meester of meesteres er om
verzocht en op zich nam hen te doen onderwijzen in de Christelike religie.
3) Slavekinderen die een blanke vader hadden moesten gedoopt, ook al was de
moeder geen lidmaat.
4) Kinderen van slavinnen aan de Compagnie toebehoorende werden allen gedoopt.
Vermakelik is het rekest van een slavin, die aanneming als lidmaat vroeg, op grond
dat haar kind een blanke vader had; de kerkeraad gaf haar een uitbrander, weigerde
het verzoek, maar doopte natuurlik het kind.
Er waren er, die er aan twijfelden, of men een slaaf, die lidmaat was, als slaaf kon
houden. Na rijp overleg meende men, dat de voorrechten van Christus' kerk zoowel
voor vrijen als dienstbaren golden, en een Christen dus best tevens slaaf kon zijn.
Pas heel laat, in 1802, werd aan de Christelike slaven een afzonderlike begraafplaats
toegestaan.
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Bij de invoering van slaven in Zuid-Afrika was Van Riebeeck, evenals Heren
Bewindhebbers, er op bedacht geweest dat grote gevaren dreigden ingeval velen als
‘boslopers’ wegliepen en gewapende benden vormden. Evenals sommige dienaren
van de Compagnie, en nog enkele jaren geleden de bij de Zuid-Afrikaanse mijnen
gebruikte Chinezen, hadden de slaven het idee dat ze niet zo ver van hun geboorteland
af waren en men maar wat met hen had rond gevaren op zee. Herhaaldelik beproefden
de slaven overland weg te lopen, soms met de ijzers aan. Ver brachten ze het nooit;
de Hottentotten, of anders de wilde dieren hielpen hen spoedig uit hun lijden. Als
afschrikwekkend voorbeeld werd meestal het hoofd van weggelopen slaven of
slavinnen, als men de lijken vond, op een paal voor de Slaveloods gezet. Maar het
weglopen bleef voortduren en het scheen alsof de slaven ongevoelig waren voor de
verschrikkelikste martelingen, als branden, radbraken of zelfs empaleren. Gewoonlik
werd aan de ter dood veroordeelde oogluikend een reep linnen of een touw gereikt,
om door worging een eind aan het lijden te maken. Maar Titus van Bengalen die in
1715 met een andere slaaf Fortuin op verzoek van zijn meesteres Maria Mouton van
Middelburg zijn baas, de oudburgerraad Hendrik Bouwman, had vermoord, bewaarde
zijn goede humeur zelfs uren nadat hij op de paal geplaatst was en trachtte door
allerlei grappen de toeschouwers aan het lachen te brengen.
Een andere merkwaardige executie van slaven maakte een eind aan een ernstige
slaveopstand, die de kolonisten met uitmoording dreigde, juist in een tijd dat er
gevaren van alle kanten waren: eerstens een leeuwenplaag, dan, (het was in 1690)
gevaar van overval der Fransen, ten slotte overval van inboorlingen. Het was in de
tijd van
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Simon van der Stel, toen nog Kommandeur. De journalist vermeldt in het Dagverhaal
het verloop bij stukjes en beetjes, tussen ander belangwekkends in. Aaneengeregen
luidt het als volgt:
‘Met 't vallen van den avond word den Ed. heer Commandeur verslag door een
afgevairdigde renbode van Stellenbosch gedaan, hoe daar ter plaatse vier
t'samengerotte en weggelopene vrijluydenslaven verleden nagt gewapenderhand in
een vrijmanshuys waren gebroken, en dat se den meester van den huyse deerlijk om
't leven hadden gebragt, kwetsende nog een ander vrijman, mitsgaders een slaav
t'haren dienste daar besteld, daar en boven dat zij des vermoorden vrijmans slavinne
en 't gunt verders van hun gading hadde geweest, uyt het huys hadde medegenomen;
- over sulx om verder onheil voor te komen dit volgende brievje afgevaardigd is:
Aan d'E.E. Johannes Mulder, Landdrost, en Heemraden.
Goede Vrunden,
Niet sonder d'uyterste ontsteltenis komt ons ter ooren het deerlijk ongeluk
an twe vrijluyden an Stellenbosch door moordgespan van t'samen gerotte
slaven overkomen, zijnde de ene derselver na wij berigt worden, t'sijnen
huyse door dat gespuys vermoord, d'andere swaarlijk verwond.
Dies sullen UE. om dit gedrogte bij tijds en eer 't meerder sleep an zijn
koorde krijgt uyt te roeyen, na derwārds hebben af te vairdigen 15 man te
paart of te voet, onder 't gezag van een bekwām officier, so en als 't Ulieden
best te raden sullen worden, belovende aan ieder man die een deser
vloekverwanten levendig in hegtenis en 's regters handen leverd 25 rijxds
tot recompens
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en 15 rijxds voor diegene dewelke een der selver om 't leven brengt, waarop
ons verlatende blijven
Goede vrunden
Ul. toegenegen
SIMON VAN DER STEL
in 't Casteel de Goede Hoop
den 11en July 1690.
Een tweede rapport uit Stellenbosch gaf nauwkeurig inlichting: Slaven van drie
burgers hadden Bastiaan Bergman vermoord. Landdrost en Heemraden gingen naar
Bergman's woning ‘zijnde voorzeide woning gelegen een weinig boven Gerrit Grofs,
omtrent de huysinge van Barent Hendriksz. welke voor dezen van de leeuw is
verslonden.’ Men bevond dat in Bergman's huis geweest waren de vrijburger Gerrit
Willemsz. de Vries, een slaaf en een slavin met haar kind; ze zaten bij het vuur (want
Julie is er de koude maand), de honden sloegen aan, de Vries ging naar buiten, en
kreeg een wond in de buik. De schelmen riepen ‘val in, val in’, wondde de slaaf met
een assegaai en doodden Bergman met één assegaai-steek. De Vries en de slaaf
vluchtten in een kamer, maar hadden geen kruit op de pan van hun geweer; en terwijl
de aanvallers de meid, die vluchtte, achterhaalden, konden De Vries en de slaaf
ontkomen. De moordenaars plunderden het huis en zeiden: ‘dit is het begin en alsoo
sullen we rondgaan’.
Een paar dagen later kwamen nieuwe berichten in. Bij Heemraad Hendrik Elbertsz.
hadden ze vier schapen gestolen ‘en 't kind van de slavinne dewelke zij ook met
geweld weggerukt hebben heeft men in de rivier dood gevischt’. Door acht
Stellenbosser burgers werden de boosdoeners overvallen, die vluchtten in de bergen
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van Hottentots Holland; bij de achtervolging werd over en weer uit roeren en
snaphanen geschoten, en een der kolonisten had het ongeluk dat zijn geweer barstte
en zijn hand werd afgescheurd. Daarop riepen de slaven: ‘komt maar bij ons, gij
schelmen, wij sullen u wel leren’, maar wegens de zwaargewonde burgers werd de
vervolging opgegeven. Een week later stalen de vluchtelingen een koe bij dezelfde
Heemraad waar ze de schapen stalen. Toen werd het Van der Stel te machtig:
slavenopstand en dan nog kans op vijandelike Europese overval!
Hij belegde een Raadsvergadering, stelde de seinschoten vast waarop gemobiliseerd
moest worden tegen de Fransen en stelde een boete van 10 rijxds op het niet binnen
24 uren aangeven als er een slaaf was weggelopen; een blauwe vlag op het Kasteel
en op een heuvel tussen 't Kasteel en Stellenbosch zou het sein wezen dat een slaaf
ontvlucht was. Acht bevelschriften werden uitgevaardigd ‘om te gaan ageren tegens
vier t'samengerotte en veldvlugtige slaven.’ Met veldheersgaven verdeelde Van der
Stel het land in distrikten, alle passen werden bezet, gewapende soldaten en
Hottentotten werden in patroeljes ingedeeld, en zo achtte hij de slaven ‘alle middel
benomen, om verder onheil te stigten en onze handen t'ontgaan,’ en zouden
‘dikgemelde vloekverwanten den dans an dese also weinig als an gene sijde (van de
bergpassen) bijaldien sij kwamen ergens door te breken, ontspringen.’ Blanken kregen
voor de vangst geldelike toelage, Hottentotten zou men ‘na gelangen met tabaq, arak
en andere goederen belonen.’ 5 Augustus begon men het krijgsplan uit te voeren,
voorlopig zonder goed gevolg. Wel werden allerlei veediefstallen der vogelvrij
verklaarden gerapporteerd. 28 Augustus werd ‘hier ten castele dood op een wagen
gebragt de belhamel van de
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't samengerotte slaven, dien 's Comps dienaren geadsisteerd van enige vrijluyden en
geleid door een vrijmans slaav, dewelke haar den weg in 't gebergte en tot in den
schuylhoek bij dit moortgespan bragte, sittende hij met sijn makkers om 't vleesch
van een onlangs geroovden osch te braden, gisteren doorschoten wierd, terwijl sijn
makkers haar met de vlugt tegens 't gebergte en bijna ontoegankelijke wegen borgen,
werdende deselve op de hielen an 't spoor van 't bloed 't welk sij als gekwetst lieten
vallen vervolgd. 's Namiddags is de voorszeide dood geschote slaav an de galg bij
de bene anderen ten spiegel opgehangen.’
Twee dagen later, 30 Augustus, werd ‘hier ten casteele gevangen gebragt een der
tesamen gerotte slaven, dien de vrijluyden in 't gebergte betrapt hebben, konnende
bezwaarlijk voort komen, wegens een kwetsuur dewelke hij op Sondag lestleden
bekomen heeft, en over sulx ook van sijn makkers ... als onbekwaam om den oorlog
meer te volgen uytgemonsterd; hij verhaald verders dat sijn geseide makkers nog
ongekwetst en van sins sijn alles wat haar voorkomt te vermoorden en te verbranden,
en te sien of se meer anhang konnen krijgen, en dan in de korenvelden so haast die
rijp sullen zijn den brand te steken, soo veel vee als sij bemagtigen konnen en der
France vlugtelingen vrouwen tot slavinnen harer wijven mede te nemen en so 't land
uyt en is 't mogelik na Madagascar te trekken.’
Tegen den avond kwamen nog verontrustender berichten. Twee der boosdoeners
hadden ‘lestlede nagt een vrijmanshuys in brand gestoken’. ‘Hans Lutgentroost ..
moest .. om 't vuur en een wisse dood t'ontgaan gewapend ten deure uyt .. springen,
dewelke van dese moord- en brandstigters beset was, die hem met assegayen
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te keer gingen en terwijl hij sig tegens deselve ettelijke uuren verweerde, verbrande
sijn huijs en al wat hij hadde en daar en boven twe sijner onnosele kinders; de vrijman
is met een assegaij an 't hoovd gekwetst en met de kolv van een snaphaan een lap
vels van den arm geslagen’. - De aanvallers kwamen er slecht af: in de duisternis
had Lutgentroost een der slaven ‘met gekapte koegels’ (17e eeuwse dum-dums!!) ‘in
de borst getroffen’; de ander was zó in het been geschoten, dat van een gezamenlike
aanval geen sprake was en de vrijman naar zijn buren had kunnen vluchten. Het lijk
werd ook bij de voeten aan de galg en bij zijn makker (die er al een paar dagen hing)
opgehangen’. De gewonde werd in de gevangenis opgeborgen, waar hij na een dag
of vijf aan zijn wonden stierf. Men meende dat de laatste in de wildernis wel zou
zijn gestorven; de uitgezonden patroeljes werden teruggeroepen, daar men vermoedde
‘den vierden an sijn kwetsure verrekt te sijn, dewijl hij nergens vernomen wordt’.
Toch leefde de boosdoener nog. Zondagmiddag, 24 September, werd hij door twee
kettinggangers die tegen de Tafelberg hout sprokkelden onverhoeds overvallen. Na
een uur vechtens werd hij overmand en zeide zo dicht bij het Kasteel gekomen te
zijn ‘wel wetende den dood verdiend te hebben ... om denselven na verdiensten te
ontfangen, sprekende heel goed Nederlands en tonende in alles een onverzaagd
gemoed’. De kettinggangers kregen hun vrijheid en 25 rijxdrs bovendien. 's Maandags
begon het verhoor: ‘hij is gedoopt, weet 't gebed onses Heeren en de twaalv articulen
des Christelijken geloovs sonder haperen op te seggen; hij versoekt een praedicant
om hem in sijn geloov te sterken, t'onderwijsen, te troosten en tot 't laatste toe bij te
staan, 't welk hem vergund is’, schrijft de journalist.
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Vrijdag daarop had de terechtstelling plaats: Francis van Batavia (was) bij raden van
justitie ... verwesen om gerabraakt en also levend op een rad anderen ten spiegel
geseth te worden; hij heeft een groot berouw sijner misdaden betuygd en sijn strav
met meer dan gemene standvastigheid uytgestaan, vermanende van de geregtplaats
alle slaven en slavinnen haar in hem te spiegelen en haar meesters trouw te dienen;
hij heeft ten uyteinde sijns levens God Almagtig gebeden hem als den moordenaar
an 't kruys genadig te willen wesen en sijn ziele in de eeuwige heerlijkheid te willen
nemen’. Dit stukje waar slavenleven zegt meer dan uren-lange verhandelingen.
Over afschaffing van slavernij in Zuid-Afrika is in 1716 beraadslaagd, op de vraag
van Heren Zeventien of men het er niet zonder slaven kon stellen. Bij meerderheid
van stemmen vonden Goeverneur en Raad dat men niet buiten hen kon. Ware de
Kaap Nederlands gebied gebleven, dan had Groot Brittanje niet de eer daar de slavernij
in 1834 te hebben afgeschaft. Reeds in 1802 werkte De Mist in zijn ‘Rapport van
het Departement tot de Indische zaaken nopens het eventueel bestuur van de Kaap
de Goede Hoop’ een plan tot afschaffing uit. Persoonlik was hij sterk tegen slavernij
en vond in een gematigd, subtropies klimaat, slaven overbodig. Hij erkende, dat ze
er beter dan elders behandeld werden en konden worden vergeleken met ‘een
veehoeder, schaapenherder of Boerenknegt, bij langs onze westphaalsche grenzen,
of in de afgelegenste oorden der Meierij van 's Bosch’ ... ‘met dat onderscheid dat
de laatsten quasi vrije lieden zijn, die van meester veranderen mogen en de eersten
niet’. Hij stelde voor, verbanning van slaven uit Indië naar de Kaap te verbieden; de
aanvoer door slavenhalers
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kon geleidelik worden verminderd. Alle slavekinderen zouden terstond bij de geboorte
vrij zijn, men zou voor de opleiding kunnen zorgen en zo een klas goede
handwerkslieden krijgen. Het einde der slavernij was dus in zicht!
De Mist's rapport valt even buiten Compagniestijd; maar men ziet, dat waar de
Compagnie zich niets te verwijten heeft in haar houding jegens Hottentotten en
Slaven, het nieuwe bestuur namens de Bataafse Republiek, had men er tijd toe gehad,
zeker vóór 1834 aan de slavernij een eind had gemaakt in Zuid-Afrika.
De klasse der ‘vrije zwarten’ die ontstaan is heeft zich niet met de blanken
vermengd, maar bestaat nog onder de naam van ‘bruine mensen’, een klasse die er
nu iets voornaams in ziet zich tot de ‘Slamsen’, de Mohamedaanse bevolking van
de Kaap, te rekenen. Woonden vroeger blank en niet blank als ‘maatjes-gelijk’ door
en naast elkaar, zoals in het begin van de 18de eeuw ‘d'Swarte Anthonie’ of ‘Zwarte
Marie’ naast bekende Kaapse families als Mostert of Van der Bijl hun boereplaats
hadden, later begon men, toen de gekleurden steeds meer daalden op de
maatschappelike ladder hen als een afzonderlike lagere klasse te beschouwen. En
bij de dezer dagen te behandelen wet zullen de niet-blanken het, zij het ook tot hun
grote ergernis, bemerken, dat ze in de toekomst voorgoed zullen geïsoleerd zijn, niet
alleen maatschappelik in de praktijk, maar ook volgens de wet. Aan het dalen der
klasse der gekleurden hebben zijzelf weinig, de Oostindiese Compagnie geheel geen
schuld.
E.C. GODÉE MOLSBERGEN.
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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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Hodenpijl, zie Gijsberti.
Hoefer, F.A., Hattem. 1894.
Hoekstra, Dr. P., Breda. 1903.
Hoeve, G.J. van der, Apeldoorn. 1902.
Hoëvell tot Nijenhuys, G.W.W.C. Baron van, 's-Gravenhage. 1906.
Hof, J.J., Leeuwarden. 1912.
Hofstede de Groot, Dr. C., 's-Gravenhage. 1892.
Hogendorp, Jonkvrouw A. van, 's-Gravenhage. 1902.
Hogendorp, Mr. H. Graaf van, 's-Gravenhage. 1882.
Holwerda, Dr. A.E.J., Leiden. 1881.
Holwerda Jr., Dr. J.H., Leiden. 1907.
Honig, G.J., Zaandijk. 1904.
Hoog, Dr. I.M.J., Nijmegen. 1887.
Hoogstra, Dr. S.S., Gouda. 1904.
Hoogvliet, Dr. J.M., 's-Gravenhage. 1898.
Hora Siccama (Jhr. Mr. D.G.), zie Rengers.
Hora Siccama, Jhr. Mr. J.H., 's-Gravenhage. 1881.
Houck, Dr. M.E., Deventer. 1910.
Houtsma, Dr. M. Th., Utrecht. 1882.
Hoven, Mevrouw Thérèse, 's-Gravenhage. 1896.
Hubrecht, Dr. H.F.R., Amsterdam. 1904.
Huizinga, Dr. J., Helpman. 1903.
Hulshof, Dr. A., Utrecht. 1910.
Hulsman, G., Groningen. 1903.
Humme, A.A., Scheveningen. 1913.
Hurgronje, zie Snouck.
Hurrelbrinck, zie Lamberts.
Idsinga, Mr. J.W.H.M. van, 's-Gravenhage. 1896.
IJsselt (van), zie Sasse.
IJzerman, J.W., Wassenaar. 1892.
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Jacobsen, Dr. R., Rotterdam. 1907.
Jansen, Dr. J.A.H.G., Jutfaas. 1912.
Japikse, Dr. N., 's-Gravenhage. 1903.
Jelgersma, Dr. D.G., Oegstgeest. 1896.
Jelgersma, Dr. G., Leiden. 1908.
Jonckbloet, G.D.A., 's-Gravenhage. 1890.
Jong (J. de), zie Josselin.
Jong, Dr. J.D. de, 's-Gravenhage. 1886.
Jonge van Ellemeet, Jhr. Mr. B.M. de, Assen. 1911.
Jonge (de), zie Kiewiet.
Jonker, Dr. A.J. Th., Heerde. 1905.
Jonker, Dr. J.C.G., Leiden. 1909.
Joosting, Mr. J.G. Ch., Groningen. 1895.
Josselin de Jong, J. de, Leiden. 1903.
Juynboll, Dr. H.H., Leiden. 1901.
Juynboll, Dr. Th. W., Leiden. 1910.
Kaakebeen, C.G., 's-Gravenhage. 1912.
Kaay, Mr. W. van der, 's-Gravenhage. 1874.
Kalf, Dr. J., 's-Gravenhage. 1906.
Kalff, Dr. G., Leiden. 1884.
Kam, G.M., Nijmegen. 1905.
Kan, Dr. A.H., Dordrecht. 1913.
Kapteyn, J.M.N., Leiden. 1913.
Karsten, Dr. H.T., Amsterdam. 1902.
Kate Jr., J.J.L. ten, 's-Gravenhage. 1887.
Kellen Dz., J. Ph. van der, Amsterdam. 1912.
Kepper, G.L., 's-Gravenhage. 1873.
Kern Hz., Dr. J.H., Groningen. 1893.
Kern, Dr. J.H.C., Utrecht. 1861.
Kesper, Dr. L.A., 's-Gravenhage. 1903.
Kesteloo, H.M., Domburg. 1885.
Kesteren, C.E. van, Amsterdam. 1881.
Kielstra, Dr. E.B., 's-Gravenhage. 1892.
Kiewiet de Jonge, Dr. H.J., Dordrecht. 1898.
Kleine, zie Smit.
Kleyntjens, J., Nijmegen. 1911.
Kloot Meyburg, H. van der, Voorburg. 1913.
Kluyver, Dr. A., Groningen. 1885.
Knappert, Dr. L., Leiden. 1893.
Knobel, F.M., 's-Gravenhage. 1906.
Knottenbelt, Mr. J., 's-Gravenhage. 1879.
Knuttel-Fabius, Mevrouw E., 's-Gravenhage. 1893.
Knuttel, Dr. J.A.N., Leiden. 1907.
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Knuttel, Dr. W.P.C., 's-Gravenhage. 1881.
Kok, Dr. A.S., Zeist. 1863.
Kollewijn Nz., A.M., 's-Gravenhage. 1884.
Kollewijn, Dr. R.A., Amsterdam. 1882.
Koolemans Beijnen, G.J.W., 's-Gravenhage. 1892.
Koopmans, J., Dordrecht. 1906.
Kops, W.P., Amsterdam. 1903.
Kossmann, Dr. E.F., 's-Gravenhage. 1901.
Koster, Dr. Edw. B., 's-Gravenhage. 1895.
Krabbe, Mr. H., Leiden. 1908.
Krämer, Dr. F.J.L., 's-Gravenhage. 1893.
Kramp, F.G., Amsterdam. 1895.
Kristensen, Dr. W.B., Leiden. 1902.
Kroes-Ligtenberg, Mevrouw Dr. Chr., Rotterdam. 1910.
Kronenberg, Dr. A.J., Deventer. 1879.
Kronenberg, Mejuffrouw M.E., Deventer. 1913.
Kruisinga, Dr. E., Amersfoort. 1912.
Kruitwagen, P. fr. Bon., Woerden. 1908.
Krul, Dr. R., 's-Gravenhage. 1894.
Kruseman, zie Polman.
Kruyf, Dr. E.F., 's-Gravenhage. 1882.
Kühler, Dr. W.J., Amsterdam. 1909.
Kuiper, Dr. E.T., Amsterdam. 1900.
Kuyk, Mr. J. van, 's-Gravenhage. 1912.
Kuyper, Dr. A., 's-Gravenhage. 1869.
Kuyper, Mejuffrouw H.S.S., 's-Gravenhage. 1913.
Lake, Dr. K., Leiden. 1908.
Lamberts Hurrelbrinck, Mr. L.H.J., Maastricht. 1890.
Lange, Daniël de, Amsterdam. 1889.
Leemans, W.F., Warmond. 1893.
Leendertz Jr., Dr. P., Amsterdam. 1897.
Leendertz, W.J., Amsterdam. 1892.
Leersum, Dr. E.C. van, Leiden. 1905.
Leeuw, Mejuffrouw A.G. de, Baarn. 1893.
Leeuwen Jr., Dr. J. van, Leiden. 1888.
Lennep, Jhr. Dr. M.F. van, Aerdenhout. 1910.
Leopold, Joh. A., Nijmegen. 1878.
Leopold, Dr. J.H., Rotterdam. 1911.
Leopold, L., Groningen. 1878.
Levy, Mr. J.A., Amsterdam. 1877.
Leyds, Dr. W.J., 's-Gravenhage. 1897.
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Liefrinck, F.A., 's-Gravenhage. 1912.
Liefsting, zie Coninck.
Ligthart, G.J., 's-Gravenhage. 1912.
Limburg, zie Roest.
Lindeboom, Dr. J., Berkhout. 1910.
Linden (van der), zie Cort.
Lintum, Dr. C. te, Scheveningen. 1912.
Loeff (van der), zie Rutgers.
Löhnis, F.B., Scheveningen. 1893.
Loenen, J.B. van, 's-Gravenhage. 1910.
Loenen Martinet, J. van, Bussum. 1878.
Loghem, Mr. M.G.L. van, Amsterdam. 1883.
Lohman, zie Savornin.
Loke, Mejuffrouw Dr. M.E., Groningen. 1907.
Loosjes, V., Amsterdam. 1889.
Lotsy, Dr. J.P., Haarlem. 1911.
Loup, zie Macalester.
Lovendaal, G.W., Grave. 1894.
Macalester Loup, Mr. R., Hilversum. 1880.
Mackay van Ophemert, Mr. D.J. Baron, Ophemert. 1872.
Maclaine Pont, Mejuffrouw M.W., Zetten. 1896.
Man, Mejuffrouw M.G.A. de, Middelburg. 1907.
Manssen, W.J., Zaandam. 1881.
Mansvelt, Dr. N., Haarlem. 1894.
Marius, Mejuffrouw G.H., 's-Gravenhage. 1907.
Martin, Dr. W., 's-Gravenhage. 1902.
Martinet, zie Loenen.
Matthes, Dr. J.C., Hilversum. 1872.
Mees, Mr. M., Rotterdam. 1897.
Mees R. Az., Dr. R.P., Rotterdam. 1875.
Meester, E.J. de, Rotterdam. 1903.
Meijer, Dr. W., 's-Gravenhage. 1899.
Meindersma, Dr. W., 's-Hertogenbosch. 1911.
Mendels, Dr. I., Groningen. 1908.
Mendes da Costa, Dr. M.B., Amsterdam. 1888.
Metz-Koning, Mevrouw M., Vaassen. 1906.
Meulen, R. van der, 's-Gravenhage. 1886.
Meulen Rz., Dr. R. van der, Leiden. 1912.
Meulen, Dr. W.W. van der, 's-Gravenhage. 1900.
Meurs, B. van, Rotterdam. 1880.
Meurs, Mr. P.A.N.S. van, 's-Gravenhage. 1895.
Mey, H.W. van der, Leersum. 1886.
Meyboom, Dr. H.U., Paterswolde. 1884.
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Meyburg, zie Kloot (van der).
Meyer, Dr. C.H. Ph., 's-Gravenhage. 1894.
Meys, P.C.J., Arnhem. 1877.
Modderman, Dr. R.S. Tjaden, 's-Gravenhage. 1875.
Moerkerken Jr., Dr. P.H. van, Haarlem. 1911.
Molhuysen, Dr. P.C., 's-Gravenhage. 1897.
Moller, Dr. H.W.E., 's-Hertogenbosch. 1909.
Molsbergen, zie Godée.
Moorrees, F.D.J., Nijmegen. 1878.
Moquette, Mejuffrouw Dr. H.C.H., Rotterdam. 1904.
Morren, Th., 's-Gravenhage. 1900.
Mulder, Dr. W.J.M., Nijmegen. 1911.
Muller, Dr. H.P.N., 's-Gravenhage. 1900.
Muller, Dr. J.W., Utrecht. 1888.
Muller, Dr. P.J., 's-Gravenhage. 1898.
Muller Fz., Mr. S., Utrecht. 1874.
Muller Hz., Mr. S., Rotterdam. 1889.
Naber, Mejuffrouw J.W.A., Amsterdam. 1898.
Nanninga Uitterdijk, Mr. J., Kampen. 1875.
Nauta, Dr. G.A., Groningen. 1904.
Nederburgh, Mr. I.A., 's-Gravenhage. 1911.
Nes, Dr. H.M. van, Leiden. 1908.
Nieuwbarn, M.C., Nijmegen. 1906.
Nieuwenhuis, Dr. A.W., Leiden. 1902.
Nieuwenhuis, zie Domela.
Nieuwenkamp, W.O.J., Edam. 1909.
Nijhoff, W., 's-Gravenhage. 1895.
Nijland, Mejuffrouw Dr. J.A., Amsterdam. 1896.
Nolen, Dr. W., Leiden. 1907.
Nolthenius, zie Tutein.
Nouhuys, W.G. van, Amsterdam. 1888.
Nuys, Chr., Amsterdam. 1911.
Obreen, A.L.H., Velp (G.). 1888.
Offerhaus Lz., Dr. J., 's-Gravenhage. 1883.
Oort, Dr. H., Leiden. 1873.
Ophuysen, Ch. A. van, Leiden. 1906.
Oppenraay, Dr. R. van, Katwijk a.R. 1908.
Oppermann, Dr. O., Utrecht. 1911.
Opprel, Dr. A., Dordrecht. 1903.
Overvoorde, Mr. J.C., Leiden. 1895.
Oyen (van), zie Vorsterman.
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Peaux, Mejuffrouw A.G., Nijmegen. 1913.
Peltenburg, C., Oegstgeest. 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.
Plooy, Dr. D., Leiden. 1913.
Poelhekke, M.A.P.C., Nijmegen. 1903.
Poelman, Dr. H.A., Leiden. 1913.
Poll, Dr. K., Leeuwarden. 1909.
Polman Kruseman, Mr. W., Middelburg. 1909.
Pomes, Dr. H., Rotterdam. 1909.
Pont, zie Maclaine.
Posthumus, Mr. N.W., Rotterdam. 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-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.
Rutgers van der Loeff Az., Dr. A., Haarlem. 1912.
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Rutgers van der Loeff, J.D., Haarlem. 1909.
Ruys, Mejuffrouw Dr. H.J.A., Leiden. 1911.
Salomons, Mejuffrouw Annie, Rotterdam. 1913.
Salverda de Grave, Dr. J.J., Groningen. 1893.
Salverda de Grave, Mr. J.L.A., 's-Gravenhage. 1894.
Sande Bakhuyzen, Dr. H.G. van de, Leiden. 1890.
Sandick, R.A. van, 's-Gravenhage. 1893.
Sasse van IJsselt, Jhr. Mr. A.F.O. van, 's-Hertogenbosch. 1907.
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.
Schoengen, Dr. M., Zwolle. 1904.
Schothorst, Dr. W. van, 's-Gravenhage. 1909.
Schrijnen, Dr. Jos., Utrecht. 1902.
Serrurier, Mejuffrouw Dr. C., Leiden. 1913.
Siccama, zie Hora en Rengers.
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.
Sluyterman, K., Scheveningen. 1913.
Smidt, Mr. H.J., 's-Gravenhage. 1872.
Smissaert, Jhr. Mr. H., 's-Gravenhage. 1903.
Smit Kleine-Fastré, Mevrouw A., Doorn. 1905.
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Smit Kleine, F., Doorn. 1876.
Snelleman, J.F., Rotterdam. 1903.
Snellen, Mejuffrouw Dr. J., Arnhem. 1913.
Sneyders de Vogel, Dr. K., Leiden. 1907.
Snouck Hurgronje, Dr. C., Leiden. 1882.
Soer, Mejuffrouw E.M.A.J., Noordwijk B. 1894.
Someren, J.F. van, Utrecht. 1888.
Speyer, Dr. J.S., Leiden. 1882.
Stellwagen, A.W., Apeldoorn. 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., Amsterdam. 1899.
Symons, Dr. B., Groningen. 1879.
Talen, J.G., Zwolle. 1909.
Theissen, Dr. J.S., Groningen. 1909.
Thijsse, J.P., Bloemendaal. 1906.
Thorbecke, Mr. W., 's-Gravenhage. 1884.
Tienhoven, Mr. G. van, Aerdenhout. 1872.
Tinbergen, Dr. D.C., 's-Gravenhage. 1907.
Tjeenk Willink, Dr. H.D., Haarlem. 1881.
Tutein Nolthenius, R.P.J., Arnhem. 1898.
Uitterdijk, zie Nanninga.
Ulfers, S., Rotterdam. 1907.
Valette, G.J.P. de La, Scheveningen. 1880.
Valk, Dr. J. van der, Rotterdam. 1913.
Valkhoff, P., Hilversum. 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.
Vissering, Mr. G., Amsterdam. 1913.
Vlugt, Mr. W. van der, Leiden. 1880.
Vogel, Dr. J. Ph., Blaricum. 1899.
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., Rotterdam. 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.
Wieder, Dr. F.C., Bussum. 1909.
Wiersum, Dr. E., Rotterdam. 1904.
Wijk, Dr. N. van, Leiden. 1907.
Wijnaendts Francken, Dr. C.J., Leiden. 1899.
Wijnaendts Francken-Dyserinck, Mevrouw W., Leiden. 1913.
Wilde, Dr. C.W.I., Mariëndaal 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.
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Woltjer, Dr. J., Amsterdam. 1883.
Wormser, J.A., Hilversum. 1900.
Worp, Dr. J.A., Huis ter Heide. 1883.
Wubben, zie Ebbinge.
Wumkes, Dr. G.A., Sneek. 1907.
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., Koetaradja. 1912.
Krom, Dr. N.J., Weltevreden. 1912.
Ossenbruggen, Mr. F.D.E. van, Magelang. 1911.
Prick van Wely, Dr. F.P.H., Mr.-Cornelis. 1910.
Ronkel, Dr. Ph. S. van, Fort de Kock. 1912.

C. IN HET BUITENLAND GEVESTIGD.
Beelaerts van Blokland, Jhr. Mr. F., Peking. 1901.
Bisschop, zie Roosegaarde.
Blankenstein, Dr. M. van, Berlijn. 1913.
Brom, Dr. Gisbert, Rome. 1894.
Cator-Schmidt auf Altenstadt, Mevrouw A., Constantinopel. 1905.
Croiset van der Kop, Mejuffrouw Dr. A.C., St. Petersburg. 1913.
Domela Nieuwenhuis Nyegaard, J.D., Gent. 1911.
Eymael, Dr. H.J., Elsene (Brussel). 1888.
Groot, Dr. J.J.M. de, Berlijn. 1893.
Hoogewerff, Dr. G.J., Rome. 1913.
Hotz, A.P.H., Beiroet. 1909.
Jong van Beek en Donk, Mevrouw C. de, Parijs. 1898.
Kop (van der), zie Croiset.
Louw, P.J.F., Clarens. 1896.
Nieuwenhuis, zie Domela.
Obreen, Dr. H.G.A., Brussel. 1911.
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Orbaan, Dr. J.A.F., Rome. 1907.
Otten, Mejuffrouw Else, Berlijn. 1912.
Reiger, A.F.J., Meran. 1882.
Roosegaarde Bisschop, Mr. W., Londen. 1904.
Scharten, C., Compiobbi (Florence). 1910.
Scharten-Antink, Mevrouw M., Compiobbi (Florence). 1910.
Stuers, Mr. A.L.E. Ridder de, Parijs. 1882.
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.
*Bellefroid, Mr. P., Hasselt. 1913.
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.
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.
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Clercq, René de, St. Amandsberg (Gent). 1908.
Cock, A. de, Antwerpen. 1898.
Colinet, Dr. Ph., Leuven. 1899.
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Mededeelingen.
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Het XXXIIe Nederlandsch taal- en letterkundig congres te Antwerpen
in augustus 1912.
Vooraf moge de mededeeling gaan, dat het aannemen om de Maatschappij bij het
Congres te vertegenwoordigen in een onbewaakt oogenblik geschiedde. Ik bracht
bedenkingen in bij onzen hooggeachten Secretaris. Het antwoord, dat er moeilijk
meer aan te veranderen viel, deed berusten.
Had ik echter geweten, dat onze tegenwoordige Voorzitter zich te Antwerpen zou
bevinden, dan zou ik alles op haren en snaren hebben gezet.
Het zou veel beter zijn geweest, indien Prof. Blok ware opgetreden, want het
congres te Antwerpen viel ten deele samen met het internationaal congres voor de
zedelijke opvoeding te 's-Hage. Ik zat in het bestuur hiervan en had een spreekbeurt
te vervullen, zoodat ik, om de plichten in Noord en Zuid te vervullen, gedwongen
was een deel van beide congressen te missen, en twee malen heen en weer te gaan.
De bijeenkomsten te Antwerpen werden geopend door eene ontvangst ten stadhuize.
Dit mooie gebouw, U allen bekend, was hel verlicht en bevatte een breede schare
mannen en ‘mevrouwen’ uit Noord en Zuid in feesttooi. De Burgemeester Jan de
Vos hield eene toespraak, waarin hij wees op het recht van Vlaanderenland om
Vlaamsch
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te hooren spreken en op zijn plicht als Burgemeester om hierin voor te gaan.
De voorzitter van het congres Pol de Mont antwoordde, en wij kregen een voorproef
van hetgeen hij zou zijn voor het congres, door zijne bezielde en bezielende taal.
Hierop eene schoone voordracht van Mevrouw M. Dilis-Beersmans van den
Koninklijken Nederlandschen Schouwburg, die ons ouderen terugvoerde naar den
tijd, toen hare vermaarde moeder met Victor Driessens zooveel kunstgenot deed
smaken.
De geestdrift, die Groot Nederland moet beheerschen, bereikte haar toppunt, toen
de breede vensterdeuren opensprongen en het blijde Beiaard-spel ons Nederlandsche
en Belgische volksliederen deed hooren. Hierna orgeltonen, ons geleidende naar de
welvoorziene buffetten, en er ontstond een gewirwar van stemmen, afgewisseld door
vreugdekreten van eerste ontmoeting en hernieuwde kennismaking. Het ging er
gezellig toe. Nog gezelliger, na afloop, in den Kunstkring, maar ik weet dit slechts
van hooren zeggen. Toen ik op een der volgende avonden er zelf poolshoogte ging
nemen, was alles vol, en meer dan vol. Voor zooveel de blik door den dikken
tabaksrook tot in de verste diepte kon doordringen, zat onze te Winkel voor, met
jeugdig vuur het achter kannen bier en sigarenwolkjes zittende en staande gezelschap
leidende, dat zingende en voordragende het stemmige in het Noorden had prijsgegeven
voor de levendigheid van het Zuiden.
De werkelijke opening van het congres bracht een meesterstuk van redenaarstalent.
De wijze waarop Pol de Mont de voorbijgegane mannen van de beide landen
beschreef, ik zou haast zeggen in woorden deed herleven, in elk geval ons
voortooverde, moet op alle aanwezigen een onuitwischbaren indruk gemaakt hebben.
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Pol de Mont is niet alleen dichter in zijn voordracht, maar ook en vooral de van
zuidelijk temperament vervulde redenaar; bij onze afgemeten landsgebruiken hooren
wij slechts zelden zóó spreken. Wonderlijk is inderdaad, de geringe afstand tusschen
Nederland en Belgie in aanmerking genomen, het verschil tusschen de bewoners van
beide landen, zooals zich dit in het openbare leven doet gelden.
Pol de Mont sprak natuurlijk ook over de Vlaamsche beweging en de Vlaamsche
Hoogeschool der toekomst, die komen mòet en komen zàl. Hij prees zijnen Koning,
dat deze bij de Conscience-feesten Vlaamsch gesproken had en zich geheel
vereenzelvigd had getoond met Vlaanderen. Er was een nieuwe band geslagen om
allen die het Belgische land samenvat, en hij hoopte, dat de eenheid steeds sterker
zou worden. Maar bleek het noodig, dan zou Vlaanderen op zich zelf kunnen staan,
en toonen, dat niet alleen de Vlaamsche taal, maar ook het Vlaamsche karakter
krachtig genoeg zijn om zich tot in de verste toekomst te doen gelden.
Toen vooral, maar ook te voren en later, is telkens bij mij opgekomen de vraag:
hoe is het eigenlijk mogelijk, dat in België ooit een taalstrijd heeft kunnen ontstaan?
Ware er sprake van eene inheemsche taal, laat ons deze noemen het Belgisch, die
bedreigd werd door eene uitheemsche taal, ja, dan zou het te begrijpen zijn, dat de
ware landskinderen zich met hand en tand verzetten tegen de overheersching daarvan;
maar een strijd van het Fransch, van elders ingevoerd, tegen de eigen taal, het
Vlaamsch, is zoo buitensporig, dat de overwinning slechts aan de laatste kan komen,
zij het ook, dat het Fransch, nu het eenmaal zóó sterk burgerrecht verkregen heeft,
niet meer te verdringen is. Maar dan moet
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het toch anders gesproken worden door hen, die niet behooren tot de meer
ontwikkelden. In ‘le mariage de mademoiselle Beulemans’ heeft het Parijsche tooneel
een stuk gekregen, dat op allergeestigste wijze den draak steekt met het Fransch der
Brusselsche middenklasse. Het stuk is dan ook niet in het Nederlandsch of eenige
andere taal te vertalen. Het is niet alleen de eigenaardige uitspraak, maar het zijn
tevens de dolste uitdrukkingen, letterlijke vertalingen van het Vlaamsch, die de
hoorders, vooral wanneer zij ook met deze laatste taal bekend zijn, doen schudden
van het lachen.
Het wil mij voorkomen, dat onze Belgische naburen in het algemeen - en ik denk
hierbij niet het minst aan hen, die het Fransch gòed spreken - reeds lang tot het besluit
hadden moeten komen, dat zij het Nederlandsch behooren te kennen. Zij leeren het
Fransch als eigen geworden taal op de scholen en daarnaast Engelsch en Duitsch.
Het Nederlandsch zou er zonder bezwaar bij kunnen, om van de uitgaven in onze
taal te genieten; niet alleen de schoone letteren, maar ook de wetenschappelijke
werken. Om maar één onderwerp te noemen: alles wat op koloniaal gebied in
Nederland geschreven wordt, gaat voor een groot aantal hoogstaanden verloren,
niettegenstaande België nu toch ook eene koloniale mogendheid is. Ook onze Duitsche
naburen verwaarloozen, met slechts zeer enkele uitzonderingen, het Nederlandsch,
terwijl het toch aangewezen zou zijn, dat in Duitschland, althans het noordwestelijk
deel daarvan, onze taal ernstig beoefend werd. Het is mij onlangs nog gebleken, hoe
even over de grens, zelfs bij mannen in aanzienlijke betrekkingen geplaatst, de meest
volkomen onwetendheid bestaat omtrent hetgeen in het Nederlandsch geschreven is
en geschreven wordt. Hoogst zelden zelfs wordt iets vertaald.
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Ik heb mij wellicht een te lange uitweiding veroorloofd, in de hoop, dat op een der
volgende congressen meer in het bijzonder de kennis der Nederlandsche taal en
letterkunde in België en Duitschland ter sprake kome; wat België betreft, los van de
Vlaamsche beweging, want deze beweging geeft aan het vraagstuk, dat met Belgische
politiek te nauw samenhangt, een eigenaardig karakter, waardoor de aandacht van
de hoofdzaak wordt afgeleid.
Zal ooit tusschen de landen van Noord en Zuid een hechte band ontstaan, dan mòet
onze taal in België beoefend worden.
De zes afdeelingen waarin het congres gesplitst was: I. stambelangen, II. taal en
letteren, III. boekhandel en bibliographie, IV. tooneel en toonkunst, V. geschiedenis,
aardrijkskunde, oudheidkunde en folklore, VI. opvoeding en onderwijs, maakten het
volgen van alles onmogelijk. Dit is wel te betreuren. Men doet allicht eene verkeerde
keuze en mist daardoor tevens iets zeer belangrijks in eene andere afdeeling. Het is
ook naar mijne bescheiden meening verkeerd gezien om onderwerpen, die niet bepaald
met taal- en letterkunde te maken hebben, op het programma te plaatsen. Zoo om
enkele voorbeelden te noemen: huisnijverheid, zeevisscherij, natuur- en stedenschoon,
wijsbegeerte, tal van geschiedkundige gebeurtenissen en koloniale politiek. Niet
minder dan 88 nummers telde het programma. Al moge nu niet alles aan de orde zijn
gekomen, de aandacht werd door de uiteenloopende zaken van het eigenlijke doel
der bijeenkomst afgeleid.
Dit doel is toch om de verspreiding van de Nederlandsche taal- en hare letterkunde
te bevorderen, en door samenwerking de voortbrengselen der letterkunde in Noord
en Zuid tot een hooger peil te brengen.
Hoeveel meer sympathie zou gewekt worden, indien
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de congressen de gelegenheid schonken: om allen, die op het gebied van letterkunde
iets beteekenen, te hooren voordragen stukken uit hunne scheppingen; om een indruk
te krijgen van hetgeen in de laatst voorbijgegane jaren gedacht en gevoeld is, van de
wijze waarop die gedachten en gevoelens tot uiting zijn gekomen. Dit is het wat Pol
de Mont blijkbaar voor oogen stond, toen hij op een der vergaderingen, onvoorbereid
de plaats innemende van een zijner afwezige landgenooten, een overzicht gaf van
de jongste Vlaamsche dichtwerken, zóó meesterlijk, zóó wegslepend, dat de geheele
zaal daverde toen hij had uitgesproken.
Geheel onder den indruk van het gehoorde, verzocht uw verslaggever om de
congresleden zoo mogelijk te vergasten op voordrachten van de door Pol de Mont
aangehaalde dichters, maar het scheen niet meer mogelijk hiertoe te geraken. Zou
het voor het volgend congres te Haarlem beproefd kunnen worden? Dichters dan van
Zuid en Noord, en ook prozaschrijvers, niet te lang ieder, opdat al de besten gehoord
kunnen worden.
In verband met dit laatste punt is het wenschelijk de aandacht te vestigen op het
feit, dat veel meer Nederlandsche boekwerken in België worden ingevoerd, dan in
België uitgegeven geschriften in Nederland. De vertegenwoordiger der Belgische
regeering Dr. Frans van Cauvelaert wees hierop in eene rede bij de opening van het
congres. De juiste bedragen zijn mij ontschoten, doch zullen uit het verslag nader
kunnen blijken. Herinner ik mij goed, dan is de verhouding als 1 tot 5.
Het is zeer te betreuren, dat het congres niet ongeveer samenviel met de
Conscience-feesten, zooals in 1908 hier ter stede was voorgespiegeld. Nu zagen we
slechts de Conscience-tentoonstelling en een eerepoort, die nog vóór het einde van
onze bijeenkomsten werd afgebroken.
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Wij genoten echter een schoone rede van Emanuel de Bom over Conscience, thans
te lezen in de ‘Ploeg’ van November.
Overigens zijn wij onthaald op muziek en tooneelkunst, waarvan vooral de eerste
uitmuntte.
Als slot het gebruikelijk feestmaal, dat uw verslaggever door bijzondere
omstandigheden niet tot het einde kon bijwonen.
Ik hoop dat de wenschen zooeven geuit, niet zullen worden beschouwd als kritiek
op de regeling van het congres, doch slechts als opmerkingen, die op de lippen
kwamen juist door de bijzonder vriendschappelijke en gastvrije wijze waarop de
Zuidelijke broeders en zusters ons ontvingen en onthaalden.
Van hen, die zich bij het congres verdienstelijk maakten, noemde ik u slechts
weinigen.
Er zijn natuurlijk nog vele andere congresleden, die aan het congres luister bijzetten,
maar ik moet mij beperken en het eerlang verschijnend verslag zal op allen het juiste
licht doen vallen.
Niet onvermeld mag echter blijven de heer van Broekhuizen uit Zuid-Afrika, die
alle harten deed trillen, toen hij in de zoo gemoedelijk klinkende Boerentaal van onze
stamverwanten sprak in het Zuidelijk halfrond, van hun strijden en lijden, van hunne
wederopleving in samenwerking met de nieuwe medeburgers. En hierbij sloot zich
op waardige wijze aan de heer Reitz, voorzitter van den Zuid-Afrikaanschen Senaat,
in diepgevoelde woorden voor den vooruitgang van alles wat den Nederlandschen
stam betreft.
Ten slotte dank ik u, Mijne Heeren, voor het in mij gesteld vertrouwen.
J.H. ABENDANON.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1913

10

De gereformeerde kerk aan den arbeid 1657-1672.
Als de gereformeerde kerk, mèt de republiek der Vereenigde Nederlanden ontstaan,
mèt haar tot gevestigden staat en stevigheid gekomen is, kan zij ongehinderd aan
den arbeid gaan en haar organiseerend talent met de stukken toonen. IJver en
arbeidzaamheid is wel het laatste, wat men haar ontzeggen zal. Een ijveren dikwijls
zonder maat, een zich inlaten met wat, ook naar toenmalige zienswijze, verre buiten
de grenzen harer bevoegdheid lag, met dat al een werkkracht, die op het leven der
gansche natie van invloed is gebleken, haar een zeer bijzonderen stempel heeft
ingedrukt en op belangrijke punten - denk aan de huwelijksordening - haar tot zegen
geweest is. Het is mogelijk haar bij een deel van dat werk op het leven te betrappen,
het werk dat gedaan werd in de consistoriën, in de classicale en synodale
vergaderingen. Omdat de kerkelijke heeren zooveel binnen den kring hunner
bemoeiingen trokken, een uiterst veelzijdig, en omdat zij zoo midden in het volksleven
stonden, een voor den nazaat buitengemeen leerrijk werk. In de, meest nog ongedrukte,
handelingen dier onderscheiden vergaderingen, gaan veel kleurige, afwisselende
tooneelen aan ons oog voorbij en het valt niet moeielijk achter dorre berichten het
leven te speuren.
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De handelingen der nationale en die der particuliere of provinciale synoden uit de
eerste periode der gereformeerde kerk zijn uitgegeven; door F.L. Rutgers de ‘Acta
van de Nederlandsche synoden der zestiende eeuw’ (1889) t.w. de nationale van
Dordrecht in 1578, van Middelburg in 1581, van 's-Gravenhage in 1586, voorafgegaan
door de voorbereidende van Wezel in 1568, van Emden in 1571 en door de provinciale
van Dordrecht in 1574; door Reitsma en van Veen de ‘Acta der provinciale en
particuliere synoden, gehouden in de noordelijke Nederlanden gedurende de jaren
1572-1620’ (1892-1899) t.w. Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderlând,
Overijsel, Friesland, Groningen en Drente; dr. W.P.C. Knuttel is bezig aan de uitgave
van de ‘Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland 1621-1700’ (I 1908), waarvan
dl. IV, omvattend de jaren 1657-1672, in 1912 verschenen is, het gansche werk in
de kleine serie der R.G.P.; soortgelijken arbeid voor de Acta van de synode der
Landschap heeft schrijver dezes zich voorgenomen. Op dit oogenblik zijn wij dus,
als wij ons tot de gedrukte stukken bepalen, omtrent Zuid-Holland 't best ingelicht.
Maar, omdat afgevaardigden der onderscheiden provinciën elkanders synoden plachten
bij te wonen, om daardoor althans eenigszins tegemoet te komen aan het pijnlijk
gevoeld gemis van nationale synoden, hoedanige door de hooge regeering na 1618/19
nimmer meer zijn toegestaan; omdat uittreksels uit de acta van andere gewesten
achter die van Zuid-Holland gevoegd zijn - blijven wij toch van 't geheel op de hoogte,
terwijl natuurlijk voor het eigenlijk onderzoek dier provinciën de ongedrukte acta
ons in de archieven ten dienste staan.
De handelingen der noordelijke en oostelijke gewesten brengen rijker stof voor
zeden en gewoonten, voor het
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volkmatige (gelijk Prof. Verdam het hd. ‘volkstümlich’ wêergeeft)1 dan die van
Holland, omdat reeds in de 17de eeuw deze provincie door dichter bevolking, drukker
verkeer, door (over 't algemeen) zoo niet hooger dan toch moderner kultuur, armer
begon te worden aan al die gebruiken en voorstellingen, die de Engelschen met een
verzamelwoord folklore noemen. Omgekeerd vertoont Holland ons ruimer tooneel
van arbeid, o.a. de bemoeiingen voor de kerk in de koloniën, waarvoor immers cl.
Amsterdam zich zoo verdienstelijk heeft gemaakt, daarin alleen door cl. Walcheren
op zijde gestreefd. Voor de staatkundige gebeurtenissen hebben wij aan de acta
opmerkelijk weinig. Ik zal straks eene uitzondering noemen - over 't geheel zwijgen
de synoden over de politiek en de geschiedenis van den dag. Hare houding tegenover
de regeering is mêegaande en onderdanig: altijd duidelijker vertoont zich de legende
der ‘heerschende’ kerk. Nog zij eindelijk herinnerd, dat deze acta uitteraard ook van
belang zijn voor onze kennis van de typische beschouwingswijze der kerkelijken,
het oog dat zij, in kerkelijken dampkring ademend, door kerkelijke dressuur geoefend,
op de dingen om hen heen hadden. Dat zij, de dienaren des Woords, meest uit het
kleine volk opgegroeid, den minderen man in zijne nooden kenden, maar meteen
tegenover de bekoring en de poëzie van het volksleven koel gestemd, er ‘wegens de
nadere bloedsbetrekking minder van gecharmeerd’ waren en in het eigene al te vaak
louter duivelswerk zagen, dat heb ik elders aangetoond2.
Om nu de gereformeerde kerk aan den arbeid te zien,

1
2

J. Verdam, Uit de geschiedenis der nederl. taal, 3e dr. 1912, blz. 163.
L. Knappert, Gesch. d. Ned. Herv. Kerk, I, 171 vlg.
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neem ik, daar uit de rijke stof een keuze moest gedaan, voor u deel IV van Knuttel's
acta ter hand, die over de merkwaardige jaren 1657 tot 1672 loopen. Wie in
bijzonderheden over de samenstelling der Zuid-Hollandsche synode wil worden
ingelicht, leze zijne Inleiding vóór deel I, ik voor mij mag volstaan met de volgende
korte herinnering. De synode werd gevormd door de afgevaardigden, telkens drie
predikanten en één ouderling, van elf klassen, Leiden en Neder-Rijnland, Woerden
en Over-Rijnland, 's-Gravenhage, Delfland, Schieland, Gouda, Voorne en Putten,
Dordrecht (waarbij de N. Brabantsche Langstraat), Gorinchem, Buren (d.w.z. Buren,
Leerdam, Kuilenburg en IJselstein, domeinen van den Prins van Oranje) en eindelijk
cl. Breda, de baronie van dien naam. Zitting hebben voorts twee
kommissarissen-politiek, meest een hoog rechterlijk ambtenaar en een der
burgemeesters van de hoofdplaats der ontvangende klasse; de gedeputeerden der
overige gewesten; de kerkelijke deputaten der eigen synode, het moderamen, dat de
zaken behandelde als de synode niet zat en o.a. ook de correspondentie onderhield
met de overheid. Over deze kerkelijke deputaten schreef in 1910 de heer H.C. Rutgers
F.L.zn. zijn proefschrift aan de Vrije Universiteit. Na onderzoek der geloofsbrieven
worden praeses, assessor en scriba gekozen, dan de kommissarissen-politiek ‘met
onderdanigh respect’ en de gedeputeerden der overige gewesten ‘broederlick’
ontvangen. Zeeland, veel meer dan eenig gewest der overheid slaafs onderworpen,
heeft nooit afgevaardigden mogen zenden. Als er door de anderen om wordt gevraagd,
moeten die van Zeeland antwoorden: ‘hoedat sulx alhier niet en is goetgevonden’1.
Alhier, d.i. ter Statenver-

1

Acta, uitg. Reitsma en van Veen, V, 56.
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gadering van Middelburg. De zittingen duren van 8-11 en van 3-6 uur, Zaterdags
van 7-10, Maandags van 4-7 uur: de vaderen waren vroeger dan wij. De synode wordt
‘ingezegent’ met eene ‘seergeleerde, stichtelijcke ende welbevoegde predicatie’. De
kosten kwamen ten laste der provincie, die daarom toezag, dat geen nietleden zich
nochtans ten synodalen maaltijd begaven, wat voorkwam1; tegen de beschuldiging
van overdadig tabaksgebruik, immers voor ‘enige honderden guldens’, heeft de
synode van 1631 zich met overlegging van stukken verdedigd2. De magistraat der
stad, waar de synode zitting hield, placht haar met een ‘afscheydtmaeltijdt’ te onthalen,
waarom dan praeses en scriba in de kamer van burgemeesteren ‘instonden’ en hen
‘hartgrondelijck’ bedankten3.
Over mogelijke eigenaardigheden in de taal der Acta durf ik mij geen oordeel
aanmatigen. De pen van den scriba gaat rustig over 't papier en het was niet te eischen,
dat hij er een teekenstift van maakte. Even vertoont zich de trots van den
Rotterdammer op zijn stad: ‘...met groote toeloop van allerhande menschen,
frequentatie der coopmanschappen, verscheydentheyt der volckeren’ (11). Bij tal
van namen kan de hedendaagsche lezer zijne overleggingen hebben. Als hij ziet, dat
in 1668 Ds. Jacobus Boerhave van Voorhout visitator van cl. Leiden wordt (472),
kan hij zich herinneren, dat hij in dat zelfde jaar, op oudejaarsdag, ook vader werd
van Hermannus.
Van de politiek - ik zeide het al - weinig. Zelfs niet van de toen zoo geruchtmakende
zaak van het ‘Publiek gebed’. Knuttel heeft zijne Inleiding vóór dl. IV

1
2
3

Acta, uitg. Knuttel, I, 418.
Aldaar, I, 405 vgl.
Aldaar, IV, 64.
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(blz. VII-XXXIII) aan deze onverkwikkelijke geschiedenis gewijd, waarbij het gebed
werd misbruikt tot eene felle agitatie tegen Holland en Jan de Witt. Bij plakkaat van
21 Maart 1663 had Holland bevolen, dat in haar gewest zou gebeden worden eerst
voor de Staten der provincie, dan voor de Staten der overige, de ‘bondgenooten’,
dan voor de Staten-Generaal. Van den Prins van Oranje werd niet gerept. Doch niet
dáárover ontbrandde de strijd. Dat de Staten van Holland vóór de Algemeene Staten
gingen, dát wekte den toorn der andere gewesten, door Friesland vertolkt in eene
wel zwakke memorie, door Jan de Witt meesterlijk weêrlegd, maar waardoor toch
de hoofdzaak onopgelost bleef, nog niet opgelost kòn worden t.w. vormen de gewesten
een Staat, waarbij het geheel gaat boven de deelen, of louter een federatie van staatjes,
ieder autonoom en voortdurend kuipend om de hegemonie? Dit laatste was de praktijk,
de booze praktijk, in den Franschen tijd nog voortdurend in den kamp tusschen
federalisten en unitarissen, eerst door Napoleon's sterke hand beslecht in den geest
der eenheid.
Onze synoden nu, hebben zich er maar spaarzaam over uitgelaten. Natuurlijk,
want de Staten beschouwden de zaak als zuiver politiek en kerkelijke inmenging
kwam daarbij niet te pas. Wat de Hollandsche kerk kon (en verwacht werd te) doen,
heeft zij gedaan. Want de tegenstanders van Holland (zij heeten hier ‘quaatwillige
en onrustige geesten, geabuseerde menschen’) hadden beweerd o.a. dat het nieuwe
gebed in strijd was met de gedrukte liturgieën der gereformeerde kerk, vastgesteld
ter Dordtsche synode. Het viel Jan de Witt niet moeielijk aan te toonen (voorgelicht
o.a. door Ds. Jacobus Lydius van Dordrecht), dat niet alleen de liturgie ter groote
synode nimmer was ‘geconfirmeert’, maar dat zelfs de
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gansche Dordtsche kerkorde nooit door de Staten-Generaal was goedgekeurd door
het verzet van Holland, Zeeland en (dit moesten de Friesche tegenstanders goed
hooren) Friesland. Gelijk ook waar was. Welnu, ofschoon toen, in 1619, de kerk ten
dezen de nederlaag te lijden had gehad, thans verklaart de synode van Haarlem, in
1663, dat zij zich overtuigd houdt, dat het nieuwe gebed in 't minst niet intendeert
tot iets, dat zou strekken tot prejuditie van de synode nationaal, gelijk immers H.E.
Gr. Mog. zelven ook uitdrukkelijk hebben verklaard, ‘egeene de minste intentie te
hebben gehad, omme yetz bij der hand te nemen, 't welk tot krenkinge der voorsz.
Synode en veel min tot eenige de allerminste veranderinge van de waare christelijke
gereformeerde religie soude kunnen strekken’. En de synode van Woerden, in 1664,
met deze verklaring der Noord-Hollandsche broeders en eene geruststellende resolutie
der Staten van 18 September 1663 op dit punt in kennis gesteld, betuigt, dat zij
‘daarinne met sonderlinge blijschap hares herten genomen heeft een overgroot en
volkomen genoegen.. dankkende God voor sulken resolutie.. biddende den goeden
God believe H.E. Gr. Mog. in haare personen en regeeringe.. meer en meer te
begenadigen’1. Dit was acht jaren vóór den val van de Witt, door de meeste kerkelijken
gewenscht. Toch behoeven wij niet aan oneerlijkheid te denken. Kritiek op
regeeringsbeleid was buitengesloten, van onderdrukking der gereformeerde religie
konden de Staten inderdaad niet worden beschuldigd en, voorts, ook op kerkelijke
vergaderingen was provincialisme zeker niet buitengesloten. Overigens was de
onderdanigheid groot. Toen op diezelfde Woerdensche synode eene

1

Acta, uitg. Knuttel IV, 330 vlgg.
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resolutie der Staten werd voorgelezen, waarbij een verzoek om vrijdom van den 20sten
penning voor de diakoniegoederen werd gewezen van de hand, schreef de scriba
ootmoedig in de notulen: ‘waarmede desen art. word gehouden voor afgedaan’1,
In het noodjaar 1672 vergaderde de synode in Den Briel, 5-8 Juli. Wel zeer
begrijpelijk luidt het: ‘De ongelegentheyt ende de conjuncture van dese droevige
tijden hebben belet, dat geene broederen van naburige synoden en sijn verschenen’2.
Inderdaad, de maand te voren waren Overijsel, Gelderland en Utrecht reeds verloren
gegaan; Holland, Friesland en Groningen werden bedreigd3. Begrijpelijk ook, dat de
zittingen zooveel mogelijk zijn bekort, ‘opdat op het alderspoedighste een yder tot
sijn diensten en de sijnen mochte wederkeeren’4. Wie bedenkt, dat de synode van
5-8 Juli vergaderde en dat den 4den besloten was den Prins de stadhouderlijke
waardigheid in Holland aan te bieden, waarop den 8sten de benoeming door de
Staten-Generaal tot kapitein en admiraal-generaal der Unie volgde5, die vindt het
wederom natuurlijk, dat de vergadering besloot ‘Sijn Hoogheyt over sijn becomen
verder avancement met alle eerbiedigheyt en crachtigen segenwensch te gaen
begroeten’6, waarbij de, zeker bij de meeste leden gevoelde, blijdschap in de
notuleering van het besluit maar weinig aan den dag treedt. Dat twee hunner
ambtgenooten te Dordrecht den Prins van den eed op het Eeuwig edict hebben ont-

1
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6

Aldaar IV, 318.
Aldaar, IV, 594.
Blok, Gesch. v.h. Ned. Volk, V, 273.
Acta als boven, IV, 608.
Blok a.w. V, 282.
Acta als boven, IV, 607.
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heven, heeft zeker hunne goedkeuring gehad; daarentegen heeft, mogen wij
vertrouwen, de meerderheid met droefheid vernomen, dat de assessor der vergadering,
die haar met eene ‘gantsch doorgeleerde, siel-doordringende en welbewrochte
predikatie’ gesloten had, ds. Simon Simonides van Den Haag, den 20sten Augustus
niet slechts den moord op de gebroeders de Witt een pooze aangezien, maar ook den
volgenden dag, Zondag 21, in de Nieuwe Kerk, de schanddaad eene wrake Gods
genoemd had, waarvoor de handlangers zouden beloond worden1. De beestelijke
hartstochten waren genoeg opgezweept, om zulke woorden mogelijk te maken.
De kerk is aan den arbeid vooreerst op haar gebied in engeren zin. De opleiding
harer a.s. predikanten hield haar voortdurend bezig. In de gereformeerde kerk is de
universitaire opleiding als volstrekte eisch nooit gesteld, al vond men haar de meest
gewenschte2. In verband daarmede vroeg men bij de twee kerkelijke examina een
testimonium der theologische faculteit en van de hoogleeraren in het Hebreeuwsch
en Grieksch. Maar het werd ook wel eens vergeten en er rezen telkens klachten, dat
de proponenten ‘te weynich vastigheid’ hadden in locis communibus en geen kennis
van de Hebreeuwsche en Grieksche taal3, d.w.z., wat het eerste aangaat, dat zij niet
vast stonden in hun dogmatiek en weinig slagvaardig bleken in het weerleggen van
ketterijen. Vandaar, dat ook thans, 1657, op het vertoonen dier testimonia werd
aangedrongen4. Dit kwaad hing samen met een

1

Zóó Wagenaar, Vaderl. hist. XIV, 175. Niet bij E. van der Hoeven, Leeven en dood der gebr.
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de Witt, 17082, II, 367. Blok, a.w., V, 291: ‘niet onwaarschijnlijk’.
H.H. Kuyper, De opleiding tot den dienst des Woords, 1891, bl. 357.
Acta, als voren, III, 414.
Acta, als voren, IV, 45.
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ander euvel, dat de studenten ‘te seer tot het predicampt haesten’1. In 1666 hield de
synode zich met de zaak ernstig bezig. De classis Leiden en Neder-Rijnland had een
gravamen ter tafel gebracht aangaande de ‘rauwe en onrijpe studiën der proponenten’,
die, wel verre van de van ouds gebruikelijke vijf of zes jaren aan de academie te
blijven, er maar drie of vier aan geven, waaruit volgt, dat zoodanige jongelingen op
den predikstoel door de toehoorders met merkelijk aanstooten en kleinachting gehoord
worden, terwijl de toevloed ook veel te groot is. De vergadering overwoog, of het
niet goed zou zijn in te stellen, dat men weder die vijf of zes jaren zou eischen, tijd
niet langer genomen ‘dan als de ervarenste en cloeckste theologi en de gauwste
politicquen van ouds verstaen hebben voor de fraeyste jongelingen noodig te zijn,
om haer cursum studiorum in linguis, philosofia en theologia behoorlijk te
absolveeren’. De commissarissen-politiek stelden toen voor den leeftijd van
beroepbaarheid op 25 te bepalen. Sommige leden waren echter huiverig een ‘absolute
en peremtoire conclusie’ te nemen en wilden eene commissie, om de volgende synode
van advies te dienen. Aldus geschiedde en het ontwerp bevatte: 1o. geen rector zal
iemand tot de academie bevorderen, dan die daartoe bekwaam is; 2o. geen hoogleeraar
zal iemand zonder testimonium van rector of scholarchen immatriculeeren; 3o. geen
classis zal studenten examineeren zonder bewijs van vijf- of zesjarigen studietijd;
4o., 5o. en 6o. er zullen testimonia noodig zijn van philosophie, talen en theologie,
bewijs van tweejarig lidmaatschap der kerk en van een jaar oefenens in preeken; 7o.
niemand zal preparatoir worden onderzocht, die niet

1

Acta, als voren, III, 417.
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drie maanden voor de gedeputeerden der classis, waar hij wenscht geëxamineerd te
worden, zich in 't preeken heeft geoefend; 8o. bij het examen zullen de examinandi
de hoofdstukken der leer met getuigenissen uit de H. Schrift moeten bevestigen
‘deselve suyverende van de uytvluchten der wederparteyen’; 9o. zullen zij vooral
ondervraagd worden over de meer en meer inkruipende ketterijen der socinianen en
dwalingen des pausdoms en andere schadelijke sectarissen; 10o. alle leden der classis
hebben recht van navraag; 11o. vóór zijn volle 25 jaren is niemand beroepbaar1.
Het volgend jaar brachten toen de commissarissen-politiek eene resolutie van H.E.
Gr. Mog. ter tafel nopens art. 11 van dit project, waarbij de synode werd voorgesteld
die 25 jaren aan te nemen en voor predikanten in de besloten steden der provincie
zelfs nog eenige jaren daarop te leggen. Dit vond goedkeuring, terwijl ook bleek, dat
de overige artikelen door de classen gunstig waren ontvangen. De
commissarissen-politiek legden toen eene volgende resolutie ter tafel (van 17 Juni
1667), waarbij voor predikanten in de stemhebbende steden der provincie, dus ook
in den Haag, zal gelden het 30e jaar voluit en voor de overige besloten steden, die
geen zitting hebben in de vergadering van H.E. Gr. Mog., de volle 27 jaren2. Weder
een jaar later verneemt de vergadering, dat eene resolutie van 26 Nov. 1667 den
25-jarigen ouderdom heeft vastgesteld3, nader geampliëerd door eene van 23 Maart
16684, die nog uitdrukkelijk bepaalde, dat alle beroepingen op iemand onder de 25
jaren
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Acta, als voren, IV, 377-381.
Acta, als voren, IV, 410-413.
Wiltens, Kerkel. plakkaatb., I, 49 vlg.
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nul en van onwaarde zouden zijn. Wat echter aangaat de artt. 1 en 2 van het
bovengenoemde ontwerp, daarover had de regeering het advies gevraagd der
theologische faculteit te Leiden, dat blijkbaar ongunstig moet geweest zijn, want 19
Januari 1668 besloten de Staten het vooralsnog te laten bij 't gebruik tot nog toe
geobserveerd zijnde1. De faculteit, die, wij zullen 't nog zien, met de kerk toen op
gespannen voet was, bestond einde 1667 uit Coccejus en Heidanus; Hoornbeek was
in 1666 overleden, Valckenier zou eerst 11 Aug. 1668 inaugureeren. De synode van
1669 eindelijk had kennis te nemen van eene resolutie der Staten d.d. 5 Dec. 16682,
waarbij de leeftijden van 30 en 27 jaren voor predikanten in de steden voor goed
werd vastgesteld3. Dit was het ietwat poover resultaat van de pogingen van cl. Leiden.
Toch was er iets bereikt. En ook het testimonium linguarum werd voortaan in alle
classen gevraagd.
Juist in deze jaren heeft de Z. Hollandsche synode zich met de theolog. faculteit
veelvuldig bezig gehouden, besmet als deze was door het cartesianisme van Abr.
Heidanus en dus gevaarlijk voor de jongelingschap. Ik heb het verhaal ervan elders
gedaan4. In 1656 diende cl. 's-Gravenhage dat geruchtmakende gravamen in, dat
tegen die ketterij waarschuwde, opdat ‘Gods kercke t' avond of morgen met deselve
niet versuert werde’. Jan de Witt, den vrede begeerend, gaf 30 September 1656 zijne
vermaarde resolutie, waarbij der theologie en filosofie hare grenzen werden
aangewezen. Wij vinden
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Acta, als voren, IV, 445-448.
Wiltens, a.w., I, 52 vlgg.
Acta, als voren, IV, 488 vlgg.
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haar, reeds meermalen gedrukt, thans ook in onze acta (IV, 36-40), omdat zij der
synode van 1657 was toegezonden. Meteen echter kunnen wij thans kennis nemen
van den bedankbrief door de vergadering tot de Staten gericht (40 vlgg.), waarin het
kerkelijk standpunt zoo duidelijk uitkomt, de onderscheiding tusschen de menschelijke
rede, die, naar het natuurlijk licht mag ‘exspatiëeren’ in alle natuurlijke wetenschappen
èn het zaligmakend geloof, dat zijn kracht en vigeur der openbaring toeschrijft en
dat voortaan, ‘door H.E. Gr. M. ontsagh, blijft rustende immediate op de auctoriteyt
van den Godt aller goden’. Voortaan mag Jesu Christi gemeente onbekommerd
blijven. Want de gezonde, laat staan de verdorven, rede moet wijken voor 't geloof
en de allersubtielste en allerzuiverste filosofie voor de eenvoudige en nochtans
goddelijke theologie. Overigens een goed gesteld stuk, dat den scriba, den bekenden
van Renesse van Breda, eer aandoet. In 1659 echter ontstond te Leiden nieuwe
beroering en besloot de Leidsche kerkeraad aan cartesiaansche studenten bewijs van
zedelijk gedrag te onthouden. Maar de synode heeft er zich toen niet meer mede
ingelaten. Het jaar 1672 bracht eene zwenking naar rechtsch, vier jaren later werd
Heidanus van zijn ambt ontzet. Hij was niet de eenige hoogleeraar, door de kerk ten
val gebracht. Tot haren arbeid rekende zij ook toezicht op de rechtzinnigheid der
professoren, en de Dordtsche synode had daarom besloten onderteekening te eischen
der formulieren en bij afwijking van de leer onderwerping aan de uitspraak van de
provinciale synode, onder wier ressort de academie behoorde. Die van Leiden hebben
dat nooit gedaan, zooals lang geleden N.C. Kist heeft aangetoond; zij teekenden wel
de formulieren, maar weigerden inmenging van de kerk in hun onder-
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wijs1. Te Franeker en te Harderwijk daarentegen was de faculteit meêgaander2. Te
Utrecht heeft de onderteekening nimmer plaats gehad. Toch werden zelfs voor
niet-theologische hoogleeraren de formulieren bindend geacht, wat te Utrecht in
1776 den literator van Goens ten val bracht, te Groningen in 1772 den jurist van der
Marck3. Tegenover Leiden heeft onze Z. Hollandsche synode het verzet laten varen:
in hare handelingen wordt er niet meer van gerept. Wel heeft zij, ook in het
tijdsverloop, waarover wij handelen, zich beijverd de hooggaande twisten bij te
leggen tusschen Gisbertus Voetius te Utrecht en Samuel Maresius te Groningen,
door haar terecht genoemd ‘seer onstigtelijcke ende verdrietelijcke onlusten’,
waartegen ‘politice ende eccelesiastice moest worden geprocedeert’4. Met
ongeloofelijke felheid en bitterheid hebben deze twee hoogleeraren tegen elkander
geschreven, in onverzoenlijke vijandschap, 27 jaren lang, totdat zij, hoogbejaard, in
1669 vrede sloten, om gezamenlijk den grijzen Coccejus te bestoken, wien echter
de dood uitredding schonk. Geene synode schier in die jaren, in welk gewest ook,
of zij klaagt over de schade, der kerk door deze twisten toegebracht5, en onze
Z.-Hollandsche wenscht in 1657 terecht, dat deze twee hooggeleerde mannen
malkander konden verstaan, om aldus in deze bekommerlijke tijden den welstand
van Godes kerk te bevorderen6. Maar omdat haar en anderer pogen vruchteloos blijft,
besluit zij twee jaren later, in arren moede ‘dese saecke in posterum uyt de acten’ te
laten7.
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Een ander deel van den synodalen arbeid bestond in de beslissing van geschillen
tusschen gemeenten en voorgangers, pogingen tot verzoening, ruiling en verplaatsing
der predikanten, kennisneming van de rapporten der kerkvisitatoren, oefening van
tucht en rechtspraak. De acta geven een indruk van het beleid, het geduld, de
zachtmoedigheid, waarmede de synode optreedt, en in deze materie vertoont de kerk
zich op haar best. Van grove overtredingen hooren wij niet veel. Ter synode van
Gouda, 1659, vraagt een Groningsch predikant haar tusschenkomst bij die van Stad
en Lande, omdat hij valschelijk was beschuldigd van het laten slaan en uitgeven van
vierstuiverspenningen, beroep door de vergadering geoordeeld ‘gants politijck,
alterius fori et provintiae’1. Op ‘quaet leven’ volgt deportement2, waarbij dronkenschap
herhaaldelijk3, ontucht af en toe4 voorkomt. In deze jaren valt de lange en troostelooze
geschiedenis van ds. Jacob Vessup van Ooltgensplaat, in 1658 nog lid der synode5,
in 1663 beschuldigd van ‘continueele, openbare dronkenschap, moetwillich versuym
van sijnen dienst, trouweloosheyt omtrent het armengelt’6, het jaar daarna van omgang
met zijne dienstmaagd, die ‘haar kind, een soone sijnde en na sijnen naame genoemt
in den doop, in barensnood hem heeft opgeswooren’7. Als de man voorkomt is zijne
houding ergerlijk door leugens en gebrek aan ‘modestie en zedigheyt’, de synode is
tot het uiterst lankmoedig, moet echter tot afzetting overgaan,
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wat ook geschiedt, waarbij hij onder censuur blijft. En wel treffend in al zijne
soberheid is het synodaal bericht van dezen geestelijken ondergang: ‘.... vernomen
hebbende naer het tegenwoordige comportement van opgemelte Vessup, verstaen
heeft, dat niet alleen geen tekenen van waer berouw, maer ter contrarie van verder
verval aen hem connen worden bespeurt, versoect daeromme, dat de sake van
denselven Vessup - als van wien geen hope is - voortaen ex actis synodalibus gelaten
werde’1. ‘Als van wien geen hope is’ - hier is de synodale schrijver in zijne simpele
kortheid wel zeer ontroerend.
Over kerkelijke handelingen in den ruimsten zin werd het oordeel der synode
gevraagd, of had zij beslissingen te nemen. Mag een persoon, zoo mismaakt van
handen en bijna zonder armen, zoodat hij het brood zelf niet kon - naar onze gewoonte
- uit den schotel nemen en den drinkbeker kwalijk kan vatten en aan den mond
brengen, die ook vóór dezen en licht niet lang geleden op kermissen en jaarmarkten
zijne mismaakte leden heeft laten bekijken, om geld en gewin, en die zijn kost meest
ten platten lande en van den boer, gelijk men zegt, moest halen, mag zoodanig persoon
tot het avondmaal worden toegelaten?2. Hoe zorgvuldig, hoe sympathiek, hoe
uitbeeldend is deze teekening van een mismaakten bedelaar à la Jan Steen! Wederom,
wordt gevraagd of men zoude mogen doopen een geheel simpel persoon, die zonder
eenig verstand is, zijnde van menniste ouders en nu al 40 jaren oud, op verzoek van
zijn broeder, die gereformeerd is’? Gelukkig trekt die broeder het verzoek in en is
de synode uit de moeilijkheid3. Zoo heeft de kerk zich met aller-
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lei in te laten, klein en groot, met de gelden voor eene nieuwe kerk te Hellevoetsluis,
waar thans de gemeente samenkomt in een ‘ordinaris timmerhuys’1; met te verbieden
het ‘affigeren van coopbrieven aen de kercdeuren’, door de Geldersche synode
veroordeeld2; het onordentelijk verkiezen van synodale commissiën en de kuiperijen,
daarbij gebruikelijk3. In deze jaren valt ook ‘de legende omtrent de Postacta’, het
gerucht, dat het origineele handschrift van de handelingen der na-synode onder de
nagelaten papieren van Festus Hommius (die immers een der beide scriba's der
Dordtsche synode geweest was) zou zijn teruggevonden. Het was een valsch gerucht,
want straks kwam het echte autographon in de synodale kist te 's-Gravenhage voor
den dag, in het Latijn, werd in het licht gegeven en daarna in het Hollandsch vertaald.
Toch heeft het valsche gerucht de kerk lang bezig gehouden4 en opmerkelijk daarbij
is, dat de Friesche Staten, verzocht het in hun gewest gevonden stuk te willen afstaan,
opdat het bij de overige synodale autographa gevoegd zou kunnen worden, dit verzoek
afsloegen - uit provincialen naijver5.
Herhaaldelijk spreken de kerkelijke heeren zich uit over huwelijkszaken. Geen
wonder! Voor weinig heeft de gereformeerde kerk ten onzent zóó warm geijverd als
voor het geordend, monogame huwelijk en zonder overdrijving mocht ik indertijd
aan mijne artikelen over dit
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onderwerp den titel geven ‘De kerk in haren strijd om het wettig huwelijk’1. Want
een verwoede strijd was het tegen polygame neigingen, bigamie, ongetrouwd
samenwonen, verboden graden en wat niet al. Wel ging de overheid den door de kerk
gewenschten en gewezen weg, maar waakzaamheid bleef geboden en de synoden
worden niet moede alarm te blazen, als er gezondigd wordt. Hier is een man, die wil
trouwen zijns overleden vrouws stiefmoeder2, wat de synode van Overijsel, de
keuze-zelve daargelaten, als verboden graad afkeurt. Zoo doet de synode van Stad
en Lande ten opzichte van het huwelijk van een man met zijn half ooms nagelaten
weduwe3. De Z. Hollandsche synode van 1666 neemt met welgevallen kennis van
eene resolutie der Staten van haar gewest, d.d. 25 Juni deszelfden jaars, waarbij het
huwelijk tusschen overspelers verboden werd4. Natuurlijk bestrijdt zij ‘oneerlijk
bijslapen’5, ‘ontijdig beslapen’6; verbiedt het in den echt copuleeren van wie dronken
zijn of ‘onfatsoenlijk’7; eischt censuur tegen predikanten, die ‘onwettige houwelicken
solemniseeren’8, terwijl de Groningsche synode van 1667 bepaalt, dat predikanten,
die ‘ergerlijck haer huwelijck beginnen’ twee jaren zullen geschorst worden, te
rekenen, niet a crimine commisso, maar a dato scandalo, studenten zullen in dit geval
in twee jaren niet tot het examen worden toegelaten9.
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Op dit gebied de kerk aan den arbeid te zien is een buitengemeen aantrekkelijk
schouwspel.
Vermoedelijk zal niet ieder deze lof geven aan den arbeid der kerk, waarvan wij
thans een woord zullen moeten zeggen, het toezicht op alle soorten van dissenters.
Hier vallen wij midden in de protestantsche inquisitie. De toenmalige kerk zelve
achtte dit deel van haar werk hoogst natuurlijk. Met eene volmaakte verzekerdheid,
voor ons zielkundig niet meer te begrijpen en slechts historisch te aanvaarden, was
zij overtuigd de waarheid te bezitten als de ware kerk. Zij was het eens met het
vragenboekje van Ds. C. Pouderoijen van Crèvecoeur (hij komt ook in deze acta
herhaaldelijk voor) van het jaar 1659, waarin het immers heet: ‘Is de roomsche kercke
de algemeyne? - Neen - Sij seggen het nochtans. - Haer seggen is niet waerachtigh.
- Maar geeft eens redenen. - Omdat er maer ééne ware kercke is. - Welcke is dat? Onze kercke’1. Daarom bestreed de gereformeerde kerk zonder aarzelen ieder, die
van hare leer afweek, vroeg tegen hem bij de overheid vervolging, maar liet zich ook
tegenover hem uit op dien aanmatigenden toon, die later geslachten prikkelt, maar
toch historisch wil begrepen worden. Tegenover de katholieken kwam er een
verzwarende omstandigheid bij: zij waren talrijk, machtig, overmoedig in hun optreden
en vooral politiek verdacht. In het jaar 1672, tijdgrens dezer studie, was de regeering
bevreesd, dat zij de Franschen zouden steunen, gelijk men ook in 1666 tijdens den
oorlog met Munster gevreesd had. Voor het meerendeel bleek die vrees
ongerechtvaardigd. Omgekeerd hebben, gelijk men weet, de Nederlandsche katho-
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lieken geen nadeeligen terugslag gevoeld van den oorlog, noch van de vervolgingen
der protestanten in Frankrijk en was hun toestand op 't eind der eeuw zelfs weder
verbeterd1. Want wel waren de plakkaten streng, wel vroegen de synoden dreigend
en dringend om scherpe maatregelen, maar de praktijk der regeering was zacht en
verdraagzaam. Zij was het eveneens tegenover andere dissenters. Wij voor ons hebben
op dit oogenblik alleen te letten op den arbeid der kerk ten dezen.
Zij waarschuwt tegen de klopscholen, matresseschooltjes door bagijnen gehouden
en ook door protestantsche kinderen bezocht, die kloppen of kwesels, die b.v. te
Kuilenburg groote stoutigheden bedreven2, maar door den graaf, trots zijne beloften,
ongemoeid worden gelaten, al dringt de classis van Buren ook aan op ‘vermindering
van cloppen en verbodt om nieuwe cloppen te maken’. Als wij de synode hooren
klagen over de ‘dagelijxe aengroeyingen en tot in den Hemel opklimmende en aldaer
om wrake roepende stoute afgoderije des pausdoms’3, over ‘dat groote quaed, dat
als een schadelijck venijn en kanker het gansche lichaem onses lands in en deur
dringhd en seer nae aen het herte komt’4, dan moeten wij dat verstaan als wezenlijke
bekommernis over dreigend gevaar. Als zoodanig noemde zij behalve bloeiende
roomsche scholen, het ongehinderd omgaan der priesters, die, zooals b.v. de paap te
Stolwijk, Cornelis Lindanus, alias Leliënveld, in zijne preeken ‘bovengemeyn
excecrabele stellingen tegen de republieq en openbaere godsdienst’
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verkondigde1; het doopen door priesters van kinderen van gereformeerde ouders2 en
in het bijzonder de paapsche stoutigheden in de generaliteitslanden, waar de
katholieken, trots de strengheid, waarmede zij bij afzonderlijke wetgeving werden
geregeerd, trots de invoering van den gereformeerden godsdienst, wezenlijk de
meesters waren. De bevolen verbanning van alle ‘praetense, geestelijke personen’
was daar doode letter gebleven; omgekeerd zaten de predikanten in het midden van
hunne dusgenaamde ‘gemeenten’, waarheen zij onder militaire bescherming waren
gebracht, gevangen als eenzame en gehate indringers, zooals die Ds. Paulus
Arleboutius te Tilburg in 1633, wiens tragi-komische geschiedenis boekdeelen
spreekt3. Zoo had de synode van Gorinchem in 1671 zich bezig te houden met de
‘insolentiën van die van 't pausdom’ te Made bij Geertruidenberg, die den predikant
dreigen met het afhouwen van zijne boomen op het erf, verdrijven van vee, vergiftigen
van het drinkwater en van hemzelven4. ‘Ach!’ roept de synodale scriba uit, ‘dat de
kercken eens werden verlost van die onverdragelijcke stouticheyt des pausdoms,
waeronder sij soo lange hebben gesucht en noch suchten; vindt evenwel geen
dienstiger middel, als dat de beladene kercken haer addresseeren aen de respectieve
magistraten en officieren’5. Maar dezen waren òf lijdelijk òf (helaas) omkoopbaar,
en 's lands Staten deden wat die van Holland in 1669 met een rekest der Z. en N.
Hollandsche svnoden deden, besluiten, dat ‘de voorschreven requeste, nader
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geëxamineerd en overwogen, mitsgaders de vergaderingh dien 't halven van advise
gediend sal worden’1.
Ook op het jodendom gevoelt de kerk zich geroepen acht te geven, maar hier had
zij kleinen arbeid, want de joden leefden, zonder aanstoot te geven, stil en rustig. Er
is in 1659 eene klacht over ‘de vermeerderinge der joden’ te Groningen2, vanwaar
ook doleanties komen over joodsche insolentiën en stoutigheden3, nader blijkend te
bestaan in het houden van een school, die tien jaren later wordt gemeld te zijn
‘vernietigd’4. Voorts wenscht de kerk de studenten ter hoogeschole beter ingelicht
omtrent en dus gewaarschuwd tegen ‘joodsche dwalingen’5 en in verband daarmede
verneemt de synode van Gorinchem in 1671 met welgevallen, dat Arnoldus Genius,
emeritus predikant van Dussen, zich aanbiedt om met de studenten hebreeuwsch te
repeteeren en in het nederlandsch een privatissimum te geven over ‘joodse
controversiën’6. Voor de zending onder de joden, waaraan Voetius zich veel had
laten gelegen liggen, ‘quia Satan magis nunc furit et grassatur in misera illa gente
ad perfidiae ipsorum confirmationem et christianismi subversionem’7 en waarom hij
zijne studenten oefende ‘de modo et methodo disputandi cum judaeis’ was de kerk
bedacht op eene vertaling van het N.T. in 't Hebreeuwsch8. In dezen zelfden tijd,
1665, verscheen van Petrus Serrarius, den mysticus en chiliast, den joden zeer genegen
‘Eene blijde
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boodschap aan Jeruzalem’1, zelfde Serrurier, die van De Labadie, in 1667, vertaalde
diens ‘Jugement charitable et juste sur l'état présent des juifs’2. Welgevallig tegenwicht
tegen de dwaze berichten omtrent hen, ook in geleerde werken in omloop, waarbij
ik echter om mijn bestek hier niet stilsta. Ook de kerk sloeg al te veel geloof aan de
‘grouwelijcke blasfemieën ende schandaleuse feiten, die de joden bedrijven soo
buyten als binnen hare synagogen’, als daar zijn ‘elken dag driemaal Christum
vloeken’, binnendringen in de huizen der christenen om de armen te verleiden,
trouwen met christenen en wat dies meer zij3. Voor bekeerde joden was zij daarentegen
zeer welwillend. Een tiental jaren vóór ons tijdsgedeelte, 1648, kwam prof. Jac.
Golius, de beroemde Leidsche arabist (niet te verwarren met den, ook te
's-Gravenhage, een jaar later, 1597, geboren Petrus Golius, ongeschoeiden carmeliet,
ook arabist, ook professor, nl. in Rome4 kwam, zeg ik, Golius voor de synode van
Delft met zekeren Mozes, zoon van Michaël, leeraar van de christenkerk van
Gethsemane, door de Turken ‘deerlijck getracteerd’, die bovendien zijne vrouw en
kinderen hadden ‘verpandet’, tot hij een zwaar losgeld zou hebben opgebracht. Voor
hem heeft de kerk toen gecollecteerd5.
Op protestantsche erve arbeiden onze synoden evenzeer met haar censuur op
ketterijen, zij letten op ‘ministen, arminianen, libertinen ende atheïsten’6 wier
‘officianten’ moeten geweerd worden; zij begeeren, dat mennonieten
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in de gereformeerde kerk zullen moeten trouwen1; zij vragen een regeeringsverbod
tegen het ‘timmeren van nieuwe vermaanhuizen’2, tegen de ‘vrijheyt der
mennonieten’3, tegen de ‘stouticheden der wederdoopersen bisschoppen’4 en die van
Groningen schijnen zelfs te hebben gewild, dat de leeraren der menisten de
gereformeerde artikelen zouden onderteekenen5. Een vast punt in deze jaren is de
eisch, dat mennonisten zich moeten zuiveren van de sociniaansche dwalingen6 en
dat er, zooals de Groningsche synode in 1664 zegt, middelen moeten beraamd worden,
om de socinianen te ontdekken, die onder de mennonieten schuilen7, om ‘Socini
theses te extraheeren ex scriptis Anabaptistarum’. Afgescheiden van het inquisitoriale
dat ons hier mishaagt, de zaak zelve was waar: vele doopsgezinden hebben
sociniaansche ideeën overgenomen - denkt aan de vrijzinnige Lam-isten en Dr.
Galenus Abrahamsz., aan Joh. Stinstra en zijne voorloopers in de Knijpe en elders
in Friesland - al gaf de Friesche synode van 1667 blijk van juiste onderscheiding en
eerlijkheid, toen zij zeide, dat tusschen socinianen en menisten verschil moet gemaakt
worden8. De remonstranten lagen onder dezelfde verdenking9. De synode van
Noord-Holland in 1663 spreekt onvervaard van de kweekschool der remonstranten
te Amsterdam als van ‘het remon-
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stranz socinians seminarie’1 en later nog eens van het ‘seminarium remonstrantium
en socinianorum’2. En wederom - tusschen beiden is stellig een band geweest van
wederzijdsch invloed oefenen, Samuëll Crell, de sociniaan is wezenlijk remonstrant.
Men kan er het jongste boek van Kühler op nalezen. Trouwens, wat was natuurlijker,
dan dat deze vrijzinnige groepen in het protestantisme elkander zochten en vonden?
Intusschen, al waren de remonstranten, behalve door hun eigen ketterij, niet nog
bovendien door de haeresie van Socinus aangetast geweest, de publieke kerk zou
hen toch hebben vervolgd. De herinnering aan Dordrecht was nog te versch, en tot
ver in de 18de eeuw is arminianisme eene zware beschuldiging, die tot afzetting
voeren kon. Opmerkelijk dat Dockum, altijd als een haard dezer ketterij voorkomt3.
Sinds Camphuyzen daar leefde en er 1627 stierf, heeft de vrijzinnigheid in die stad
voor goed zich gevestigd.
Stonden in de protestantsche wereld bij den aanvang der kerkhervorming luthersch
en gereformeerd scherp tegenover elkander, in ons vaderland is in de 17de, vooral in
de 18de eeuw sterke toenadering merkbaar. Reeds op de Delftsche synode van 1657
spreken de broeders waardeerend over pogingen om tot een syncretisme te komen4,
sinds blijft die vereeniging hun in de gedachten5, al heet zij in 1664 ook
‘impracticabel’6. In de 18de eeuw zijn wij van dergelijk pogen getuigen, dat wel geen
onverdeelde instemming vond7, maar toch opmerking ver-
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dient. Inderdaad was er in dogmaticis tusschen beide kerkgenootschappen veel gelijk
en, bij het sterker worden van den geest der tolerantie, zochten de preciese
gereformeerden en de orthodoxe lutheranen als vanzelven elkanders steun. In de
koloniën echter, werd het lutherdom bestreden. In de 18de eeuw wekte de bouw van
een luthersche kerk aan de Kaap hier te lande beroering; in ons tijdperk werd
luthersche propaganda in Nieuw-nederland tegengegaan. ‘De luytersche in
nieuw-nederlant’, heet het ao 1658, ‘gesocht hebbende publijcke oeffeninge harer
godtsdienst, zijn daerin met goede devoiren tegen gegaen, niet sonder goet succes’1.
Inderdaad. Ten vorigen jare was er in die kolonie een ‘lutersch Pharher’ aangekomen,
met name Joh. Goetwater, die, voor den heer generaal gebracht zijnde (dat moet
Peter Stuyvesant geweest zijn) en voor den achtbaren magistraat onboden, geen
geloofsbrieven kon toonen, dan alleen een van het luthersch consistorie te Amsterdam.
Daarop was hem het prediken verboden en werd hij gelast ‘met den eersten te
vertrecken’2. Toen hij weigerde, liet Stuyvesant hem gijzelen en in 't voorjaar van
1660 met het schip ‘de Bruynvis’ naar Holland zenden. Daardoor, vertelt de
briefschrijver aan de synode met welgevallen, zijn de luthersche conventikelen
‘gesteuyt’ en komen de lutheranen weder in de vergaderingen der gereformeerden3.
Dit geplukhaar en deze steile onverdraagzaamheid te midden van een klein groepje
protestanten, van de groote Indianenwereld omringd, maken zeker een droevigen
indruk. Helaas, weldra zou de kerk er in de eerste jaren goed noch kwaad meer kunnen
doen: 6 September 1663 gingen onze koloniën
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op Manhattan zonder slag of stoot aan de Engelschen, onder den hertog van York,
over. Stuyvesant had zich willen verdedigen, maar de kolonisten hadden hem alleen
gelaten. Wél hebben, zooals met weet, Cornelis Evertsen de jonge en Binckes het in
Augustus 1673 weder heroverd1, maar bij den vrede van Westminster des volgenden
jaars kwam het weder aan Engeland. Wij zullen op die verovering van 1663 in ander
verband nog terugkomen, thans wijzen wij er met eenigen weerzin op, dat die
overgang de kerkelijke politiek niet had gewijzigd. In 1669 schrijft Ds. Megapolensis
uit ‘Nieuw Jorck’ zoowaar al wêer over een ingedrongen ‘Luyters farheer’ tegen
wien zij de kudde moeten bewaren2.
Van protestantsche secten moet ik de kwakers noemen. Op getuigenis van Sewel
laat ik hen elders3 in 1665 te Rottterdam optreden. Thans blijkt, dat het scherpe oog
der kerkelijke heeren hen al in 1657 te Rotterdam en Schiedam heeft ontdekt4 al
heeten deze ‘dwaalgeesten in tijts door de pieuse autoriteyt van de respective
magistraten in haer beginsel gedempt’. Twee jaren later echter doleeren die van
Gouda weder over deze ‘geestelooze geestdrijvers’, die alle vlijt aanwenden om ‘haer
sielverdervende doolingen niet alleen ter sluyp maer oock opentlijck voort te planten’
en besluit de synode, dat, waar men bevindt, dat deze ‘verleydende menschen’ zijn
ingekropen of ‘haer schadelijck fenijn door gedruckte boeckjes of chartabellen
gestroeyt hebben’, de hulp der overheid zal ingeroepen worden5. Niet zonder gevolg,
naar het
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schijnt, want ter synode van 1660 verhalen enkele classes, dat zij ‘van dit oncruyt’
geheel vrij zijn, andere dat er zich wel iets op hun akker van vertoond had, maar dat
door de goede zorgen van magistraat en kerkeraden ‘hetselve was uytgepluckt’1.
Toch niet geheel. In 1664 moeten weder maatregelen tegen hen worden beraamd,
waaronder o.a. de bekende, dat gereformeerde ledematen in de kwakersche
vergaderingen gaan, om ‘also naer haere leere te vernemen’2. Het heeft niet gebaat,
de gansche 18de eeuw door hebben deze zachtmoedige, arbeidzame lieden in vrede
onder ons gewoond, door de spectatoren, door Wolff en Deken e.a. geprezen en
geloofd3. Daar de gereformeerde kerk ook buiten de landsgrenzen hare beginselen
toepaste en dus ook in de koloniën - wij zagen het reeds - tegen ketterij waakte, zagen
hare dienaren ook daar op de kwakers toe, waaraan wij een brief te danken hebben
d.d. 14 Aug. 1657 uit Amsterdam in Nieuw-Nederland, die, onbedoeld en ongewild,
tot een kostelijk schilderijtje geworden is. Aldus: ‘wert verhaelt, hoe op den 12den
Augustus een schip uyt zee aldaer was aengekomen, en het fort genaeckende, geen
eerscheut deede, liet geen vlagge waeyen, dan alleen van de fock, 't was een schip
met Quaekers, de fiscael aen boort gekomen sijnde, hebben sij hem geen reverentie
gedaen, noch oock de schipper aen lant gekomen sijnde, aen den heer generaal: sij
waren in acht dagen gekomen van Londen, gingen des anderen daechs na
Nieu-Engelant, en soo men vermoet na het roode eylant afseylende, lieten twee
rustige vrouwen aen lant, die terstont begosten te
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queeken, dewelcke in apprehensie gekomen ende buyten twijffel versonden sijn’1.
Soms worden de kwakers samen genoemd met de Coddisten van Rijnsburg2, naar
de familie van der Codde, die de secte der collegianten heeft gesticht. Het was zeer
natuurlijk, dat de kerk tusschen beiden verband zag, menschen, door eene
rechtstreeksche ingeving des H. Geestes gedreven, met verschijnselen van
geestdrijverij en zinsverrukking; ook waren vele Nederlandsche kwakers voormalige
collegianten; beiden waren ook voorstanders van de vrijheid van spreken voor ieder.
Maar de collegianten zelven hebben den kwakersnaam beslist afgewezen, waren
vijanden van dat onvoorbereid spreken, alleen wachtende op eene ingeving des
geestes, en zij hebben de kwakers dikwijls en openlijk bestreden3.
Dat de kerk bij voortduring op hare hoede is tegen de ‘godtslasterlieke ketterijen
der socinianen’4 spreekt van zelf: geen secte heeft zooveel ergernis gewekt. Bij de
boekencensuur komen wij er nog op terug. Ook over den strijd tegen het labadisme
verbazen wij ons niet. In 1666 was Jean de Labadie te Middelburg gekomen, 27
Maart 1669 was hij door de Waalsche synode te Dordrecht afgezet5, in datzelfde jaar
waarschuwt de gereformeerde van Friesland tegen den ‘suerdesem van Labadie’6;
het volgend jaar, 1670, als de Labadie van Aug. 1669 tot Sept. 1670 in Amsterdam
met zijne huis-
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gemeente woont, doen de Noord-Hollandsche correspondenten aan de synode van
Schiedam ‘een seer naekt en omstandelijk verhael van alle de slimme treecken, loose
en boose vonden en vuyle kunsjes en de seer verscheyden opmerkelijke staeltjes van
Labadie en sijn discipelen’ en vertoonen ‘het groote onheyl en verderf, dat en politie
en kercke en alle eerlijcke familiën daervan hadden te wachten’1. Dan benoemt de
synode eene commissie ter beraming van middelen van tegenweer, die een project
ter tafel brengt, waarin de dwalingen van het labadisme worden omschreven. Bij de
bekende stelling, dat de kerk moet zijn eene vereeniging van heiligen en
wedergeborenen, zegt de commissie, dat sommige labadisten zóó ver gaan van te
zeggen, dat indien Jezus-zelf het avondmaal op aarde bediende en Judas daarbij
tegenwoordig ware, zij met den Heer niet zouden willen communiceeren2. Het kan
ook een woord uit de Labadie's schriften zijn. In 1671, als de kleine gemeente der
labadisten te Herford herberg gevonden heeft, overweegt de synode, dat ‘alschoon
de Labadie sich buiten de provintiën heeft ter nedergestelt’, men toch op hem moet
blijven letten, ‘vermits hij niet nalaat door sijne emissarissen sijne schadelicke
gevoelens ende kerckverdervende maxymen voort te setten, uyt de gemeynten onzes
lieven vaderlants geldt en subsidiën te trecken, om die maniere van leven, die hij
aangenomen heeft, te maintineren’3. Wij wisten wel van labadisten-apostelen in de
Amsterdamsche, niet in de Herfordsche periode, ook niet van dergelijke subsidies,
en meenden, dat de labadisten, in gemeenschap van goederen levende, zich
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zelven konden onderhouden. In 1672 eindelijk (Juni van dat jaar is de Labadie naar
Altona getogen) verneemt de synode met blijdschap, dat ‘de saeken van Labadie
terugge gingh ende verstierf’, maar ‘om dit vast nu verdorrende oncruyt dies te beter
te onderdrucken’ moet de kerk blijven waken, ‘opdat alsoo dese nu wijkende en
waggelende vijand op de hielen vervolght, soo dicht met alle force en cracht, t'
enemael verdreven en overwonnen mocht worden’1. Het schijnt, alsof de huisgemeente
toch grooter omvang heeft gehad, dan wij gemeenlijk aannemen. Den labadistischen
predikant te Bleyswijk Adr. de Herder - Bleyswijk was met zijne dienaren niet
gelukkig! - heeft de synode reeds in 1670 afgezet2.
In zeer nauw verband met het labadisme en andere anti-kerkelijke stroomingen in
dezen tijd staan die typischnationale conventikelen, die naar den vaderlandschen
geest van sectevorming en van inheemsch subjectivisme, buiten kerkelijk verband
vergaderen en door leekenpredikers zich stichten laten. In vorm verschillend, in
wezen gelijk, vertoonen zij zich onze gansche geschiedenis door. De collegia piëtatis
der voetiaansche puriteinen, de huisgemeente van de Labadie, de sluipvergaderingen
van Verschuir en Schortinghuis, de oefeningen der fijnen, waar broêr Benjamin
voorgaat, de samenkomsten waaromtrent keizer Napoleon zich laat inlichten3, de
godsdienstoefeningen van Jan Mazereeuw, van de Zwijndrechtsche nieuwlichters,
de réunions van het Réveil, de particuliere preeken van Hendrick de Cock, eindelijk
die conventikelen uit onzen eigen tijd, waarover de schrijver van ‘Van Rotterdams
geestelijken zelfkant’ ons zoo
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voortreffelijk heeft ingelicht - ze zijn alle, onder sterk afwijkende gedaante, éénes
geestes openbaring. Welnu, voor het derde kwart der 17de eeuw geven ook de synodale
acta ons het een en ander. In 's-Gravenhage werden vooreerst de publieke
catechisatiën, daartoe immers bestemd, dat ‘nevens ordentlicke, voorsichtige
inscherpingen van 't lichaam der gesonde leere, de jonckheyt worde vastgezett in de
nodichste hooft controversiën’ (ach!) misbruikt tot allerlei ‘extravagantiën van
problematique quaestiën, casus conscientie, speculatie omtrent de regeringe van lant
en kercken, verhael van allerley historiën’. Vervolgens waren er ‘schoolmeesters,
sieckentroosters ende andere personen, die ... den publijcken dienst der predicanten
door haar neuswijs gewoel onder de gemeynte in verachtinge’ brachten en het
gebeurde al te vaak, dat door die particuliere oefeningen de jonkheid werd gevoed
in ‘superstieuse opiniën van den sabbath’ of ‘den pretext van die godtsalige
oeffeningen nam tot een deckmantel van vrijagie of ledichgange’1. Over dat bijgeloof
omtrent den sabbath aanstonds; wat die vrijagie aangaat, dat was een oude grief der
kerkelijke heeren, voor zoover zij hun jeugd vergeten waren. Reeds ter synode van
Edam, in 1586, was geklaagd over die ‘tsamencompste van vrijers en vrijsters om
haer te oeffenen int particulier in Godes woert met lesen, vuytleggen, vraegen voor
te stellen ende singen’. Daaruit volgde ‘groote desordre’, en het scheen der synode
gewenscht zulke vergaderingen niet toe te laten ‘sonder bijwesen eeniger
ouderlingen’2. Ziedaar wel eigenaardige duenna's, om de jonge jeugd op deze
stichtelijk-amoureuze conventikelen in band en bedwang te houden!
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Nadat deze Haagsche toestanden in 1658 op de Leidsche synode ter tafel waren
gebracht, duurde het tot 1669 vóórdat er, te Schoonhoven, nader opening werd gedaan.
Meteen hooren wij verdere bijzonderheden. Allerlei van buiten komende personen
gaan in die particuliere vergaderingen voor. Daardoor zenden zij niet alleen ‘haer
zeysen in eenes anderen oegst’, maar het is duidelijk, dat door die heimelijke manieren
allerlei dwaling zich voortplant en de gemoederen van de eigen leeraars worden
vervreemd. Er komt bij, dat de deelnemers elkander bijzondere namen geven,
‘strekkende tot scheuringe’, als daar zijn: de vromen, Jezus' kinderen, Jezus'
lievelingen, kinderen des lichts etc., als waren zij alleen de wedergeborenen (dit wijst
op labadisme) en waaruit verachting spreekt van andere eerlijke en stichtelijke
ledematen, die de publieke kerk naarstig frequenteeren. Ja erger nog. Op die
conventikelen oefent men zich alleen in het bidden om het langst en om strijd; men
legt eenig deel der H. Schrift, ook waar van zware materiën gesproken wordt, bij
beurten uit; vrouwspersonen onderwinden zich in zulke vergaderingen het woord te
voeren en anderen te examineeren (dit riekt naar het kwakerdom). Eene synodale
commissie heeft toen een reglement op de publieke catechisatiën ontworpen, dat
voor ons niet zóó belangrijk is, als de teekening der conventikelen, die het reglement
noodig hadden gemaakt1. Nog dient een kwaad gemeld, dat er mee samen hing: dat
jonge proponenten door die oefeningen inslopen en ‘de herten bij maniere van
geestelicke cuyperije’ gevangen namen2.
De arbeid der kerk is hiermede allerminst ten einde.
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Zij oefent tucht op, bindt den strijd aan met wat zij de zonden van het volksleven
achtte, waarbij zij, hoe goed hare bedoelingen waren, onder den invloed stond van
de dressuur der kalvinistische moraal, al het zinnelijke en natuurlijke uit den duivel
achtte en naar den duivel terugzond, veel kleurigs uit ons volksleven heeft
weggenomen en, wat zeer te betreuren is, er niets voor in de plaats gaf. Ik heb dat
elders uitvoerig aangetoond en behoef er hier niet op terug te komen. Ook thans
hooren wij de synoden ijveren tegen de kermissen, tegen ‘d'openbare schouwspelen,
Godt versoeckende coorde-danserijen, obscene ende jeuchtverleydende comediën,
danserijen ende wat van diergelijcke onvruchtbare wercken der duysternisse meer
gepleecht worden’1. Dat het met die komediën en balletten al te vaak de spuigaten
uitliep, weet ieder; het was slechts jammer dat de kerk geen onderscheid maakte en
tegen de vuilste klucht, het geestigst blijspel, de statigste tragedie, gelijkelijk optrad.
Welk eene grimmige verachting alleen reeds in dat woord ‘Luyzevaer’ voor Vondels
heerlijk treurspel. Het dansen gold voor zoo groote zonde, dat tegen aanstaande
bruiloften den ouders werd gevraagd geen danserijen in hun huis toe te laten2. Denk
aan 't geval, nog op 't einde der 18de eeuw, door Betje Wolff in de ‘Menuet en de
Domineespruik’ bezongen! Al even fel woeden ook onze synoden tegen den liefelijken
meiboom3 en pinksterboom4, tegen het papegaaischieten5, tegen het ‘Nicolaasfeest’6.
Hier
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moeten wij echter eene noodige opmerking inlasschen. De kerkelijken waren op dit
gebied niet eénstemmig. Er waren - wij gaan het straks ook bij het sabbatvraagstuk
zien - strengeren en zachteren. De meening der rigoristen, der puriteinen, der
geestverwanten van Teellinck, Amesius, Voetius, Lodenstein leert men o.a.
gemakkelijk kennen uit het merkwaardig boekje van Jacobus Hondius, ‘Swart register
van duysent sonden’, waarvan de eerste druk enkele jaren na onze periode verscheen,
in 1679, de tweede in 1724. Over den man en zijn boek bestaat eenige literatuur,
waarheen ik kan verwijzen1. Hij zegt in de voorrede o.a. dat de menschen niet alleen
in 't generaal tegen de zonde moeten gewaarschuwd, maar in 't particulier ook moeten
weten, tegen welke zonden zij op hunne hoede moeten zijn. Daarom zal hij er enkele
optellen, want er zijn er veel meer dan hier ‘geregistreerd’ staan. Dit zwart register
is maar een proefje, waarnaar de rest kan beoordeeld worden. Hondius toont zich
reeds hier de geestverwant van de puriteinsche richting, hij telt ‘casus conscientiae’
op, naar de wijze vroeger van Perkins, Amesius c.s. Hij toont het ook in zijn oordeel
over tal van ontspanningen. En slechts daarom is het ons thans, niet om het gansche
boek, te doen, dat overigens de moeite van een opzettelijk onderzoek zeer waard is.
Welnu, de preciese, puriteinsche moraal van een deel der gereformeerden vindt hier
uiting in de manier, waarop over datzelfde Nicolaasfeest gesproken wordt. ‘Sondigen
soodanige ouders, die .. op sekere tijdt des Jaers voor hare kleine kinderen eenige
snoeperijen, wat poppengoet, in de schoorsteen laten vallen of deselve des nachts ..
in
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hare schoenen steeken ende dan des morgens hare kinderen een deel leugens wijs
maecken van een sekere Paepsche Sanct, genaempt S. Claes, seggende dat Sinter
Claes dat gedaen heeft: ende maken haer selven alsoo schuldig aen die paepsche
superstitie en planten die haer kinderen in’1. Dit is de koude, fantasie-looze,
akelig-nuchtere blik op het volksleven, waardoor het voor een deel versteend en
verkild is. Hoe ver staat deze starheid onder het warme leven van Jan Steen's
Sinterklaasavond! Zoo toornt Hondius tegen de kraampjes op de St. Nicolaasmarkt2
en rekent elders den 5den December tot die ‘vette Baäls-buyk-dagen’ die uit het
pausdom zijn overgebleven en waarbij het blijkt, dat de papisten gelijk hebben, als
zij zeggen: ‘de geuzen willen met ons gasten, maar niet vasten3. Hoort hem nu verder
over de comediën, die een vergaderplaats zijn aller vuiligheden4; over het dansen,
waaruit alle kwaad van ontuchtigheid voortspruit en waarbij men zich niet op den
profeet David beroepen mag, want die danste alleen, en thans geschiedt dat huppelen
en opspringen van mans- en vrouwspersonen, ‘tegelijk ende handgemeen met
elkander’5; over allerlei, toch onschuldige, genoegens - en gij ziet hem duidelijk als
een typisch vertegenwoordiger zijner richting. Ik haast mij hier bij te voegen, dat hij
ook veel goeds heeft, den moed ook zijner overtuiging, zoodat hij de hoogheid
evenmin spaart als den kleinen man, dat hij soms geestig rake dingen zegt en stellig
een welmeenend man was, maar - gelijk gezegd - dit alles blijve voor een ander
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maal bewaard. Voor nu moet ik alleen nog iets in herinnering brengen van 's mans
opvatting omtrent den sabbath, want op dit punt ook gingen de strengeren en de
zachteren onder de gereformeerde moralisten uit elkander, en juist in de jaren,
waarover wij handelen, ging de strijd hoog, 1658, 1659, toen Coccejus en de zijnen
tegenover Voetius en zijne volgelingen betoogden, dat het sabbathsgebod, onder het
verbond der nieuwe bedeeling in Christus was voorbijgegaan en nu nog slechts
moreel, geen wettelijk-ceremonieel gezag meer bezat. Uit vrijheid, niet uit dwang
zal men den zondag houden. Het is waar, dat dit beginsel, tegen Coccejus' bedoeling
in, bij zijne al te ijverige volgelingen tot sabbathschennis in ergerlijke mate heeft
geleid. Dit alles is bekend. Laat ons thans de synoden ten dezen aan den arbeid zien!
Die van Gouda in 1659 brengt ons aanstonds medias in res. Zij betreurt het
‘licentieux, ergerlijck ende schadelijck schrijven van de heeren professoren S.S.
theologiae in verscheyden universiteiten en oock onder deselve van eenige predikanten
over het heyligen van den sabbath, niet alleen in het Latijn, maar oock in onse
moedertale, tot groote droefheyt van alle vroomen, welcke de schade Josephs ter
herten gaet’. De synode zou als middel tegen dit kwaad o.a. wel gaarne zien, dat de
hoogleeraren der censuur van de synode onderworpen waren. Ook moest men hen
trachten te bewegen zoowel ‘joodtsche precisicheden’ als ‘heydensche lossicheden’
te vermijden1. In deze twee termen is het gansche conflict goed gekenschetst, gelijk
in de woorden van het gelijktijdig gravamen van Delft, ‘de profanatiën des Sabbaths
aen de eene, ende de superstitiën aen de
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andere sijde’1 gelijk wij daareven, toen wij over de conventikelen handelden, de
Leidsche synode van 1658 hoorden gewagen van ‘superstitieuse opiniën van den
sabbath’. De kerk tracht een bemiddelend standpunt in te nemen, even ver van de
‘mutilatie der heylige tien geboden’ als van het ‘judaïzeren tegen de christelijcke
vrijheyt’, waardoor het volk Gods met ‘veele neuswijsige en liefdeloose precisiteyten’
wordt bezwaard. Men moet zich op den zondag (aldus in 1621 de synode van
Rotterdam) onthouden van alle dienstwerken, uitgenomen die der liefde en der
noodzakelijkheid en van zoodanige vermaken die den godsdienst verhinderen. Maar
geen ‘particuliere, vremde opiniën, die 't lant incruypen en de consciëntiën
verstricken’. Daartoe rekende de synode van IJselsteyn in 1626 den waan, dat men
op een regenachtigen zondag het koren niet ter schuure zou mogen inmennen, maar
op het veld moest laten verrotten, of dat ‘eenige verlustiginge ende eerlijcke
vermakinge’ niet zou zijn toegelaten, of dat men gedurende de 24 uren van den
sabbath geen woord zou mogen spreken dat op het dagelijksch werk betrekking had2.
Dit is alles bijgeloof. Maar zóó dachten voetianen, puriteinen, rigoristen, preciesen
er niet over, ook niet Hondius. Hij laat op den Zondag alleen toe kerkgang, lezen in
Gods woord, zingen van geestelijke liedekens en ziekenbezoek. Een sober maal,
waarvoor het niet noodig is den vleeschketel over te hangen3. Geen vriendenbezoek,
geenerlei ontspanning, geen schaatsenrijden4, niet uitgaan met kar of wagen, omdat
(en dit is weer een aantrekkelijk en
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in die dagen zeldzaam aangetroffen argument) volgens het vierde gebod ook de
dieren op sabbath rusten mogen en moeten1, ja zelfs niet na de middagpredikatie uit
wandelen gaan. Want ook een ambachtsman, die de zes werkdagen de handen vol
heeft, staat het nochtans niet vrij om op den rustdag voor zijn pleizier te gaan
wandelen2. Aldus deze boetprediker, te goeder trouw, maar in zijn preciesheid bezig
den zondag te maken tot dien schrik van verveling, die op duizenden drukte als een
akelige last en tot die grauwe doodschheid, die aan de kleurigheid van ons volksleven
zooveel kwaad heeft gedaan. Ergst van al, dat hij daardoor de zondagsrust, uitnemend
volksbelang, bij de tegenpartij gehaat maakte. Van de allergekste haarkloverijen
zwijg ik, omdat ik er elders van heb bericht3.
De kerk in haar meerderheid heeft getracht beide uitersten te vermijden, gelijk
reeds de Dordtsche synode van 1618/19 zich tegen de preciesheid der Zeeuwen had
verzet. Nu, in 1659, verklaarde zij zich onmachtig een formulier voor den sabbath
te ontwerpen, maar benoemde een commissie om met de hoogleeraren te Leiden te
gaan spreken. Dit geschiedde stante synodo, en de professoren beloofden zich
schriftelijk over deze kwestie te verklaren. Zóó deden zij, en hunne brieven zijn in
de acta opgenomen4. Coccejus en Heydanus schrijven te zamen, dat zij om den vrede
bereid zijn zich aan de Dordtsche bepalingen te onderwerpen, dat zij wel oordeelen
hunne vrijheid te hebben in de beslissing over elk afzonderlijk geval, maar toch
eenstemmigheid betuigen

1
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met vraag 103 van den catechismus (over zondagsviering, met dit opmerkelijk besluit,
dat men door een heilig leven elken dag sabbath vieren moet), en met wat hun
‘voorsaet’ Thysius in de ‘Synopsis purioris theologiae’ disput. 21 daarover schreef:
dat de Zondag nooit kan worden afgeschaft, maar tot den godsdienst en de rust moet
geheiligd blijven; dat zij, eindelijk, bereid zijn twistgeschrijf te staken, mits ook
anderen, hier en elders, dat zullen doen en dat zij hopen, dat de synode hen nooit zal
veroordeelen, zonder hen eerst te hebben gehoord. Hoornbeeck, hun tegenstander,
schreef dat ook hij zich houdt aan het in sessio 34 der na-synode beslotene, waarbij
tegen sabbathschennis scherpe plakkaten werden gevraagd; dat het vierde gebod niet
mag afgeschaft; dat de strijd is begonnen door wie voor 't eerst tegen dat vierde gebod
‘de vlagge hebben opgeheven’, waarop hij en anderen wel moesten antwoorden om
de gemeene leer der kerke te handhaven; dat de zaak en het twistgeschrijf moest
gebracht voor H.E. Gr. Mog., opdat die zouden bespeuren, wie de ‘beleeftheyt in
personeele benaemingen ende diffamatie van den anderen .. te buyten gaen’; dat hij
voor zich zijn goeden wil wil toonen door zijn boekje over ‘des Heeren daechs
heyliginge’, dat reeds ter perse was, in te trekken. Dit laatste is vreemd, want het
boekje is in dit jaar toch verschenen. De synode besluit dan ten laatste als haar
gevoelen uit te spreken, dat het vierde gebod is èn moreel èn ceremoniëel en dus
‘tempore N.T. niet is geabrogeert’1. Echter hield het twistgeschrijf niet op, waarom,
zooals zoo dikwijls, de Staten tusschen beide traden en 18 December 1659, ter
ampliatie van eene resolutie van 7 Augustus d.a. voorafg.

1
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zoowel de hoogleeraren als de synoden ‘wel expresselick’ gelastten over de
‘tegenwoordige trotteerende questie van de observantie van den Sabbath’ geen woord
meer te reppen1.
Overigens sprak de kerk zich uit over bijzondere gevallen van overtreding: de
zalmvangst op de Lek des zondags, reeds door het domkapittel van Utrecht in 1945
verboden2; het kaatsen op den rustdag, algemeen en overoud gebruik3; het hengelen4,
welk kwaad, vond de synode terecht, verergerd werd door de omstandigheid, dat
deze insolente hengelaars het gras, hooi en turf verderven en zulk een schade doen
in de veenen, dat de huislieden uit de kerk moeten blijven om hun land te beschermen5;
het werken op de bleekerijen bij Haarlem, het ‘licentieus bleicken’6. Cl. Delft vroeg
in 1662 of men op Zondag geen beperkten dienst der veerschuiten zou kunnen
invoeren7, wat echter blijkt niet practicabel te zijn8. Men ziet, hoe ijverig de kerk
arbeidde aan wat zij van haren plicht achtte en hoe goed zij van het maatschappelijk
leven op de hoogte was.
Op dit gebied bewegen zich ook hare pogingen om de uitspattingen tegen te gaan
bij de rouwmaaltijden9, de heidensche ongebondenheden der doodmalen10, de
groevebieren11, de leedbieren, troostelbieren en tal van andere namen meer, tegelijk
ook de superstitiën in het begraven der dooden12, meestal katholieke gebruiken, maar
som-
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mige ook uit heidenschen vóórtijd. Dit alles is bekend genoeg. Bij het doleeren over
de ‘moetwillige dootslagers en duëllisten’ in 1657 worden de ‘goede devoyren’ van
Johan de Witt geprezen1, maar dikwijls moet ook eene synode van hare onderscheidene
bemoeiingen bij de regeering gelaten aanteekenen ‘doch is als noch niet opgevolght’2.
Van tooverij in Holland hoor ik in deze jaren niet. In Appingedam werkt een toovenaar
Auke Doudes3, in Friesland eene toovenares, Anneke Doedes4, in Kranenburg bij
Nijmegen een ‘toverpaep’5, misschien een priester, die met wijwater het vee besproeit
of een heiligenbeeld om den akker heendraagt. Bij al deze toovenarijen houde de
lezer in 't oog, dat de kerk ze veroordeelde, maar zelve, hoe kon het anders, veel
beleed en aanvaardde, wat thans tot bijgeloof gedaald is, dat lager geloof, dat
ongehinderd naast zuiverder denkbeelden voortleefde6. Wie, eindelijk, zich wil
herinneren, welk een hardnekkigen kamp de gereformeerde kerk, op voetspoor der
katholieke, tegen den woeker heeft gevoerd, tegen de lombarden en
open-tafel-houders7, bekend als zij was met de nooden van den kleinen man, verbaast
zich niet ook thans daarvan de bewijzen aan te treffen. De bekende tuchtzaak tegen
Sebastiaan Coninck, bankhouder binnen Leiden, houdt de synode van 1657 bezig,
die daarover een voortreffelijk rapport uitbrengt8; die van 1659 houdt zich onledig
met het verzoek van Agnisia Stalla, bankhoudster te Woerden, die ten avondmaal
begeerde toegelaten te worden en van Barbara de la Roces te Vianen,
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die met soortgelijk verzoek aanklopt, ootmoedig aanbiedend de armen voortaan om
niet te dienen1. In dit geval was de synode goedertieren2, maar over het algemeen
was zij tegenover deze tollenaars meedoogenloos hard, die zelven slachtoffers waren
van het stelsel. Het stelsel was, dat de plaatselijke overheden de bank òf zelve hielden
òf tegen grof geld verpachtten en daarom de inmenging der kerk in deze materie
nimmer hebben geduld.
De belangen der gereformeerden over de grenzen hielden bij voortduring de kerk
bezig. In dezen tijd b.v. die van Gulik en Bergsland. Dit gebied lag wonderlijk
ingedrongen tusschen het Staatsche land, met 's Hertogenbosch linksch en Grave
rechtsch, terwijl Ravestein, op Guliksch terrein, na den vrede van Munster, door de
onzen bezet was gehouden3. In 1658 komt ter synode van Leiden de ellendige staat
der geloofsgenooten aldaar ter sprake. Allereerst neemt de vergadering kennis van
eene resolutie der Staten van Holland d.d. 17 Dec. 1657, die, in acht nemende ‘de
enorme persequutiën’ daarginds tegen de gereformeerden gepleegd, overlegden of
er niet een vast agent zou benoemd worden bij den hertog van Gulik-Neuburg te
Dusseldorf, om toezicht te houden en onze regeering te rapporteeren? Dit is toen
gebracht bij de Algem. Staten, die overwogen, dat inmenging zeker op
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Acta, als voren, IV, 140 vlg.
Acta, als voren, IV, 183.
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hun weg lag, reeds volgens 't verdrag van Xanten en dat dus, als de synode nadere
bijzonderheden zou willen mededeelen, zij bereid zouden zijn bij den hertog ernstig
op wegneming der grieven aan te dringen. Dit was 29 Januari 16581. Het jaar te voren
hadden de keurvorsten van Keulen, Maintz en Trier te zamen met den bewusten
hertog pogingen gedaan om met de Staten in nauwer verband te treden, waarvan wel
niets gekomen is, maar dat toch onze regeering vrijmoedigheid kon geven met eenige
beslistheid op te treden. Dit is ook inderdaad geschied. Aan onzen agent Lucas van
Hoff te Keulen werd gelast in persoon een brief der Staten-Generaal aan den hertog
te ‘verhantreycken’ en den inhoud daarvan met alle bekwame devoiren te secundeeren
‘geconsidereert ons dese sake ernst is’2. De ‘nerveuze’ brief hield in, dat H. Hoog
Mog. hadden verwacht, dat de vervolgingen in de landen van Gulik en Berg, na alle
voorafgaande intercessionalen daaromtrent, zouden hebben opgehouden; dat hun
echter nu wêer ter oore is gekomen, dat te Gulik den gereformeerden de kerk is
afgenomen, alle samenkomsten verboden zijn, geen lijkdiensten worden toegestaan,
den predikant de uit- en ingang in de stad is geweigerd; dat daarom H.H.M. den
hertog wel expresselijk verklaren, dat zij zich houden aan hun besluit van 27 Mei
1650, verzoekende ‘gantsch vrunt-, nabuer- ende seer ernstelick’ dat Z.V.D. de
vervolgingen gelieve te doen ophouden; dat zij, om in deze zaak hun onveranderlijken
ijver te toonen, hunnen lieven, getrouwen Lukas van Hoff hebben opgedragen den
brief in persoon te overhandigen; dat zij van de hooge wijsheid van Z.V.D. spoedige
praestatie van de gerequireerde effecten ver-
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wachten; maar dat, zoo dit niet geschiedde, zij van plan zijn zulke violatiën en
infractiën niet langer te dulden1. De brief is van 3 Juli 1658. Den 9de d.a.v. zonden
H.H.M. een gelijksoortig schrijven aan den keurvorst van Keulen2. Aan dit optreden
was de politiek niet vreemd. De Rijnbond, waarin Keulen én Gulik-Neuburg waren
opgenomen, die zich mét Zweden en Frankrijk tegen Oostenrijk richtte, veroorzaakte
wrijving tusschen Keulen, Gulik en ons, omdat wij immers in oorlog waren met
Zweden of althans in October zouden zijn (8 October 1658 zeeslag in de Sont). Toch
was de kerk verblijd over wat in elk geval den geloofsgenooten moest ten goede
komen en zij liet door hare deputaten H.H.M. ten hoogsten bedanken3. Maar het
succes was luttel. Want het volgend jaar, 1659, rapporteerden de deputaten, dat
keurvorst en hertog aan H.H. Mog. hadden ‘gerescribeert’, dat hun van zulk eene
verdrukking niets bekend was, waarom het nu zaak werd de bewijsstukken over te
leggen4. Sinds loopt deze zaak de notulen door, van 16605, 1661, in welk jaar Joh.
Sturken, predikant te Gulik persoonlijk bij de broeders den jammerlijk verarmden
staat der gemeenten komt bloot leggen6, 1662, waarin de synode besluit verdere
pogingen te staken en de noodlijdende kerken van Glückstadt, Gulik en Bergland
den classen ernstig te recommandeeren7, 1663 hetzelfde lied8, 1664, als er iets meer
blijkt geschied t.w. nieuwe vertoogen van H.H. Mog. bij
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den hertog en ook een stap in die richting van den keurvorst van Brandenburg ‘bij
wege van retorsie’1. Voorts stortten de classes ieder ƒ 12 voor den nood dier kerken.
Glückstadt wordt in 1666 alleen genoemd als dringend hulp behoevende, omdat het
een nederlandsche gemeente is, door Nederlanders gesticht, bestaande meest uit
nederlandsche schippers en passagiers, ‘daer trafficqueerende’, omdat het bijna de
eenige gereformeerde kerk is in het vorstendom Holstein, die bovendien door hare
gunstige ligging aan de Elbe en de privilégies van den koning van Denemarken tot
eene bloeiende gemeente zal kunnen groeien, die in tijden van vervolging een herberg
voor vreemdelingen zou kunnen worden. En als zij eens te niet is gegaan, zal het niet
gemakkelijk vallen haar weder op te richten2. Het jaarlijksch subsidium der classen
komt vrij geregeld in3, verslapt somtijds4, maar wordt dan weer gestort5. In 1670 kan
de kerkeraad van Glückstadt melden, dat hem tot dien ƒ 430.8 st. waren ter hand
gesteld6. In het zware jaar 1672 besluit de synode de subsidiën voor de buitenkerken
in te houden, omdat thans in het eigen vaderland zoovelen hulp van noode hebben7.
De vaderlandsche gemeenten in Engeland, ofschoon reeds in getal en beteekenis
afnemend, vroegen toch nog telkens de aandacht der kerk in het vaderland. Zoo ook
Yarmuiden. De gemeente te Yarmouth bestond sinds 1570, beleefde een kort tijdperk
van bloei, maar heet in 1575

1
2
3
4
5
6
7

Acta, als voren, IV, 328.
Acta, als voren, IV, 390 vlg.
Acta, als voren, IV, 420.
Acta, als voren, IV, 458.
Acta, als voren, IV, 498.
Acta, als voren, IV, 536.
Acta, als voren, IV, 603.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1913

56
reeds geslonken tot een ‘cleen arm hoopken’1. Toch bleef zij bestaan en in 1660 b.v.
verscheen voor de synode van Rotterdam Joh. Coch, die de gemeente aldaar twee
jaren had gediend en nu weer in het vaderland begeert dienst te doen2. Later, in 1665,
geschiedt datzelfde met Joh. Ubelman3, terwijl ook omgekeerd van hier uit dienaren
naar Yarmouth gezonden werden, in 1672 Ds. Petrus van Veen4. Heeft dr. van
Schelven ons de geschiedenis der (ook Engelsche) vluchtelingenkerken gegeven in
haren aanvang, hare latere historie wacht nog - althans voor zoover mij bekend - op
onderzoek.
Tot deze soort van, laat ons zeggen, buitenlandschen arbeid der synoden behoorde
ook de zorg voor goede bezetting der ambassade-kapellen. De Parijsche heeft haren
geschiedschrijver gevonden in Dr. L.A. van Langeraad5, de historie der andere moet
nog uit de gezantschapsarchieven worden opgebouwd. Eene bladzijde daaruit wordt
gevuld door de in onze jaren geruchtmakende zaak van Ds. Petrus van Balen,
predikant in het huis van onzen voortreffelijken gezant te Madrid, den heer van Reede
van Renswoude. Daar echter, lang geleden, Dr. J. Hartog het te dezer zake dienende
heeft verzameld en meêgedeeld6, behoeven wij thans slechts een kort woord van
herinnering aan den arbeid der synode in dit geval. De jonge van Balen was, toen de
heer van Reede in 1664 ten derden male naar Spanje was afgevaardigd, aangewezen
om den ambassadeur te dienen als predikant, terwijl H.
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H. Mog. meteen, omdat er in dat verre en katholieke land geene ‘orthodoxe boeken
in die faculteit’ te bekomen waren, besloten de bibliotheek van het gezantschapshôtel
voor een 6 á 800 gulden van theologische werken te voorzien. De ‘catalogus librorum
bij provisie noodich tot het predicant ambt in Spangiën’ is bewaard gebleven en
daarop komen voor een groot aantal gereformeerde werken, waaronder thans zeer
zeldzame, ook verweerschriften als een van Trigland tegen de remonstranten, van
Hoornbeeck tegen de socinianen, van Doreslaer tegen de wederdoopers, weder van
Hoornbeeck tegen de joden en Alting's uitlegging van de Augustana. Helaas, de
jeugdige proponent zou blijken beter gediend te zijn geweest van tegenweer tegen
de roomschen. Want vier jaren na zijn vertrek is hij terug en staat hij als beschuldigde
vóór de synode van Leiden en bekent: dat hij èn door de lectuur van Acontius, Grotius
en Bellarminus èn door conferentiën met geleerde jezuïeten, over een syncretisme
van het pausdom met de gereformeerde kerk, zóódanig was ‘verruckt’, dat hij aan
de waarheid van eigen leer was gaan twijfelen en een zeer goed gevoelen had
verkregen van het katholieke dogma. De titels dezer werken noemt hij niet, slechts
heeten het ‘schadelijcke boecken’, wat voor Bellarminus geen verdere uitlegging
behoeft1; Huig de Groot kan in zijne theologische werken slechts schadelijk heeten
voor wie roomsch-katholicisme ziet in zijn begeeren naar die eenheid der christenheid,
die hij in de eerste eeuw des christendoms meende te aanschouwen; met Jac. Aconzio

1

Bellarminus, van wien zijn biograaf zegt, dat hij ‘versoit des torrents de larmes, apprenant
les ravages, que faisoit l'héresie dans les plus florissants royaumes de l'Europe’, Nic. Frizon,
La vie du cardinal Bellarmin, Brux. 1718, pag. 520.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1913

58
of Acontius (1492-1566) is het eveneens. Want deze, tot het protestantisme
overgegane katholiek, uitgeweken naar Engeland en door Elisabeth beschermd, stond
in zijn ‘De stratagematibus Satanae in religionis negotio’ etc. (Bas. 1565, Delft 1611,
1624, Amsterd. 1674) dezelfde verdraagzaamheid als Grotius vóór. Intusschen, zooals
Bayle opmerkt, hebben de calvinisten hem daarom gehaat, en hij haalt ten bewijze
daarvan uitspraken aan van Saldenus en van Voetius, die van het vergif van A's boek
gewaagt1. Hoe dit zij, van Balen beleed schuld, vroeg vergeving, terwijl hij tevens
betuigde ‘het geheele pausdom met alle sijne afgoderijen, dwalingen, tirannyen ende
superstitiën te verdoemen’. De synode was, zeer terecht, op deze plotselinge
verbetering niet gerust, vond in 's mans houding niet die diepe verootmoediging, die
de zwaarheid zijner zonde wel vereischte en benoemde eene commissie, om nader
met hem over de geschillen tusschen roomsch en gereformeerd te handelen. Zoo
geschiedde. Bij het onderzoek bleek nog, dat van Balen te Madrid ter misse ging en
mede voor het altaar knielde, wat zeker voor den ambassade-predikant van de
gereformeerde Republiek op zijn minst zeer zonderling mocht heeten. Besloten wordt,
dat hij in 't openbaar schuld zal belijden, de acte daarvan zal onderteekenen, zich een
jaar van den predikdienst zal onthouden, middelerwijl zal staan onder toezicht van
de gedeputeerden synodi en herhaaldelijk zal confereeren met de theologiae
professores te Leiden of Utrecht2. Aan dit alles heeft hij zich onderworpen, waarom
de volgende synode, in 1669, hem wêer in genade aannam en hem toestond zich over
een jaar
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weder beroepbaar te stellen. Zijn opvolger te Madrid, Gualth. Bashuyzen, had
geschreven, dat hij den gezant opening van zaken had gedaan en getracht de gegeven
ergernis weg te nemen1. Toch bleek de kerk zich nog te hebben overijld. Van Balen
werd predikant aan het Hof van de princesse van Oranje te Breda, in 1672 in die stad
zelve. Daar toonde hij weder sterke katholieke neigingen, ging over tot de studie der
jurisprudentie, werd in 1677 advokaat bij den Hove en stond bij den Haagschen
kerkeraad voortdurend onder censuur. Na zijn dood heeft zijne weduwe Eva
Tonneman, Juli 1692, een proces gevoerd tegen zekere juffrouw Enings, waarover,
wien het lustte, de adviezen van het Hof van Holland zou kunnen naslaan.
Onder deze rubriek dient eindelijk nog te worden ondergebracht de arbeid der kerk
ten behoeve der in slavernij zuchtende Nederlanders in Turkije en Barbarije. Hare
pogingen bestonden vooreerst in het aandringen bij de regeering op tusschenkomst
ten behoeve van de ‘ellendighe gevanghenen in Turkyen’2, dan ook in het bijdragen
aan de sommen voor loskooping noodig. Voor een zoon van de weduwe van Ds.
Alkemade, bij zijn leven predikant te Oldenzaal ‘tegenwoordigh gevangen in
Turckyen’ hebben de classen een paar maal bijgedragen3. Het was maar jammer, dat
er zoowel in het collecteeren van de gelden als in het aanwenden ervan zoo weinig
regelmaat, zoo weinig gemeen overleg bestond, al hebben Directeuren van den
Levantschen handel en de kamers van koophandel wel naar verbetering getracht.
Burgemeesteren van Hoorn in 1659 tot medewerking aangezocht, waren
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blijkbaar het getreuzel moede en zeiden ‘liever te inclineeren tot sendinge van een
vloot oorlooghsschepen tot uytroyinge van de Turcken’1 - wat zeker een radicaal
middel zou geweest zijn.
Het gezegde vormt gereedelijk den overgang tot de beschrijving van den arbeid
der kerk ten dienste van de koloniën. Wij leiden het in met een woord over de
vlootpredikanten, onderwerp in deze jaren van den eersten en tweeden Engelschen
oorlog bij uitstek actueel. Bovendien hebben wij over leger- en vlootpredikanten wel
losse gegevens en verspreide studiën, maar nog geene afdoende monografie, zoodat
wij gaarne ook bij onze Acta op onderzoek uitgaan. De kerk dan dringt vooreerst
aan op verbetering van de ‘oversoobere tracktementen’, waardoor velen worden
verhinderd zich te verbinden2 en ook op eenige bezoldiging als zij ‘buyten employ’
zijn en moeten wachten tot de vloot uitzeilt3. In het jaar 1667 besluiten nu H.E. Gr.
Mog., dat ƒ 40 ter maand zuiver boven de kost een eerlijk tractement mag heeten,
maar dat zij de colleges der admiraliteiten zullen aanschrijven om de vlootpredikanten,
gedurende den tegenwoordigen oorlog (d.i., daar de resolutie is gedateerd 26 Maart
1667, de tweede Engelsche oorlog) in permanenten dienst te houden en hun het
genoemde tractement ‘van tijt tot tijt’ uit te reiken, maar niet wanneer de schepen
zouden worden opgelegd4. Daarvan hebben de vlootpredikanten dus tot October van
dat jaar, den maand van den vrede van Breda, voordeel getrokken.
Een andere bemoeiing ten dezen bestond in het zorgen
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K. Heeringa, Levantsche Handel, I, 1104.
Acta, als voren, IV, 157.
Acta, als voren, IV, 354.
Acta, als voren, 417 IV, vlg.
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voor geschikte dienaren. In Juli 1657 vraagt de synode, of het niet goed zou zijn
eenige predikanten te plaatsen op de vloot, ‘welcke geseght wort eerstdaegs, ten
dienste van desen Staet, in zee te sullen loopen’1, wat wel slaan zal op de Ruyter's
tocht naar de Middellandsche zee. Er is toen echter niets van gekomen. Het volgend
jaar ontvangen heeren deputaten van H.E. Gr. Mog. last, ingevolge de stappen door
cl. Schieland gedaan, om Joh. Roos te examineeren en te bevestigen tot predikant
‘van den admiraal’2. Zij deelen dit mede in Juli en zeggen, dat het ‘onlangs’ is
geschied. Dus valt er niet te denken aan den tocht van Wassenaar naar Kopenhagen
in Wijnmaand 1658, maar zullen wij in ‘den admiraal’ de Ruyter hebben te zien, die
in 't voorjaar naar de kust van Portugal gezonden was. In 1659 werden er twee
predikanten benoemd op ‘de vloot van Denemarken’, nadat zij waren bevestigd en
de gewone formulieren onderteekend hadden t.w. Benjamin de Lannoy en Martinus
Fenacolius3. Gaarne zouden wij willen weten, of deze
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Acta, als voren, IV, 29.
Acta, als voren, IV, 96.
Acta, als boven IV, 156. De lijst van de Ruyter's oorlogsvloot 1659 in Journalen v.d. adm.
v.W.O. en de R. uitg. Grove, 1907, blz. XIV vlg. De Ruyter voer op 't Huys te Swyten. In
deze journalen wordt van de vlootpredikanten geenerlei melding gemaakt, ook niet van een
dienst des Zondags. Toen de Ruyter den winter te Kopenhagen overbleef, ging hij soms aan
land ‘de predykasye’ hooren (Zondag 28 Dec., blz. 254) en nam 4 Januari 1660 deel aan het
avondmaal (blz. 256). Toch wel niet bij de lutherschen? In 1616 ontvangt Joh. Fenacolus 60
pond voor de presentatie bij hem aan de magistraat [van den Haag] gedaan van 5 exemplaren
van de ‘Historie van Corn. Tacitus bij hem uyt Latijnsche spraecke int Nederlants overgeset’.
Tresor. rek. 's-Gravenh. in Oud-Holland, XXX, 159 vlg. In 1619 denzelfden 24 pond voor
eene vertaling van Suetonius. Hij heet daar: ‘dienaer des G.W. tot Maeslander Sluys’, aldaar
blz. 162. In 1621 18 pond voor de vert. van de ‘Civitate Dei van den oudtvaeder Augustinus’,
aldaar blz. 164. Is deze Johannes de vader van onzen Martinus?

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1913

62
beide vlootpredikanten in November met de schepen van Wassenaar naar 't vaderland
zijn teruggekeerd, dan wel of zij hebben deelgenomen aan de Ruyter's verovering
van Nyborg, den 25 dier maand? En wij zouden ook gaarne kunnen nagaan hoe zij
zich, gansch daaraan niet gewend, hielden te midden van de verschrikkingen van
een zee-oorlog. Wij hooren in 1662 van Ds. Simon de Buck als gewezen
vlootpredikant van den vice-admiraal Egbert Meesz. Kortenaar1, twee jaren later van
Ds. W. ab Oostrum om ‘als predicant te gaan op het schip van den heer admiral’ en
van Isaäc Huysman om ‘als proponent te reysen met het schip van den heer
vice-admiral’2. Dit moet betrekking hebben op de half Mei 1664 voorbereide en in
Augustus uitgezeilde expeditie van de Ruyter naar Salee3 en de kust van Guinee,
terwijl dan met den vice-admiraal de schout bij nacht van der Zaen is bedoeld. Deze
Isaäc Huysman werd, teruggekeerd, in 1665 bestemd voor het schip van den Lt.
admiraal Kortenaar4. Hij heeft dus den rampspoedigen slag bij Lowestoff, 13 Juni
1665, bijgewoond en is er getuige van geweest, dat, reeds in het begin, om vijf uur
des morgens, Kortenaer sneuvelde, noodlottig verlies, zegt de Jonge terecht5, want
weinige uren later ging de opperstuurman Ate Intes Stinstra met het schip buiten het
vijandelijk kanon en begaf zich, nog met den admiraalsvlag in top, op de vlucht!
Onze Isaäc Huysman brengt er ook het leven af, want het volgend jaar vinden wij
hem op de prachtige vloot die 11-14 Juni 1666 dien vier-
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Acta, als voren, IV, 255.
Acta, als voren, IV, 325.
Blok, a.w., V, 186 vlg. Brandt, Leven van de Ruyter.
Acta, als voren, IV, 354, 371.
De Jonge, Nederl. Zeewezen, II, 16.
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daagschen zeeslag leveren zou, die een der glorierijkste daden is ooit door de
Nederlandsche zeelieden verricht1. Huysman is dan predikant op het schip van den
Lt. admiraal Aert Jansse van Nes, die het eerste eskader aanvoerde, terwijl wij nog
Noach Francken zien aangesteld op 't schip van den vice-admiraal Jan de Liefde2,
dat den vierden dag reddeloos geschoten werd3. Deelden zij aldus in de gevaren, laat
ons hopen, dat zij ook hebben gedeeld in de glorie der terugkeerende vloot, die 15
Juni de Wielingen binnenviel, met vlaggen en wimpels waaiende, door de bevolking
luide toegejuicht. ‘It seems’, schrijft Pepys in zijn dagboek op 16 Juni 1666, ‘the
Dutch do mightily insult of their victory, and they have great reason’4. Hij vertelt er
niet bij, dat reeds den 15den een koerier der Staten op Whitehall aankwam, meldend
dat het lijk van Sir William Berkeley, den vice-admiraal, naar Holland meegevoerd,
door hunne goede zorgen was gebalsemd en geplaatst in de Groote kerk5. Gaat onder
dit alles persoon en arbeid van den vlootpredikant nederig schuil en blijft
onopgemerkt, soms treden zij naar voren, gelijk b.v. Ds. Westhovius of Westerhovius
aan boord van den admiraal de Ruyter op diens laatsten tocht in 1676, die hem
aanspoorde de gevangen Hongaarsche predikanten te bevrijden en die, met zijnen
ambtgenoot Aegidius Viret, vlootpredikant aan boord van den vice-admiraal Jan de
Haen, in drie sloepen 23 Hongaren van de galeien weghaalde, den volgenden dag
nog drie6.
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De Jonge, a.w., II, 66.
Acta, als voren, IV, 387.
De Jonge, a.w., II, 80.
Pepys, Diary, uitg. Wheatly, V, 311.
Onze anatoom Frederick Ruysch verrichtte de kunstbewerking, ‘and the body already
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corps of a child’., Pepys. a.w. V, 311 noot.
De Jonge a.w., II, 590.
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De vloot brengt ons met ons onderwerp, eindelijk, over de wijde wateren naar de
koloniën. Een belangrijk deel van den kerkelijken arbeid bestond in de zorg voor
godsdienstig en kerkelijk leven van europeanen en inlanders in de overzeesche
gewesten. De onderscheidene kanten van dien veelzijdigen arbeid vertoonen zich in
de acta der synoden1. Al aanstonds de oude en brandende kwestie van de
afhankelijkheid der O.I. kerk van, niet eens de hooge regeering, maar van heeren
bewindvoerders der O.I. compagnie. De verhouding was die van volstrekte
onderdanigheid2. Een brief van den kerkeraad te Batavia d.d. 4 October 1655, ter
tafel bij de Delftsche synode van 1657, is een der vele klachten over den droevigen
toestand. Wij verzoeken u dringend, luidt het, er bij de heeren Zeventienen op aan
te houden, dat de kerken hier toch haar volle recht mogen hebben in het verkiezen
en verzenden der predikanten. ‘Verzenden’ t.w. van Batavia naar andere streken in
den archipel. Nu beslist daaromtrent de gouverneur-generaal. Ook geschiedt het
telkens, dat de uit het moederland aangekomen predikanten niet in den dienst kunnen
worden bevestigd, omdat de heeren politieken het tegenhouden. Er moest, oordeelt
de kerkeraad terecht, te wege worden gebracht een ‘ordinare ende onverlette
bevestinge’ van alle predikanten in alle gemeenten. Nog heeft hij bezwaar tegen het
bijwonen van zijne vergaderingen door een kommissaris-politiek - sinds 1631 ook
in de koloniën gebruikelijk, waarbij zulk een ambtenaar overvloedig eer moest
betoond worden - bezwaar dat nimmer is weggenomen3. En
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J.A. Grothe, Archief voor de gesch. d. Oudhollandsche zending, dl. I, aanteekeningen uit de
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nog zou de koloniale kerk zich tevreden in hare afhankelijkheid hebben gevoegd,
zoo er voor haar op uitnemende wijze ware gezorgd. Doch ook hier was geen vaste
wet en hing alles af van het toevallig besluit der Zeventienen of van G.G. en Raden.
Het getal uitgezonden predikanten was doorgaande te gering voor de behoeften,
waarom b.v. op Formosa ‘het werck der kercke suckelt, niet alleen door ijselijcke
lantplagen, maar meest door het kleyn getal der predicanten’1. Zoo luidt het
voortdurend2. Hier is een brief uit Batavia d.d. 5 Juli 1661, ter tafel der Brielsche
synode van het volgend jaar, brief die ons het gansche gebied door voert.
Batavia-zelve bedankt voor de toezending van zes dienaren, juist van pas, daar ‘swaere
verachteringe ende onboetelick verval in het werk des Heeren te vreesen stont’3; de
staat der andere kerken zou beter zijn, indien de heeren tot een grooter getal
predikanten zouden kunnen resolveeren. Formosa of Tayoan t.w. Tai-wan, had na
den dood van Vindérus4, nog zes predikanten ‘doch sijn al te swack om so wijd
uytgestrecte ende vergelegene plaetsen te versorgen’. Amboina is wit tot den oogst,
maar de arbeiders zijn weinig, ‘sijnde dien wijdt uytgestrecten ommeslagh maer
alleen van 3 predicanten versorght’, van wie één zeer ziek, de tweede uiterst zwak,
zoodat Josias Spiljardus5 voor het gansche werk opkomt. Ternate heet een kerk van
goede hope, doch door 't overlijden van Ds. Abbema6
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Acta, als voren, IV, 53.
Acta, als voren, IV, 504.
Acta, als voren, IV, 274.
Troostenburg de Bruyn, Biogr. woordenb., bl. 456 vlg. Willem Vinder overleed 12 December
1659, Grothe, Archief v.d. gesch. d. oude holl. zending, IV, 215.
Troostenb. de Br., a.w., bl. 408 vlg., in 1663 afgezet.
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zonder leeraar, ‘waerdoor se terugge loopt’. Banda is alleen voorzien met den ouden
Molanus, die ‘jaerlix staet te vertrecken’1. Ceylon is voorzien van zes ‘cloecke
mannen’ maar kan er bij de snelle uitbreiding des christendoms nog meer gebruiken.
Te Malakka staat alleen Theod. Sas2, dien wij kennen als een der beste O.I.
predikanten. Op de kust van Koromandel alleen Fred. Frontenius3. Een ander euvel,
waarover klachten rijzen, is het traag uitbetalen der tractementen, het is waar niet
vooral in O.I. als wel elders b.v. in Nieuw-Amsterdam, vanwaar Ds. Joh.
Megapolensis, 16 Aug. 1666, schrijft, mede uit naam van zijn zoon en ambtgenoot
Samuel en van Ds. Drisius: ‘haer tractement is sober en komt traech in’4, gelijk het
drie jaar later heet, dat Ds. Stuyverlach, ter zelfde plaatse, ‘soo veel aen syn tractement
ten achteren is’, waarom hij de hulp van cl. Amsterdam - die het leeuwendeel had
in de zorgen voor de overzeesche gemeenten - inroept bij de Heeren der W.I.
Compagnie5. De W.I.C. had het financiëel moeilijker dan de O.I. Veelvuldig hooren
wij ook van de slechte behandeling, die uitkomende predikanten aan boord hadden
te verduren. Uit eene missive d.d. Batavia 29 Febr. 1657 aan cl. Hoorn blijkt dat Ds.
Bernh. à Brougbron met het schip Breda uitgezonden, door ‘onredelijcke bejegeninge
der schippers ende coopmans aen de Cabo de Bona Esperance’ van boord was gegaan
om met een ander schip ‘te veyliger’ in Indiën te komen6. Wij vreezen echter dat
hier,
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Troostenb. de Br., a.w., bl. 305, vlg. † 1663.
Troostenb. de Br., a.w., bl. 504 vlg.
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gelijk dikwijls, de schuld aan beide kanten lag, als wij ons herinneren, dat deze
Harlinger proponent, in 1658 op Ambon geplaatst, twee jaren later werd geschorst,
aanstoot gaf door onstichtelijk preeken en in 1662 van Banda wegens wangedrag
werd opgezonden naar Batavia1. Waarover de kerk ook bij voortduring doleerde, was
over het schenden van het briefgeheim, het vragen van de copie of zelfs het openen
der brieven zelve2. Echter was geen enkele tak van dienst in dat opzicht vrij. Nog het
Kon. Besluit van 1820, waarbij koning Willem I de zaken der protestantsche kerk
in O.I. regelde, handhaafde het ‘cachet volant’. Het toezicht op de scholen leidde
ook tot botsingen tusschen kerk en staat, waarvan het relaas soms aan moderne
toestanden denken doet. In 1666 hooren wij van moeielijkheden op Ceylon, ‘ontstaen
over de visitatie van de schoolen, door het invoeren van politicque scholarchen door
den gouverneur van Goens, daer te voren de opsight der scholen alleen bij de
praedicanten hadde gestaen’3. Zeker voelden de predikanten zich tegenover hun
zware taak, onder vreemde volken en moeielijke levensomstandigheden, dikwijls
eenzaam, en de kerkelijke taal teekende dat in het vaste woord voor ontslag,
‘verlossinge’4. Hooren wij zulke verzuchtingen misschien ook in de mededeeling,
dat van Ceylon verzoeken te repatrieeren Ds. Beldaeus en à Breyl ‘en blijven in dat
groote lant’ ... enz.5.
Als in patria oefende de kerk ook in de koloniën zedentucht. Zij had toe te zien
op, zooals zij ergens optelt6,
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‘tooneel-spelen ende duvels-diensten der Chinesen, afgodische abusen omtrent de
begraeffenisse ende begraefplaatse, waerseggerijen ende offerhanden ten toon van
allen, top-banen ende tuysscherijen1, die wel in Indiën elders verboden zijn, vloecken,
sweeren, lasteren, bij de scheepsluyden ende militaire, groote profanatiën van den
dagh des Heeren, concubinatus, hoererijen ende overspel, mitsgaders het breken van
trouwbeloften, slemperijen ende brasmalen ende ontallrike drinckhuysen ende so
voorts’. Dit ‘en zoo voort’ is ontmoedigend en het geheel gelijkt ook wel een ‘Swart
register van duysent sonden’. Stellig zouden wij eene Chineesche
begrafenisplechtigheid niet rekenen tot de ‘wraeckroepende sonden’, maar dat de
toestanden op de hoofdplaatsen ergerlijk waren, klinkt niet vreemd voor wie bedenkt,
dat al te vaak het uitschot naar de Oost ging. Wel op allerlei kwaad had de kerk te
letten, waarom zij ook dikwijls de voorlichting vroeg van de broeders in het vaderland
en waartegen toch vaak niets te doen was b.v. als de Compagnie er schuld aan had.
Zoo schrijven die van Banda, 14 September 1654, dat de groei van het aantal scholen
wordt belet, omdat de inlanders gedwongen worden hunne kinderen de bosschen in
te zenden om noten te rapen, zoodat zij uit de scholen wegblijven2. Dit zal toch wel
slaan op de inzameling der muskaatnoten. Natuurlijk strekte zich het toezicht ook
uit over alle niet-gereformeerden naar vaderlandsche wijze, waarbij alles, ook in de
benaming, over één kam geschoren werd. In een brief uit Batavia d.d. 15 Januari
1657, waarvan de Goudsche synode in 1659 kennis nam, is in één zin
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sprake van een ‘Moorsch paep’, die te Batavia in eenige bijzondere huizen nog wel
zijn dienst pleegt, maar nog geen tempel heeft kunnen oprichten èn van een ‘Roomsch
paep’, met andere Portugeezen gevangen genomen ‘ende met die lantaert al lange
weder na de sijne gesonden’1. Dat onder de eigen dienaren geen onbevoegden zich
indrongen, moest mede worden tegengegaan en te dien opzichte moest men op alles
verdacht zijn, gelijk in 1657 uit Nieuw-Nederland aan de kerk ten onzent werd bericht,
dat op de nederzetting Vlissingen was aangekomen een schoenlapper uit
Nieuw-Engeland, zeggende, dat hij door Christus gezonden was en ‘begost te
prediken, doch is uyt de provintie gebannen’2. Trouwens ook onder geordende
predikanten ontbrak, bij het echte koren, het kaf niet. In een ander verband noemden
wij daareven Broughbron. Onze acta bewaren ons ook den naam van Johannes
Nathanaël Donker. In 1666 verscheen deze man voor de synode van Dordrecht als
‘gewesene praedicant van Ponte-Gale in Oost-Indië’ en doleerde over de onwettige
proceduren, aldaar tegen hem gepleegd. Hij verzocht eerherstel, maar de synode
achtte het veilig op berichten uit Indië te wachten en middelerwijl Z.E. te plaatsen
onder het toezicht van classis Schieland3. Zij deed er goed aan. Want Donker, in 1661
predikant te Colombo geworden, werd drie jaren later wegens ‘eenige ergerlijke
misgrepen’ afgezet en toen hij daarna in Batavia kwam werd hem de predikantenbank
verboden. Hij heeft ook nog gestaan te Cranganoor op de Malabaarsche kust4 en
sinds verloren wij zijn spoor. Thans duikt hij in onze
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acta weêr op, want in 1667 gaat onder de leden der synode het gerucht, dat ‘hij sich
op de vaert soude begeven hebben’1, waarheen wordt niet gemeld. Hoe geheel ander
man was die Philippus Baelde of Baldaeus, die voor dezelfde synode komt. Wèl
mocht hij ‘zeer loffelijcke attestatiën’ van zijn twaalfjarigen dienst vertoonen te Galle
en Jafnapatnam en wel mochten de leden der synode beloven Z.E. ‘de meliori nota’
aan hunne principalen te recommandeeren2. Want in 1656 te Point de Gale aangesteld,
ging hij het volgend jaar als veldprediker met Rijkloff van Goens naar de kust van
Malabar, om daarna van 1658 tot 1665 de kerk van Jaffanapatnam te dienen. Hij is
als predikant van Geervliet gestorven na 1671. Deze Baldaeus is de schrijver van het
bekende werk over de kust van Malabar (1672), dat o.a. den godsdienst der brahmanen
zoo nauwkeurig behandelt. Ook heeft hij de psalmen en het Evangelie naar Matthaeus
in het Malabaarsch overgezet. Prof. P.J. Veth heeft hem in de Gids van 1867 eene
biografie gewijd3. Zulke O.I. predikanten waren er meer. Ter synode van 1669 hooren
wij dat uitgezonden zijn o.a. Johannes Caseareus4, die, volgens een brief van de
kerkelijke vergadering te Colombo van 14 Maart 1668 aldaar was aangekomen5.
Naar deze opgave moet de anders zoo nauwkeurige van Troostenburg de Bruyn
verbeterd worden, die hem niet vóór 1675 noemt6. Toen Spinoza van 1660 tot 1663
te Rijnsburg woonde, heeft hij daar den jongen Caseareus een poos
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als huisgenoot gehad1, die, sedert naar de kust van Malabar vertrokken, te Koetsjin
die kennis heeft opgedaan van de flora des lands, die hem tot den ijverigen
medewerker maakte van den gouverneur van Reede tot Drakensteyn, toen deze zijn
‘Malabaarschen kruythoff’ samenstelde, waarvan Caseareus de twee eerste deelen
in het Latijn vertaalde, die toen als Hortus Malabaricus, met prachtige platen, in 't
licht kwam, 1682. Wel mag hij heeten een ‘V.D. in ecclesia vigilantissimus minister
in urbe Cochin!’ Van Reede had bij zijn werk ook groote diensten genoten van
zekeren pater Mattheus, een karmeliet, die arbeidde onder de St. Thomas-christenen
(de oude Nestorianen) aan de Malabaarsche kust, en in de uitvoerige memorie over
die kust, bij zijn heengaan in 1677 opgesteld voor zijnen opvolger, den commandeur
Jacob Lobs, noemt van Reede dezen pater Mattheus ‘een man van een vrolijken en
vrundelijken omgangh’2. Caseareus noemt hij in deze memorie niet. Hij had het wel
verdiend. In datzelfde jaar 1677 overleed hij te Batavia, het jaar ook van den dood
van zijnen leermeester Spinoza. Overigens blijkt ook uit onze acta de bloei van
Ceylon en van de gereformeerde kerk aldaar. Het is moeielijk de ten jare 1665 gegeven
cijfers, die hoog schijnen, te controleeren. Ze luiden als volgt: 36 kerken, 159 dorpen,
89000 christenen, 12000 schoolkinderen, 2158 getrouwde paren in drie jaar, 5799
gedoopte kinderen, 81 gedoopte volwassenen. Op 't kasteel Jaffanapatnam 24
lidmaten, inlandsche christenen. In de Nederlandsche tale 34. Onder de Portugeesche
natie 9. Het woord ‘christen’ is hier wel te
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2

W. Meyer in Nederl. Archief 1902, bl. 398-417. L. Knappert, a.w., I, 214, 291.
Selections from the records of the Madras Government, Dutch records no. 14, Madras 1911,
p. 35.
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onderscheiden van ‘lidmaten’. De eersten zijn inboorlingen, die geacht worden tot
de christenheid te behooren, omdat hun gebied Hollandsch territorium is geworden
en er gemeenten zijn gesticht. De ledematen zijn, na bekomen onderricht, op belijdenis
aangenomen. Al zijn dan deze cijfers1 niet na te rekenen, het is bekend genoeg, dat
Ceylon tot onze bloeiendste koloniën heeft behoord en dat de kerk, gelijk altijd (denk
aan de korte jaren van voorspoed in Brazilië), daarvan de goede gevolgen ondervond.
Het bericht van den val van Formosa (April 1661 landing van Coxinga, Mei
overgave van het kasteel Provincia, Februari 1662 van Zeelandia) bereikte de synode
ten onzent, via de Noord-Hollandsche correspondenten in 1665. Uit de kerkelijke
berichten blijkt, dat drie leeraren ‘trouwelooslijck vermoort’ zijn, Hambroeck,
Arnoldus Winssemius2 en Petrus Musch. Van Hambroeks Regulus-daad wordt hier
geen gewag gemaakt3; Arnoldus Winssemius, door Troostenburg de Bruyn niet
genoemd, mag niet verward worden met Dominicus Winssemius4, dien Tr. de Br.
kort na 1652, wegens slecht gedrag, van zijne standplaats Galle op Ceylon naar patria
terug doet zenden. Uit onze acta blijkt, dat hij 1656 op Ceylon overleed5. Er waren
op Formosa acht predikanten onder wie Joh. Leonardis of Leendertsz., broeder van
Abraham, die 1654-1668 predikant te Batavia, daarna te Dordrecht was. Van Johannes
vertelt Tr. de Bruyn6, dat hij
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Acta, als voren, IV, 362 vlg.
Acta, als voren, IV, 114, 166, 363.
Waaraan ovorigens geen twijfel meer kon bestaan, W.G. Brill, Betwiste bijzonderheden,
1889, bl. 111-127. Voorts Versl. Kon. Ac. v. Wet., 1862, VII, 37. De Gids, 1892, III, 29. J.A.
Grothe, Archief, IV, 219-229.
Troostenb. de Br., a.w., bl. 457.
Acta, als voren, IV, 166.
Troostenb. de Br., a.w., bl. 262.
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in 1661 op Formosa door de Chineezen werd gevangen genomen en in 1664 nog
leefde. Thans vernemen wij, dat hij in 1666 nog bij de Chineezen gevangen was1, in
1667 met zijne huisvrouw en eenige christenen nog altijd jammerlijk in boeien ligt2,
in 1668 desgelijks3, terwijl eindelijk een brief d.d. Batavia 30 Nov. 1668 vertelt, dat
zij in twee jaren van hem en de andere gevangenen geene tijding hadden ontvangen4.
Dit klopt niet geheel met de voorgaande berichten, maar in elk geval gaat ook hier
het spoor van Ds. Leonardis verloren. Ook hier vernemen wij dat ‘Godt wederom
een voet aen de Compagnie op dat eylandt gegeven’ had door 't innemen van Quelang5,
de verovering van Kelang (Kilung) waar toen, 1664, Ds. Corn. Keyserskindt geplaatst
werd. Hij heeft het daar niet gemakkelijk gehad6, maar toen de Compagnie in Nov.
1668 besloot Kelang te slechten, keerde ook Keyserskindt naar Batavia terug7.
Over Nieuw-Nederland hebben wij in ander verband reeds gesproken en er aan
herinnerd, dat in 1663 die koloniën aan Engeland zonder slag of stoot overgingen,
omdat Stuyvesant de kolonisten onwillig ter verdediging vond8. Nu lezen wij in een
brief van zes jaar later van Ds. Megapolensis, dat hij ‘sigh excuseert van eenighssins
gecontribueert te hebben tot overgaen van die gewesten aen de Engelschen’9 Er
hebben dus waarschijnlijk geruchten geloopen, dat ook de kerkelijken tot de overgave
hadden aangespoord, waartegen Ds. M. zich verdedigt.
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Acta, als voren, IV, 426.
Acta, als voren, IV, 505.
Acta, als voren, IV, 506.
Acta, als voren, IV, 547.
Acta, als voren, IV, 426.
Troostenb. de Br., a.w., bl. 237.
Acta, als boven, IV, 547.
Boven, bl. 36.
Acta, als voren, IV, 548.
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In een brief d.d. 24 Januari 1670 wordt ons zijn dood vermeld1.
Elders over onze kerk in de Levant schrijvende, zeide ik, dat de predikant te Smyrna
bij den consul huisvesting en tafel vond, regeling die tot eindeloos ongenoegen
aanleiding gaf2. Ook onze Acta bewaren ons daarvan een spoor. Ds. Thomas Coenen
schrijft 16 Dec. 1669 (hij was in 1660 aangesteld), dat hij lang groote moeite over
zijn tractement gehad had met den heer consul Gerard Smit (of Smits) doch dat nu,
volgens order van de Heeren Staten Generaal, is bepaald, dat het tractement zal
bedragen 500 realen van achten (1 reaal van achten = ƒ 2.5.0)3 waarvan 400 gulden
zal worden afgetrokken, als de predikant bij den consul aan tafel eet4.
Over den toestand op Curaçao, sinds 1634 onder de W.I. Compagnie, die in 1673
stond vernieuwd te worden, werd de synode te Gorinchem in 1671 ingelicht door
een brief van Ds. Philippus Specht d.d. 8 September 1669. Hij zegt, dat God zijnen
arbeid op 't eiland merkelijk zegent, dat 37 personen door den doop der gemeente
waren ingelijfd, dat hij openlijk catechiseert en privatim ook eenigen, die om hunne
groote onwetendheid zich voor de openbare samenkomsten schaamden; dat hij om
continueele dronkenschap een persoon onder censuur had gezet en een vrouw propter
concubinatum manifestum; dat dit laatste kwaad groot was; dat daarom de heer
directeur, op zijn ernstige remonstrantie, had besloten alle schuldigen ‘van 't landt
af te jagen’, waardoor zij waren geïntimideerd en geresolveerd met malkanderen in
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Acta, als voren, IV, 580.
L. Knappert, a.w., I, 209.
Van Linschoten, Itinerario, uitg. Kern, I, 9, n. 1.
Acta, als voren, IV, 581.
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den houwelijken staat te treden1. Men ziet, hoe de gereformeerde kerk, overal waar
zij op de wijde wereld gevestigd was, voor dit volksbelang gestreden heeft.
Van St. George d'Elmina, aan die goud- en slavenkust, welker oudste geschiedenis
(tot 1602) ons nog onlangs uitvoerig beschreven is2 en waar 6 April 1872 voor de
laatste maal de vaderlandsche vlag zou geheschen worden, hebben wij een brief van
25 Februari 1668. Vijf jaren vroeger had de Engelsche admiraal Holmes het bedreigd,
zonder het te nemen. Nu schrijft ds. Bartholomaeus Isebout aan de kerk in 't
moederland, dat de toestand er ellendig is, heidensche onwetendheid, hoererij en
vleeschelijke ongebondenheid, zóóverre gaande, dat hij ‘genoechsaem van die bose
menschen in sijn christelijcke vermaningen wierde bespot’, al had de president
Gageldonck enkelen der grootste belhamels naar fort Cormantijn gezonden, dat juist
twee jaar vroeger (herinneren wij ons), in 1666, door de Ruyter op de Engelschen
was veroverd en ‘Amsterdam’ was gedoopt3. Het getal lidmaten, schrijft ds. Isebout,
is gegroeid tot 70, voor wie hij des Donderdags den catechismus en des Zondags
‘practice texten’ predikte4. Treffende plichtsbetrachting! Wat vermocht de eenzame
en machtelooze man met zijne praktische teksten tegen de dienaren der W.I.C., die
slechts te denken hadden aan de winsten van den goudhandel, vooral van den
slavenuitvoer, waarin zij de eersten waren onder alle natiën, zonder concurrentie,
duizenden slaven van kust en achterland van Guinea leverend aan de plantages in de
Spaansche bezittingen5. Ja, en wat
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Acta, als voren, IV, 581.
P. de Marees, Goutkust, uitg. S.P. l'Honoré Naber, 1912, Inleiding.
Aldaar, bl. 85 n. 3.
Acta, als voren, IV, 582.
Blok, a.w., V, 455.
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zou hij met zijne prediking doen bij de zwarten zelven, die zoo velerlei kwaad van
ons zagen en overnamen1 en die, daar zij ons geloof moesten leeren kennen uit onze
werken, van beide niet veel goeds zullen gedacht hebben. Ik haast mij er bij te voegen,
dat reeds in 't begin der eeuw enkelen tegen den slavenhandel protesteerden b.v.
Dirck de Ruyter in zijn ‘Toortse der Zeevaerdt’ (1623, 1648). Over later verzet
schreef ik elders2.
Ten besluite van ons onderzoek naar den kerkelijken arbeid ao 1657-1672 geven wij
nog eenig bericht over boeken-censuur. Welke boeken acht de kerk schadelijk? Bood
zij over zee ons vaak het verkwikkelijk schouwspel van breed opgevatten, kloek
uitgevoerden arbeid, hier is zij weêr eng van oordeel en benepen in haar vrees. Dit
geldt bij uitstek van haar veldtocht tegen het boek, dat dan eens heet ‘Bloedich tooneel
der Doopsgesinde’, dan weer ‘Mennisten bloedt tonneel’ of kortweg ‘Bloedttonneel’3
en dat geen ander is dan de beroemde martelaarsspiegel van Tieleman Jansz. van
Braght, in het jaar 1660 te Dordrecht verschenen, daarna nog eens in 1685 herdrukt,
onder den titel: ‘Het bloedig tooneel of martelaersspiegel der doopsgesinde of
weereloose christenen’ met de bekende zeer fraaie platen van Jan Luyken. Over het
ontstaan van dit klassieke werk uit voorafgaande ‘Groot offerboeken’, die op hun
beurt weder gegroeid zijn uit den telkens uitgebreiden inhoud van het ‘Offer des
Heeren’ (1e dr. 1562, 11e dr. 1599), behoef ik hier niets te zeggen; het is reeds vroeger
geschied4. Maar
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P. de Marees, a.w., bl. 35 n. 1.
L. Knappert, Zedel. leven in de 18e eeuw, blz. 147-150.
Acta, als voren, IV, 307, 368, 398, 429, 340.
De Hoop Scheffer in Doopsgez. Bijdr., 1870. blz. 45-89. S. Cramer in Bibl. Ref. Neerl. II,
verg. Spectator, 1905 no. 8 en 9. C. Schotanus Sterringa, hoogl. te Franeker schreef: Van de
gronden der Mennisterij ofte Waerschouwinge over 't Bloedtooneel der doopsgezinden van
Thiel. Jansz. van Braght, Leeuw. 1671, dat ‘vuyl ende gefingeert boeck’.
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het is wel een droevig teeken van harde onverdraagzaamheid, dat dit boek, zoo weinig
dogmatisch, niet polemisch, gewijd aan den lijdensmoed dier stille doopers, die in
het tweede en derde kwart der 16de eeuw om het geloof hun bloed hebben gestort als
geen andere groep van protestanten, sinds bij de doopsgezinden aller landen naast
den bijbel als stichtelijk boek bij uitnemendheid geliefd, dat dit martyrologium door
de gereformeerden als schadelijk en gevaarlijk zoo hardnekkig is vervolgd. Even fel
trad zij op - en dit valt althans gemakkelijker te begrijpen - tegen sociniaansche
boeken, die hier in menigte werden gedrukt. De Staten van Holland en West-Friesland
hadden 19 September 1653 het bekende felle plakkaat tegen de socinianen gegeven.
Hiertegen was toen verschenen ‘Verantwoordinge van een Poolsch ridder tegen het
plakkaat’ enz. 16561. De schrijver was Jonas Schlichting. De Delftsche synode van
1657 nu wijst op deze Apologie2, maar zegt, dat met de weerlegging ervan door
professor Coccejus genoeg is gedaan. Coccejus nl. had in 1656 te Leiden uitgegeven
‘Apologia equitis Poloni examinata et refutata’. De Schoonhovensche synode van
1669 wijst nog eens op de ‘Bibliotheca fratrum polonorum’, waarvan, zegt zij, reeds
zes folianten verschenen zijn3. Inderdaad was de uitgave van deze verzameling van
sociniaansche schrijvers (Faustus Socinus, Joh. Crell, Schlichting e.a.) in 1656 te
Amsterdam begonnen en zou in 1692 ten einde worden gebracht4. Onder de door
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Vertaling van het Lat. origineel van 1654, Apologia pro veritate accusata, Kühler, Soc., blz.
138, 142, 223.
Acta, als voren, IV, 21 vlg.
Acta, als voren, IV, 493.
Kühler, a.w., bl. 140.
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de kerk verboden boeken noem ik nog: Cornelis Hanecop, ‘Schriftuurlijke leidsterre
ter zaligheid’, 1658 (posthuum)1, waartegen cl. Zutfen nog in 1664 waarschuwde,
maar het noemde ‘De schriftmatige wegwijzer tot het eeuwige leven’. Hij was in
1627 door de synode te Haarlem afgezet, op aanstoken zijner Amsterdamsche
collega's, minder om onrechtzinnigheid dan om zijne gematigdheid, die hem het
plunderen van huizen van remonstranten openlijk deed veroordeelen en ook om den
grooten opgang, door hem in de gemeenten gemaakt2.
‘Koppen kon niet langer duren
In de bijtebauwe kou,
Hier een steek en daar een douw:
Koppen most het duur bezuren:
Arme Koppen, die most gaen
Uitepikt van elke Haen’.

Al verder is de kerk bedacht geweest op Lieuwe van Aitzema's ‘Saken van staet en
oorlog’, 1657-1668, omdat hij, zegt de correspondent van Friesland ter Haagsche
synode van 1663 ‘veele dingen in sijn historie tot oneer van de gereformeerde kerke
ende den heyligen kerkendienst heeft geschreven’3. Niet slechts tot oneer der kerk,
voegen wij er bij. Aitzema geloofde in God noch menschen, deugd noch eer; hij kent,
zegt hij zelf, maar één drijfveer, zelfzucht en hij toont het in zijn leven, de schelmsche
verrader, die voor misschien ƒ 1000 per kwartaal alle 's lands zaken aan Engeland
openbaarde. Maar dat kon de kerk niet weten, niemand heeft hem bij zijn leven ooit
verdacht. Wagenaar heeft het ontdekt4,

1
2
3
4

Acta, als voren, IV, 211, 304, 337.
Ypey en Dermout, Gesch. N.H.K. II, aantt. bl. 228 vlgg.
Acta, als voren, IV 301.
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Fruin, onafhankelijk van Wagenaar, het uitvoerig in 't licht gesteld1.
De Dordtsche synode van 1666 verzoekt den E. Gedeputeerden naar behooren te
vigileeren tegen dat ‘schaedelijcke boek, onlangs uitgekomen, sonder naem, onder
desen titel, Philosofia S. Scripturae interpres’2. Het is het bekende werk van Spinoza's
vriend, dr. Lod. Meyer, 1e dr. 1666, ned. vert. 1667, 2e dr. 1674 als aanhangsel van
Spinoza's Tractatus theolog.-politicus, waarin werd betoogd dat de Schrift moest
worden uitgelegd door de rede, stelling zelfs Balthasar Bekker te kras3. Louis
Wolzogen, die het in 1668 bestreed, lag zelf onder verdenking van cartesianisme.
Sociniaansch wederom was het boek van Joh. Becius, Apologia modesta et
christiana, Amsterd. 1668, waartegen in dat jaar de Leidsche synode waarschuwt.
Becius loochende de godheid van Christus en de persoonlijkheid van den H. Geest4.
Dezelfde synode veroordeelt, in overeenstemming met die van Utrecht, Malmesbury's
‘Leviathan’5, waarvan in 1667 eene Hollandsche vertaling was verschenen. Een jaar
later zeggen de heeren Deputaten ter synode van Schoonhoven, dat zij aan H.E. Gr.
Mog. hebben getoond ‘bij uytgetrokken staeltgens de detestabile maximen tegen
politie en kerke gelegdh door de autheur van seker boek, geïntituleerd ‘Aenwijsingh
der heylsaeme politique gronden en maximen van de republicq van Hollant en
West-Vrieslant’6. Het is de bekende
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Fruin V.G. VIII, 54-67. Apologetisch over Aitzema W.A.L. Wilde in (Kathol.) Studien. dl.
63, aflev. 2, bl. 99.
Acta, als voren, IV, 385, 468.
B. Bekker, Beright enz. I § 9, in Friesche Godg., bl. 679-722.
Acta, als voren, IV, 453.
Acta, als voren, IV, 468.
Acta, als voren, IV, 494.
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uitgebreide uitgave in 1669 van het ‘Interest van Holland’ van 1662, waarvan de
schrijver, Pieter de la Court, voor den Leidschen kerkeraad ter verantwoording werd
geroepen. De twee hoofdstukken, die vooral aanstoot gaven, zijn van de hand van
Jan de Witt1 en zij komen ook in de nieuwe uitgave voor. Het is zeker curieus, zegt
Knuttel, dat het privilege van 10 Dec. 1668 den 28sten Mei 1669 weder werd
ingetrokken, alsof Jan de Witt zijn eigen werk veroordeelde. De bedoelde
hoofdstukken zijn XXIX en XXX, aantoonend den bloei des lands onder het
stadhouderloos bestuur sinds 16502. Nog werd dezelfde synode gewaarschuwd tegen
Joh. Koerbagh, den broeder van Adriaan, min of meer spinozist als hij3. En indien
tegen den leerling, te meer tegen den meester. In 1670 komt op den Index Spinoza's
‘Tractatus theologico politicus’, in 't begin van dat jaar bij Jan Rieuwertz verschenen,
en door den deputaat Hollebeek genoemd ‘soo vuyl en godslasterlijk als men weet,
dat ooyt de werelt gesien heeft’4. Eindelijk, in 1671, vinden wij nog veroordeeld,
door Friesland Bekker's ‘De vaste spijze der volmaakten’, door Overijsel Lambert
Velthuysen's ‘Tractaet van de afgoderije en superstitie’, 1670, 2e dr. en ‘Munus
pastorale’ etc. vertaald als ‘Van het predikampt’5.
LEIDEN, 1 Febr. 1913.
L. KNAPPERT.
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Fruin, V.G., VIII, 42-53.
De ‘detestabele maximen’ zullen wel schuilen in woorden als op blz. 128 vlg. (uitg. van
1662), waar de Witt zegt, dat de stadhouders door 't zwaard deden buigen, die 't meest gelijk
hadden en het best tot hun wil geraakten bij wie 't minst op de gerechtigheid pasten.
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Oliver Goldsmith en Justus van Effen.
Nam quae non fecimus ipsi, vix ea nostra voco.
The Bee No. IV.
Vóórdat Oliver Goldsmith zijn Europeeschen zwerftocht aanving die hem die kennis
van landen en volken gaf waarvan ‘The Traveller’ getuigt, heeft hij binnen de muren
dezer stad een studiejaar - een jaar van studie mag het niet heeten - als medicinae
studiosus doorgebracht. ‘The Vicar of Wakefield’ was toen nog niet geschreven, en
de Iersche domineeszoon gold zijn verwanten voor een hopeloozen doeniet, wien
geen hunner den roem zou hebben voorspeld dien hij zich enkele jaren later winnen
zou. Het ‘Album Studiosorum’ is niet de bron waaruit die kennis omtrent zijn
Leidschen studietijd valt te putten. Zijn naam staat daar niet geboekt1. Zekerheid
omtrent den datum van zijn aankomst en vertrek bezitten we dientengevolge niet.
Sir James Prior, in zijn

1

Blijkens de ‘Handel. en Meded. v.d. Msch. der Ned. Letterk. over het jaar 1895-96’, p.
153-54, waarnaar Dr. P.C. Molhuysen zoo vriendelijk was mij te verwijzen, heeft de heer
Du Rieu in de vergadering van Maart 1896 de meening uitgesproken dat William Oliver
Anglus 22 Med., op 21 Sept. 1753 in het Album Studiosorum ingeschreven, geen ander dan
Oliver Goldsmith is. Waarop die meening berust blijkt uit het verslag der vergadering niet.
De pedelsboeken bevestigen ze geenszins. Want volgens dezen was William Oliver gehuisvest
bij Frans Floot, en Goldsmith verzocht zijn Oom Contarine in den later te bespreken brief
uit Leiden een antwoord te sturen aan het adres van Mad. Diallion.
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‘Life of O. Goldsmith’ (1837) vol. I 177, beweert dat hij Leiden verliet in Febr. 1755,
maar op grond waarvan is mij onbekend. Forster geeft ook Febr. 1755, waarschijnlijk
Prior naschrijvend, en spreekt van zijn Leidsch verblijf van ‘nearly a year’. Hij
aanvaardt blijkbaar Priors dagteekening voor den ongedateerden brief dien Goldsmith
uit Holland aan zijn oom Contarine zond: April of Mei 1754. Ook Washington Irving,
wiens ‘Oliver Goldsmith’ in 1848 verscheen, geeft Febr. 1755 op als den tijd van
zijn vertrek uit ons land, en ook volgens dezen schrijver woonde hij hier ongeveer
een jaar. Wat daarvan zij, we hebben voldoende zekerheid dat hij in Leiden geruimen
tijd heeft rondgeboemeld, want er is geen reden aan de verhalen van zijn landgenoot
Ellis te twijfelen, die hem in Leiden heeft gekend. Deze Iersche vriend staat in het
‘Album Studiosorum’ op 11 Januari 1754 als Thomas Ellis Hibernus 24 behoorlijk
geboekt. Goldsmith zal dan ook wel eens op de colleges van Albinus en Gaubius
zijn opgedoken. Albinus' roem toch had hem naar Leiden gelokt. ‘I shall spend the
spring and summer in Paris, and the beginning of next winter go to Leyden. The
great Albinus is still alive there, and 't will be proper to go, though only to have it
said that we have studied in so famous a university’, schreef hij uit Edinburgh aan
zijn oom Contarine vóór zijn vertrek naar het vasteland. En met Gaubius is hij
persoonlijk bekend geweest, als we tenminste geen verdichting moeten zien in het
verslag dat hij in het tiende hoofdstuk van ‘An Inquiry into the present state of polite
learning’ geeft van een gesprek met dezen. Gaubius zou geklaagd hebben dat de
Engelsche studenten, die vroeger bij drommen naar Leiden kwamen, thans
meerendeels naar Edinburgh trokken, ofschoon Leiden niet minder dan vroeger van
uitstekende
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leerkrachten was voorzien. ‘He concluded by asking if the professors of Edinburgh
were rich? I replied, that the salary of a professor there seldom amounted to more
than thirty pounds a-year. Poor men, says he, I heartily wish they were better provided
for; until they become rich, we can have no expectation of English students at Leyden.’
Heeft Goldsmith in den tijd dien hij in ons land doorbracht, ons volk leeren kennen
en waardeeren? Nergens waar Goldsmith over ons spreekt, blijkt waardeering of
kennis uit zijn woorden. Zij getuigen meest van een oppervlakkigheid en onkunde,
die vermoeden doen dat de schrandere, leepe waarnemer van zijn medemenschen,
dien hij zich toonen zou in de ‘Chinese Letters’, minder lang in Holland verbleven
is dan men gewoonlijk aanneemt. Aan tafel bij zijn vriend Sir Joshua Reynolds heeft
hij beweerd dat de ‘Wanderings of a philosophic Vagabond’, het verhaal van George
Primrose's landloopersleven in de ‘Vicar of Wakefield’, een vaak tot in de kleinste
bijzonderheden getrouwe copie van zijn eigen zwerftochten was. In dat verhaal wordt
van een lang verblijf van George Primrose in ons land niet gerept. Hij komt naar hier
om er zijn taal te onderwijzen. De kapitein van het schip dat hem overbracht beweerde
dat daarmee schatten te verdienen waren. ‘But would the Dutch be willing to learn
English?’ ‘They are fond of it to distraction.’ Zoo staat hij dan, als uit de lucht
gevallen, op zekeren dag in een der hoofdstraten van Amsterdam, en besluit terstond
met zijn lessen van leer te trekken. Hij klampt den eersten den besten die er fatsoenlijk
uitziet met een aanbod van zijn onderwijs aan, maar geen van de twee verstond den
ander. ‘It was not till this very moment I recollected that in order to teach
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the Dutchman English, it was necessary that they should first teach me Dutch.’ Maar
zoover heeft onze dichter het nooit gebracht, getuige de volgende verklaring uit een
‘Letter from a Traveller’ (The Bee No. I) dien we blijkens de slotwoorden met
Goldsmith mogen vereenzelvigen: ‘I shall never be able te acquire a power of
expressing myself with ease in any language but my own; and, out of my own country,
the highest character I can ever acquire, is that of being a philosophic vagabond.’1
De wijsgeerige vagebond die George Primrose heette bleef dan ook niet lang genoeg
in Holland om er de taal te leeren: Hij ontmoette er toevallig een Iersch student (den
Thomas Ellis der werkelijkheid?) die uit Leuven was gekomen en hem vertelde dat
er geen twee man aan die universiteit waren die Grieksch konden lezen. George
besluit onmiddellijk daarheen te trekken en Grieksch in stee van Engelsch te
onderwijzen. En de wijsgeerige vagebond die Oliver Goldsmith heette, al is zijn
oponthoud wat langer geweest dan van zijn Wakefieldschen dubbelganger, heeft met
al zijn philosophie van ons Hollanders niet veel studie gemaakt. Uit Leiden schrijft
hij aan oom Contarine een brief die niet den eersten oppervlakkigen indruk geeft van
een nieuw aangeland vreemdeling, maar de gangbare goedkoope grappen op den
dikken Hollander, zooals een thuiszittend Engelschman ze even goed tappen kon:
‘De echte Hollander die geen Franschman naäapt is een van de zonderlingste rariteiten
der natuur. Een man zonder jas maar met zeven vesten en negen broeken, zoo hoog
opgehaald dat de heupen tot bij de oksels reiken. Zoo'n goed ingepakt product is dan
klaar om bezoeken te brengen of uit vrijen te gaan. Maar o! wat een appe-

1

Cf. p. 92.
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tijtelijk schepsel is het voorwerp dat hem aanlokt: zij draagt een groote bonten muts,
met wat Brusselsche kant, en voor iedere broek die hij aan zijn beenen heeft, doet
zij twee rokken aan. Een Hollandsche schoone zet niets anders aan haar phlegmatieken
bewonderaar in vuur dan zijn tabak. Want u moet weten dat iedere vrouw in haar
hand een test kolen draagt die ze onder haar rokken verstopt als ze zitten gaat, en
aan dezen schoorsteen steekt onze slaperige Strephon zijn pijp aan.’
De onverstoorbare Hollander die geen hartstocht kent blijft voor Goldsmith het
type van onzen landaard. Als hij zes jaar na zijn bezoek aan deze streken in ‘The
Public Ledger’ zijn ‘Chinese Letters’ uitgeeft, later herdrukt als ‘Letters from a
Citizen of the World’, geeft hij zijn reislustigen zoon uit het Hemelsche Rijk een
vergelijking in de pen tusschen Engelsche en Hollandsche huwelijksliefde: ‘De
Engelschen hebben hun vrouwen lief met veel hartstocht, de Hollanders met
omzichtigheid. De Engelschen geven met hun hand hun hart, de Hollanders geven
hun hand maar houden wijselijk hun hart achterwege. Er schijnt weinig verschil
tusschen een Hollandschen bruigom en een Hollandschen echtgenoot. Beiden
kenmerken zich door een zelfde koele, niet te overrompelen kalmte. Zij verwachten
Elysium noch Paradijs achter het bedgordijn. En ‘Yiffrow’ is zoomin een godinne
in den huwelijksnacht als na twintig jaar huwelijksintimiteit.’
In een vroegeren brief heeft Lien Chi Altangi zijn afgrijzen over de leelijke
Europeesche vrouwen uiting gegeven. Hollandsche vrouwen evenwel hebben veel
weg van Chineesche schoonen, zoo heerlijk breed van gezicht, en kort van neus, en
zwart van tanden! (Letter 3).
In den reeds gedeeltelijk geciteerden brief aan zijn oom Contarine wordt ons landje
met Schotland vergeleken:
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‘Daar kun je een mooi gekleede hertoginne uit een smerige steeg zien te voorschijn
komen, hier woont een smerige Hollander in een paleis. De Schotten zijn te
vergelijken bij een tulp die bloeit in de mest; maar nooit zie ik een Hollander in zijn
eigen huis of ik denk aan een prachtigen Egyptischen tempel die aan een os is
toegewijd.’
Goldsmith's bereisde Chinees schrijft in zijn 29sten brief: ‘Happy it were for mankind
if all travellers would, instead of characterizing a people in general terms, lead us
into a detail of those minute circumstances which first influenced their opinion. The
genius of a country should be investigated with a kind of experimental inquiry: by
this means, we should have more precise and just notions of foreign nations, and
detect travellers themselves when they happened to form wrong conclusions.’
Het lijkt of Goldsmith, na zijn eerste caricatuur van ons volk, in den brief aan oom
Contarine geteekend, naar dit zuiver beginsel een eerlijke poging heeft gedaan om
het Hollandsche leven ‘in detail’ te leeren kennen. Er komt toch onder zijn werken
één stuk proza voor, waarin onze natie, bij hooge uitzondering, onvoorwaardelijk
geprezen wordt om het bezit van de beste en nuttigste wetten die de schrijver ooit
gezien heeft. Dit prozastuk is het eerste vertoog in het vijfde nummer van The Bee,
verschenen op Zaterdag 3 Nov. 1759 en handelend over ‘Political Frugality’. Zijn
lof geldt het instituut der vredemakers, van wier werkzaamheid hij zóó goed op de
hoogte blijkt dat het den schijn heeft of zijn chronische geldnood hem
proefondervindelijk met de vredemakers had in kennis gebracht. Een oneenigheid
met de Leidsche burgerjuffrouw bij wie hij op kamers woonde zou hem de stof
kunnen geleverd hebben voor een kostelijk verhaal waaraan zijn latere Londensche
vrienden zich hadden
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te goed kunnen doen. Het spijt me mijn eigen illusie te moeten verstoren: Maar het
is me gebleken dat de bron van Goldsmith's kennis onzer vredemakers niet eigen
ondervinding maar een brief van Voltaire is geweest. De lectuur van een artikel van
George Bengesco over ‘Voltaire et la Hollande’ in de ‘Revue de Paris’ vol. XIX
bracht mij op het spoor van dat epistel. De schrijver maakt daar gewag van een
‘Fragment d'une Lettre sur un usage très utile établi en Hollande’ en vat er den inhoud
van samen als een ‘Courte apologie du tribunal des conciliateurs’. Uit een vergelijking
van dit fragment, het eerst verschenen in ‘Recueil de pièces fugitives en prose et en
vers, par M. de V***’ (1740), met de passage in Goldsmith's Bee bleek me dat de
laatste een trouwe vertaling van het eerste is. Met groote handigheid heeft de
Engelsche auteur Voltaire's lofrede op de vredemakers in zijn betoog ingelascht. Hoe
letterlijk de vertaling is zal uit de naast elkaar gedrukte stukken blijken. Voltaire's
brief-fragment laat ik volledig volgen:
Il serait à souhaiter que ceux qui sont à
la tête des nations imitassent les artisans.
Dès qu'on sait à Londres qu'on fait une
nouvelle étoffe en France, on la
contrefait. Pourquoi un homme d'état ne
s'empressera-t-il pas d'établir dans son
pays une loi utile qui viendra d'ailleurs?
Nous sommes parvenus à faire la même
porcelaine qu'à la Chine; parvenons à
faire le bien qu'on fait chez nos voisins,
et que nos voisins profitent de ce que
nous avons d'excellent.

It were to be wished that they who govern
kingdoms would imitate artisans. When
at London a new stuff has been invented,
it is immediately counterfeited in France.
How happy were it for society, if a first
minister would be equally solicitous to
transplant the useful laws of other
countries into his own. We are arrived at
a perfect imitation of porcelain; let us
endeavour to imitate the good to society
that our neighbours are found to practise,
and let our neighbours also imitate those
parts of duty in which we excel.

Il y a tel particulier qui fait croître dans There are some men, who in their garden
son jardin des fruits que la nature n'avait attempt to raise those fruits which nature
destinés qu'à
has adapted
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mûrir sous la ligne: nous avons à nos
portes mille lois, mille coutumes sages;
voilà les fruits qu'il faut y transplanter:
ceux-là viennent en tous climats, et se
plaisent dans tous les terrains.

only to the sultry climates beneath the
line. We have at our very doors a
thousand laws and customs infinitely
useful; these are the fruits we should
endeavour to transplant; these the exotics
that would speedily become naturalized
to the soil. They might grow in every
climate, and benefit every possessor.

La meilleure loi, le plus excellent usage,
le plus utile que j'aie jamais vu, c'est en
Hollande. Quand deux hommes veulent
plaider l'un contre l'autre, ils sont obligés
d'aller d'abord au tribunal des
conciliateurs, appelés feseurs de paix.

The best and the most useful laws I have
ever seen, are generally practised in
Holland. When two men are determined
to go to law with each other, they are first
obliged to go before the reconciling
judges, called the peace-makers.

Si les parties arrivent avec un avocat et
un procureur, on fait d'abord retirer ces
derniers, comme on ôte le bois d'un feu
qu'on veut éteindre. Les feseurs de paix
disent aux parties: Vous êtes de grands
fous de vouloir manger votre argent à
vous rendre mutuellement malheureux;
nous allons vous accommoder sans qu'il
vous en coûte rien.

If the parties come attended with an
advocate or a solicitor, they are obliged
to retire, as we take fuel from the fire we
are desirous of extinguishing. The
peace-makers then begin advising the
parties, by assuring them, that it is the
height of folly to waste their substance,
and make themselves mutually miserable,
by having recourse to the tribunals of
justice; follow but our direction, and we
will accommodate matters without any
expense to either.

Si la rage de la chicane est trop forte dans
ces plaideurs, on les remet à un autre jour,
afin que le temps adoucisse les
symptomes de leur maladie. Ensuite les
juges les envoient chercher une seconde,
une troisième fois. Si leur folie est
incurable on leur permet de plaider,
comme on abandonne au fer des
chirurgiens des membres gangrenés: alors
la justice fait sa main.

If the rage of debate is too strong upon
either party, they are remitted back for
another day, in order that time may soften
their tempers, and produce a
reconciliation. They are thus sent for
twice or thrice; if their folly happens to
be incurable, they are permitted to go to
law, and as we give up to amputation
such members as cannot be cured by art,
justice is permitted to take its course.

Il n'est pas nécessaire de faire ici de
longues déclamations, ni de calculer ce
qui en reviendrait au genre humain si
cette loi était adoptée. D'ailleurs je ne
veux point

It is unnecessary to make here long
declamations, or calculate what society
would save, were this law adopted. I am
sensible, that the man who advises any
reformation,
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aller sur les brisées de M. l'abbé de
Saint-Pierre, dont un ministre plein
d'esprit appelait les projets ‘les rêves d'un
homme de bien’. Je sais que souvent un
particulier qui s'avise de proposer quelque
chose pour le bonheur public se fait
berner. On dit: De quoi se mêle-t-il?
Voilà un plaisant homme, de vouloir que
nous soyons plus heureux que nous ne
sommes! Ne sait-il pas qu'un abus est
toujours le patrimoine d'une bonne partie
de la nation? Pourquoi nous ôter un mal
où tant de gens trouvent leur bien? A cela
je n'ai rien à répondre.

only serves to make himself ridiculous.
What! mankind will be apt to say, adopt
the customs of countries that have not so
much real liberty as our own? Our
present customs, what are they to any
man? We are very happy under them:
This must be a very pleasant fellow, who
attempts to make us happier than we
already are! Does he not know that abuses
are the patrimony of a great part of the
nation? Why deprive us of a malady by
which such numbers find their account?
This, I must own, is an argument to which
I have nothing to reply.

De eenige zin die door Goldsmith in zijn vertaling is ingelascht1 is de uitdrukking
van zijn eigen gevoelens. De vertaler zelf is ‘mankind’ die opkomt tegen Voltaire's
lof der Hollandsche wetten. De Hollander toch is een slaaf vergeleken bij den vrijen
Brit. Hij leeft in knechtschap van zijn eigen wetten. Hoor maar hoe Goldsmith over
die wetten oordeelt als hij Voltaire niet napraat:
‘In every republic the laws must be strong, because the constitution is feeble; they
must resemble an Asiatic husband, who is justly jealous because he knows himself
impotent. Thus in Holland, Switzerland and Genoa, new laws are not frequently
enacted, but the old ones are observed with unremitting severity. In such republics,
therefore, the people are slaves to laws of their own making, little less than in unmixed
monarchies, where they are slaves to the will of one, subject to frailties like
themselves.’ (Citizen of the World. Letter 49)
Deze woorden van den Chineeschen cosmopoliet kunnen als commentaar dienen
op die welbekende verzen in ‘The Traveller’ waar ons land gekarakteriseerd wordt

1

In het bovenstaande door mij cursief gedrukt.
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als ‘A land of tyrants and a den of slaves’. De dichter blijft hier de denkbeelden van
zijn Mongoolschen dubbelganger getrouw. Want vier jaren tevoren hadden diezelfde
woorden, in een brief van Hingpo aan zijn vader Altangi, dienst gedaan ter
kenschetsing van het toenmalige Perzië:
‘Into what a state of misery are the modern Persians fallen! A nation famous for
setting the world an example of freedom, is now become a land of tyrants and a den
of slaves.’ (Citizen of the World. Letter 34)
De Perzen slaven omdat zij leven in een ‘unmixed monarchy’, de Hollanders
slaven als burgers van een ‘republic’, die wijsheid van Lien Chi Altangi is ook de
overtuiging van Oliver Goldsmith. En de analogie tusschen de tirade in ‘The Traveller’
en de passage uit den 49sten Chineeschen brief gaat nog verder: Beiden besluiten met
een lofrede op de Engelsche vrijheid, ‘the most perfect state of civil liberty, of which
we can form any idea’.
Met de opmerking van den Chineeschen briefschrijver kunnen we vrede hebben.
Hij theoretiseert, en zijn meening omtrent het tyrannieke der republikeinsche wetten
is een logische conclusie. Maar ‘The Traveller’ beweert eigen indrukken van zijn
reizen te geven. In stee echter van zijn oogen te gebruiken praat hij de vooruit
opgemaakte conclusies van zijn Chinees na, en zoo vervalt hij in de zonderlinge
dwaling dat land ‘a den of slaves’ te noemen, dat zijn tijdgenoot Voltaire geprezen
had als ‘cette terre de liberté, d'égalité, de propreté, d'abondance, de tolérance’ (La
Princesse de Babylone).
Goldsmith had beter kunnen weten. Hij kende de Fransche geschriften van een
Hollandsch auteur, die in een van zijn reisbrieven, door Goldsmith zelf vertaald, zijn
landslieden een brevet van trots en zelf-achting geeft
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die niet te rijmen zijn met de knechtschap waarom de Iersche dokter ze minacht. Het
eerste nummer van The Bee, in het jaar 1759 door Goldsmith uitgegeven en met zijn
eigen werk uitsluitend gevuld, bevat ‘A Letter from a Traveller’, den 2 Aug. 1758
uit Cracow geschreven aan zijn ‘Dear Will’. William's correspondent reist door Polen
in het gevolg van een prins. Hij kan nauwelijks gelooven dat hij zich bevindt in het
land dat eens zoo geducht was in den oorlog en schrik verspreidde over het
Romeinsche rijk. Want de bevolking is een verachtelijk en kruipend ras, dat door
slagen en dreigementen alleen tot zijn plicht is te brengen. ‘How different these from
the common people of England1, whom a blow might induce te return the affront
sevenfold.’ Men leze ‘Holland’ in plaats van ‘England’ en de oorspronkelijke lezing
is hersteld. Want wat een uiting schijnt van Engelschen vaderlandstrots is een vertaling
uit het Fransch van een Nederlander. Die reizende prins is de prins van
Hessen-Philipsthal, het land waardoor hij trekt niet Polen maar Zweden, en de
briefschrijver uit zijn gevolg niet een ‘philosophic vagabond’, zooals hij zich noemt
in ‘The Bee’, maar de wijsgeerige Hollander van deftigen huize en man van de wereld
Justus van Effen. Er is iets piquants in, te weten dat Goldsmith's zelfvoldaan ‘How
unlike the sons of Britain now!’ waarmee ‘The Traveller’ den nadruk legt op het
contrast tusschen den slaafschen Hollander en den vrijen Brit, dat die woorden,
herhaling van den Poolschen reiziger zijn uitroep ‘How different these from the
common people of England!’, door onzen rechter Goldsmith aan een zoon

1

Men denke hierbij aan de slot-tirade van ‘The Traveller’s oordeel over Holland: ‘How much
unlike the sons of Britain now!’
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uit dat Hollandsche slavenras zijn ontleend. Het oorspronkelijk Fransch van Van
Effen is te vinden in zijn ‘Relation d'un voyage de Hollande en Suède, contenue en
quelques lettres de l'auteur du Misanthrope’, in 1729 als bijlage van den Misanthrope
in druk verschenen. De brief uit ‘The Bee’ volgt hier volledig, met die stukken uit
den zesden brief zijner ‘Relation’ die door Goldsmith vertaald zijn:
Cracow, Aug. 2, 1758.
My dear Will,
You see by the date of my letter that I am
arrived in Poland. When will my
wanderings be at an end? When will my
restless disposition give me leave to enjoy
the present hour? When at Lyons, I
thought all happiness lay beyond the
Alps; when in Italy I found myself still
in want of something, and expected to
leave solicitude behind me by going into
Romelia; and now you find me turning
back, still expecting ease every where but
where I am. It is now seven years since I
saw the face of a single creature who
cared a farthing whether I was dead or
alive. Secluded from all the comforts of
confidence, friendship, or society, I feel
the solitude of a hermit, but not his ease.
The prince of *** has taken me in his
train, so that I am in no danger of starving
for this bout. The prince's governor is a
rude ignorant pedant, and his tutor a
battered rake; thus between two such
characters, you may imagine he is finely
instructed. I made some attempts to
display all the little knowledge I had
acquired by reading or observation; but
I find myself regarded as an ignorant
intruder. The truth is, I shall never

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1913

93

be able to acquire a power of expressing
myself with ease in any language but my
own; and, out of my own country, the
highest character I can ever acquire, is
that of being a philosophic vagabond.
Le moyen d'imaginer que je me trouvais
dans la patrie de ces Goths fameux, dont
autrefois les terribles peuplades
inondèrent l'univers, et en conquirent une
grande partie.

When I consider myself in the country
which was once so formidable in war,
and spread terror and desolation over the
whole Roman empire, I can hardly
account for the present wretchedness and
pusillanimity of its inhabitants; a prey to
every invader; their cities plundered
without an ennemy; their magistrates
seeking redress by complaints and not by
vigour. Every thing conspires to raise my
compassion for their miseries, were not
my thoughts too busily engaged by my
own. The whole Kingdom is in a strange
disorder: when our equipage, which
consists of the prince and thirteen
attendants, had arrived at some towns,
there were no conveniences to be found,
and

Nous eûmes souvent pour postillons des
enfants d'onze ou douze ans... Ce n'est
pas tout, nous courûmes plus de vingt
postes menés par des filles, qui s'en
acquittaient dans la dernière perfection.
On leur faisoit présent à chacune d'un
Carolin, qui peut valoir cinq sols, ce qui
les renvoyoit contentes comme des
Reines: elles se montroient ce riche
présent les unes aux autres d'un air
d'extase, elles faisoient cinquante
révérences au Prince. En général nous
étions mieux servis par les jeunes gens
de l'un et de l'autre sexe que par les
graves vieillards. Les simples manans
avoient quelque chose de plus lourd, de
plus sombre et de plus stupide; un intérêt
grossier et direct sembloit les gouverner
uniquement; leur grand but

we were obliged to have girls to conduct
us to the next. I have seen a woman travel
thus on horseback before us for thirty
miles, and think herself highly paid, and
make twenty reverences upon receiving
with extasy about twopence for her
trouble. In general we were better served
by the women than the men on those
occasions. The men seemed directed by
a low sordid interest alone: they seemed
mere machines, and all their thoughts
were employed in the care of their horses.
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était de ménager leurs haridelles.
Quand on les prioit honnêtement de
fouëtter, ils ne s'en remuoient pas plus
que des souches, c'était un language qu'ils
n'entendoient pas. Pour les émouvoir, il
falloit leur parler d'un ton foudroyant, et
lever la canne sur eux, comme si on alloit
les abîmer de coups. Quelquefois il étoit
absolument nécessaire de frapper tout de
bon. Quelle différence entre ces ames
serviles et nos gens du commun en
Hollande, qu'on révolte par une parole
rude, et que les manières douces et
honnêtes portent à servir ceux qui les
emploient!... Mais ces pauvres gens, à
force d'être maltraités, perdent le respect
qu'ils se doivent à eux-mêmes. Ils ont
contracté l'habitude de regarder la
contrainte comme la grande règle de leur
devoir... Quand on les traitait avec
douceur, ils ne sentoient pas qu'on était
leur maître, et par cela même ils ne le
croyoient pas; ils s'égaloient à ceux qu'ils
devoient servir, et peut-être cette
humanité continuée et soutenue les auroit
rendus insolens. Mais le ton impérieux,
les menaces, les coups, changeoient en
même tems leurs sensations et leurs idées;
leurs oreilles et leurs épaules faisoient
rentrer leur âme dans la servitude, dont
pendant quelques momens elle s'était cru
sortie.

If we gently desired them to make more
speed, they took not the least notice; kind
language was what they had by no means
been used to. It was proper to speak to
them in the tones of anger, and sometimes
it was even necessarv to use blows, to
excite them to their duty. How different
these from the common people of
England, whom a blow might induce to
return the affront sevenfold! These poor
people, however, from being brought up
to vile usage, lose all the respect which
they should have for themselves. They
have contracted a habit of regarding
constraint as the great rule of their duty.
When they were treated with mildness,
they no longer continued to perceive a
superiority. They fancied themselves our
equals, and a continuance of our
humanity might probably have rendered
them insolent: but the imperious tone,
menaces, and blows, at once changed
their sensations and their ideas; their ears
and shoulders taught their souls to shrink
back into servitude from which they had
for some moments fancied themselves
disengaged.

The enthusiasm of liberty an Englishman
feels is never so strong, as when
presented by such prospects as these. I
must own, in all my indigence, it is one
of my comforts, (perhaps, indeed, it is my
only boast), that I am of that happy
country; though I scorn to starve there;
though I do not choose to lead a life of
wretched dependence,
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or be an object for my former
acquaintance to point at. While you enjoy
all the ease and elegance of prudence and
virtue, your old friend wanders over the
world, without a single anchor to hold by,
or a friend, except you, to confide in.
Yours, etc.
In een noot kondigde de uitgever van ‘The Bee’ zijn voornemen aan bij gelegenheid
het vervolg dezer correspondentie te publiceeren. ‘I shall alter nothing either in the
style or substance of these letters, and the reader may depend on their being genuine.’
Het ondeugende dezer half-ware mededeeling is ons klaar nu we de herkomst der
brieven kennen. Het vervolg op den Krakauschen brief is inderdaad in ‘The Bee’
verschenen, maar nooit als zoodanig erkend, daar Goldsmith uit het vervolg van Van
Effen's relaas een stuk ter vertaling koos dat niet tot een Galicisch reisavontuur was
om te werken. Het tweede nummer van ‘The Bee’, 13 October 1759 verschenen,
bevatte ‘Some particulars relative to Charles XII. Not commonly known’, een verhaal
in briefvorm, handig saamgeflikt uit den achtsten en twaalfden brief van Van Effen's
‘Relation’. De vertaling is zeer getrouw en wijkt slechts op twee plaatsen af van het
origineel: De briefschrijver, die zijn brief uit Stockholm dateert, heeft in het Arsenaal
daar ‘the bloody, yet precious spoils’ gezien ‘of the two greatest heroes the North
ever produced. What I mean are the clothes in which the great Gustavus Adolphus
and the intrepid Charles XII. died by a fate not unusual to Kings’. De Fransche tekst
noemt dat integendeel een ongewoon uiteinde voor een koning: ‘Je veux parler des
habits dans lesquels ont péri, par un sort peu ordinaire aux Rois, le grand
Gustave-Adolphe, et l'intrépide Charles XII’. Goldsmith vertelt
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hoe prins Karel in een ijlende koorts een oorvijg gaf aan een hoveling die bezig was
hem toe te dekken in zijn bed. Een uur of wat later, als de jonge prins wat kalmer is,
vraagt hem de geslagene waarmee hij het ongenoegen van zijn jongen meester
opgewekt en een klap van hem verdiend had. ‘A blow! replied Charles, I don't
remember any thing of it; I remember, indeed, that I thought myself in the battle of
Arbela, fighting for Darius, where I gave Alexander a blow which brought him to
the ground’. Maar bij Van Effen verontschuldigt zich de prins als volgt: ‘Je rêvois
que j'étais à la tête de l'Armée Impériale en Hongrie, que je combattois ces rebelles,
et que d'un coup de sabre j'emportois la tête à un de leurs chefs’. De twee bladzijden
die bij Van Effen op deze anecdote volgen geven een beschrijving van 's prinsen
ridderlijke dweepzucht die de lectuur van Quintus Curtius' Leven van Alexander in
hem had opgewekt: ‘En se familiarisant avec Quinte-Curce on l'avait habitué à
l'admiration des sublimes extravagances d'Alexandre, on l'avait excité à le prendre
pour modèle.’ Deze passage, door Goldsmith in zijn vertaling weggelaten, zal hem
de verandering van boven-aangehaalde anecdote hebben aan de hand gedaan.
Dr. Johnson getuigt in zijn grafschrift op Goldsmith van zijn vriends genie en
veelzijdigheid:
Nullum fere scribendi genus non tetigit
Nullum quod tetigit non ornavit.

En de zoo geprezene verklaarde zelf in het vierde nummer van ‘The Bee’: ‘quae non
fecimus ipsi vix ea nostra voco’. Het is, daarom, geen geringe eer voor Justus van
Effen, dat de man die schoonheid gaf aan al wat hij aanraakte, het niet versmaad
heeft Van Effens proza ‘quod non ipse fecit’ voor eigen werk te laten doorgaan.
A.J. BARNOUW.
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Uit het Amsterdamsche tooneelleven op het einde der XVIIe eeuw.
De verminderende invloed van Vondel op het Amsterdamsche tooneel, in de laatste
20 jaren van zijn leven, is vooral te wijten aan het optreden van Jan Vos.
In 1647 schouwburgregent geworden, toen het college uit minder krachtige
elementen was samengesteld, trad de glazenmaker-dichter weldra als aanvoerder op,
als hoofd van den schouwburg, zooals hij het zelf noemt, in een vers aan den
commissaris Mr. Joan Six:
Vraagt gy, o Six! wat ik kan maaken,
Nu ik voor Hooft ter Schouwburg tree?
Hier bouw ik hemelhooge daaken.
Daar breng ik vlooten in de zee.
Oudt Roomen hadt in zeven jaaren,
Tot dartigh kaizers na elkaâr
Ik kies, dit zyn nocht vremder maaren,
Meer kaizers in een enkel jaar1.

Na de streng dramatische kunst van Vondel, die stipt de wetten van Aristoteles en
Horatius opvolgde, trad Jan Vos in zijn tooneelstukken op als een ‘futurist’ in de
schilderkunst van onze dagen. Veel toekomst hebben zijn spektakelstukken niet
gehad en wij beschouwen ze nu hoogstens nog als curiositeiten. Maar sedert Aran
en Titus, Medea, en de pompeuse ‘vertooningen’ bij ver-

1

Vos, Poezy, 1726. II, 510.
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schillende feesten, deed Vos de menschen verbaasd staan door al wat ze te zien
kregen. Door zijn brutalen durf wist hij het publiek voor zich in te nemen, en, evenals
in onze dagen de futuristische, cubistische en neo-impressionistische schilders, de
proef te wagen, hoeveel het publiek wel aan dwaasheden en ongerijmheid slikken
kan, voordat het voelt bij den neus genomen te zijn.
De spektakelstukken met ‘kunst- en vliegwerk’, zooals de aankondigingen
uitdrukkelijk ter aanbeveling vermeldden, waren voortaan onmisbaar. Zonder nu
juist onwelwillendheid bij Vos te veronderstellen tegenover Vondels drama's, of
geringschatting van zijn kunst, moeten wij toch bedenken, dat het werk van Vos te
lijnrecht stond tegenover de opvattingen van den ouden treurspeldichter, dan dat
hunne werken op hetzelfde tooneel, voor dezelfde toeschouwers geduld konden
worden, en gelijke belangstelling blijven opwekken. De bewijzen zijn zelfs
voorhanden, dat Vos ernstige pogingen heeft gedaan om enkele drama's van Vondel
meer in overeenstemming te brengen met de moderne beginselen, hoe onuitvoerbaar
dit ook schijnen moge.
Dansen van allerlei fantastische personen en gepersonifieerde gruwelen, als Nijd,
Oorlog, Roof en Moord; van elementen, Aarde, Water, Lucht en Vuur, van de
hemellichamen, enz., behoorden tot de onmisbare bestanddeelen van het toenmalige
drama. Waarom, zoo dacht Jan Vos, zou men de bedrijven van de treurspelen, die
den ouden Vondel zooveel roem gebracht hadden, daarmede ook niet afwisselen?
Ze behielden toch nog een goeden naam en waren lang ‘kasstukken’ geweest; enkele
dansjes zouden aan Lucifer, Jephtha, en andere drama's weer een duurzaam
tooneelleven kunnen verzekeren.
Aan dergelijke overwegingen van Jan Vos moet onge-
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twijfeld de volgende brief worden toegeschreven, die zorgvuldig in 's mans nagelaten
Werken is afgedrukt, en van 1654 kan dagteekenen:
‘Aan J.V. Vondel.
Myn Heer,
De dans van Engelen, daar gy met my van gesprooken hebt, zal, myns
bedunkens, niet raadtzaam zijn, dewijl gy de Engelen, om de val van
Lucifer, een wettige reeden, met een treurigh gelaat op het tooneel laat
koomen: ik heb er een gemaakt, die zich wonderlyker, geloof ik, voor
d'oogen der aanschouwers zal vertoonen: want in deeze wordt het vervolg
van 't spel, de goude en zilvere eeuw, uitgebeeldt.
Beschrijving van de Dans achter het spel van Lucifer.’ Enz.
Het zal voldoende zijn een enkele van de door Vos verzonnen dansen hier mede te
deelen; de andere zijn o.a. te vinden in Unger's Vondel, 1654-55, b. 266-268.
‘Terwijl Adam en Eva, die zich naakt bevinden, bezich zijn met een hut
te bouwen, vertoont zich een Engel, die de gramschap afgrijselijk ten
oogen uitkomt blaaken: hy drijft het verleide paar door het brandende
slagzwaardt, dat hy in zijn vuist heeft, uit het lusthof. Honger, Armoedt,
Arbeidt, Ouderdom en Doodt voegen zich bij d'eerste ballingen. De Goude
eeuw wordt door d'Yzere verjaagt: de Tijdt komt vaardig voor den dagh
springen: hy heeft Staatzucht, Nijdigheidt, Oorlog, Roof en Moordt aan
zijn zijde; na dat deze gruwelen een poos 't zaamen gedanst hebben,
verspreiden zy hen over de werreldt. Liefde, Onnoozelheidt, Trouw en
Eer worden in een wolk vol starren ten hemel gevoerd.’
‘Myn Heer,
De wijzen, om op te danssen, heb ik nu droef, dan blijdt, naar d'eigen schap
der gemelde persoonen gevoegt.
Uw E.
genegenste dienaar,
Jan Vos.’
Blijkbaar had Vondel met Vos het denkbeeld besproken om de Engelen in het stuk
te laten dansen; maar vond Vos dit minder passend voor treurende Engelen.
Met zulke dwaasheden moesten dus Vondels geniale drama's worden opgesierd,
om in de laatste helft der 17e eeuw nog in den smaak van het publiek te blijven
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vallen. Zelf schijnt Vondel onder den invloed van Jan Vos' theoriën geraakt te zijn,
want, toen in 1659 Jephtha zou worden opgevoerd, zorgde Vos voor een ‘Vertooning,
die hij, op het aanmanen van Joost van den Vondel, in zijn spel van Jephtha
toestelde.’1 Blijkt bij de dansen in de Lucifer slechts van overleg tusschen beide
dichters en van een zekeren aandrang door Vos, voor Jephtha was het van Vóndel
dat de aanmaning uitging.
Jephtha is van 24 Nov. tot 11 December 1659 zesmaal vertoond, vermoedelijk
met de aanvullingen volgens de fantaisie van Vos. Ik acht het niet mogelijk, dat de
dansen bij het spel van Lucifer ooit zijn uitgevoerd, of het moet bij de twee eenige
opvoeringen op 2 en 5 Februari 1654 zijn geweest; doch het blijkt niet, dat toen ook
het aanhangsel van Vos ten tooneele is gebracht, anders toch zouden de predikanten
van den Amsterdamschen kerkeraad in hun klacht bij Burgemeesteren, om het
opvoeren verboden te krijgen, zeker van deze ergerlijke dansen wel melding hebben
gemaakt.
Nog tien jaren na Lucifer heeft Vondel bewezen, dat goede dansen in zijn
treurspelen volstrekt niet misplaatst waren door achter het derde bedrijf van Adam
in Ballingschap den heerlijken dans van Adam en Eva in te voegen, zoo geniaal door
Royaards en zijn echtgenoote weêrgegeven. Maar welk verschil met het ‘kunst- en
vliegwerk’ van Vos! - Indien Vondel door het voorstellen van dezen dans aan den
tijdgeest heeft willen offeren in navolging van Vos en anderen, dan is hij niet geslaagd,
de schouwburgregenten voor zijn werk in te nemen, want tijdens zijn leven is Adam
in Ballingschap nooit opgevoerd. Zelfs de opdracht ‘Aen de Kunstbeminnende Heeren

1

J.A. Worp, Jan Vos, bl. 98 en 120.
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vaders van het Oudemannenhuis en Weeshuis, voorstanders van het recht gebruick
der tooneelspeelen,’ heeft het treurspel geen genade doen vinden in de oogen van
Jan Vos en zijn medebestuurders.
De vraag, of Jan Vos het opvoeren van Vondels spelen heeft tegengewerkt, kan
naar mijn meening op deze wijze worden opgelost. Niet opzettelijk heeft hij de
opvoering verhinderd; maar door gruweldrama's in de mode te brengen wist hij de
grove hartstochten van het publiek te boeien, dat daardoor vanzelf van Vondels
ernstige spelen afkeerig werd.
Het verdient opmerking, dat deze vraag door de heeren Dr. J. Worp1 en Dr. J. te
Winkel2 op grond van gelijke statistische gegevens, door den eerste ontkennend, door
den tweede bevestigend is beantwoord.
Het bericht van Geraard Brandt in Vondels Leven, ontleend aan een brief van
Antonides, dat Vondel ‘dikmaels klaeghde over de groote nydicheit van Jan Vos,
die dat pas hooft van de Schouburgh was en de rollen van zyne treurspelen al willens
qualyck verdeelde aan onbequame personadiën, en die nog meer mismaeckte met
dezelve in ongerymde en oude versleten klederen te tooneele te voeren;’ dit bericht,
uit hoe betrouwbare bron dan ook, moet toch wel op een misverstand berusten. Het
moet toch volkomen onaannemelijk geacht worden, dat Vos zóó weinig de belangen
van zijn tooneel wist te bevorderen, dat hij het succes, dus ook de financieele
voordeelen van zijn onderneming zou hebben gewaagd door slechte akteurs in
verwaarloosde en versleten kleederen te laten optreden!
Neen, de moeilijkheden ontstonden alleen uit den aard

1
2

Jan Vos, bl. 102-103.
J. te Winkel, Ontwikkelingsgang, II, 472.
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der tooneelstukken. Vondels drama's waren ouderwetsch geworden in vergelijking
met Vos' spektakelstukken. In hunne geschriften geven zij blijk, natuurlijk, niet
ingenomen te zijn met elkanders dramatische beginselen1; maar voor een opzettelijke
tegenwerking van Vondel door Vos zijn tot nog toe geen afdoende bewijzen gevonden.
Het voorafgaande acht ik niet zonder beteekenis als inleiding tot eenige
karakteristieke feiten uit het tooneelleven op het einde van Vondels eeuw.
Het opvoeren van treurspelen van Vondel, met de zonderlingste bij- en toevoegsels
van anderen, door Jan Vos in de mode gebracht, werd weldra door enkelen nagevolgd
en zou spoedig de aanleiding worden tot een fellen strijd, die op en buiten het tooneel
gevoerd is door de schouwburgregenten met de dichters en tooneelliefhebbers. Een
strijd, dien men in de letterkunde van een ander volk niet licht zal weêrvinden, tenzij
misschien, doch onder andere omstandigheden, op het Grieksche theater, in de dagen
van Aristophanes. Maar het zou een groote literarische heiligschennis zijn, om de
van geest tintelende parodie, waarmede Aristophanes vooral Euripides bespot, ook
maar in de verte te willen vergelijken met de dikwijls plompe grappen waardoor een
laat 17de eeuwsch poëet de treurspelschrijvers aan de kaak stelt.
Jan Vos was in Juli 1667 door een aantal poëten ter aarde besteld. Twee jaren
vroeger was Dr. Lodewijk Meijer tot Regent van den Schouwburg gekozen en zwaaide
daar, na het overlijden van Vos, den scepter, tot 1669, toen hij uit het College werd
gestooten, en, om zich te wreken op de richting door het schouwburg-

1

Vglk. de opdracht door Vos voor Medea geplaatst, en de opmerkingen van Worp, l.c. bl.
104-105.
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bestuur voorgestaan, de stichter werd van het genootschap: ‘Nil Volentibus Arduum.’
Ziedaar de eerste aanleiding tot den strijd: ‘prima malorum causa’. Toch streefde
Meijer naar een goed en lofwaardig doel. Hij wilde den tempel van Thalia, door de
vreeselijke spektakelstukken van Vos ontheiligd, weêr zuiveren en haar eeredienst
door een waardige kunst herstellen. Het klassieke drama trachtte hij, naast goede
kluchten, weer in zwang te brengen. Maar, bij gebrek aan eigen krachten, moesten
Meijer en zijn volgelingen zich in de keuze der stukken grootendeels bepalen tot
vertalingen naar de groote Fransche tooneeldichters van hun tijd, en navolgingen,
die maar al te zeer de onbedrevenheid van de bewerkers deden uitkomen.
Het was echter niet uit beginsel, dat Meijer deze richting voorstond. Toen hij nog
Regent was van den Schouwburg, dweepte hij met de stukken van Jan Vos, en toonde
hij zich zijn volgeling in het spektakelstuk het ‘Ghulde Vlies’.
Voorloopig werd, reeds drie jaar na de oprichting van N.V.A., door een
onverwachte oorzaak plotseling een einde gemaakt aan den tooneelstrijd, omdat
wegens den oorlog die de Republiek in 1672 had te doorstaan, de sluiting van den
Schouwburg tot 1677 noodig werd. Op aandringen van de Regenten der Godshuizen,
die door het niet spelen in die jaren, belangrijke inkomsten moesten derven, opende
de stedelijke regeering in dit jaar weder den Schouwburg, en werd ook Dr. Lodewijk
Meijer opnieuw onder hare Regenten benoemd, doch met hem ook tevens aan twee
leden van N.V.A., namelijk Pels en Bouwmeester toegang tot het bestuur verleend.
Slechts vluchtig gaan wij heen over deze jaren, waarin het wel niet volkomen rustig
bleef in de schouwburg-
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wereld, maar de strijd toch in hoofdzaak liep tusschen de Regenten der Godshuizen
en die van den Schouwburg over geldelijke moeilijkheden wegens de verminderende
opbrengst. De stukken van N.V.A. vielen niet meer in den smaak bij het publiek.
Men werd ontevreden over het schouwburgbestuur; de stadsregeering zorgde meer
invloed te krijgen op hun benoeming, en maakte dat de Godshuisregenten de beslissing
zouden hebben over alle uitgaven en ook bij het aanschaffen van decoraties, costumes
en dergelijke hun invloed zouden doen gelden.
Dit bleek een verkeerde maatregel. Door de zuinigheid van de Godshuisregenten
konden de stukken niet tot hun recht komen. Toen Bajazet zou worden opgevoerd,
waarvoor turksche costumes noodig waren, oordeelden de Regenten, dat men daarvoor
wel de aanwezige romeinsche kon gebruiken, enz.; met dit gevolg, dat de
Schouwburgregenten in 1681 hun ontslag namen, en het Weeshuisbestuur voor groote
moeilijkheden lieten zitten.
Gelukkig waren er onder de afgetreden Regenten twee ondernemende mannen,
Lodewijk Meijer en Jan Pluimer, die aanboden, om in vereeniging met Pieter de la
Croix den Schouwburg van de Godshuizen te pachten. Hiervoor werd een
overeenkomst gemaakt, eindigende in 1684. De ondernemende Dr. Meijer, stellig
de aanvoerder van de pachters, overleed reeds in November van het eerste jaar, en
toen de beide overlevende pachters een nieuw 3-jarig contract waren aangegaan,
moesten zij reeds na afloop van het tweede aan de Weeshuisregenten berichten, dat
zij wegens de groote verliezen de exploitatie niet konden voortzetten. In hun bericht
geven zij als voornaamste oorzaak op, dat hunne acteurs onderhuurd werden door
‘Amia en deszelfs complicen.’
Met dezen bedoelden zij Mr. Harmannus Amya, advocaat
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te Amsterdam, een naam, die in de tooneelwereld van die dagen van veel beteekenis
geweest moet zijn, doch wiens invloed bij gebrek aan gegevens nog nooit is
aangewezen kunnen worden.
Maar om dezen tooneelliefhebber in 't juiste licht te stellen, moeten wij hem
plaatsen naast een anderen man van veel invloed: Dr. Goverd Bidloo. Het is niet te
bewijzen dat deze ooit tot de Regenten, of zelfs tot de pachters van den Schouwburg
heeft behoord, en toch wordt Bidloo herhaaldelijk met den naam van Regent
aangeduid, wel een bewijs van den grooten invloed, dien deze doctor, in later jaren
Hoogleeraar in de ontleedkunde te Leiden, op het tooneel heeft uitgeoefend.
Als fel tegenstander van N.V.A., was het zijn vaste overtuiging, dat het publiek
meer verlangde naar de oude spektakelstukken uit den tijd van Jan Vos, dan naar de
vertaalde drama's van N.V.A. Zijn voornaamste streven was, de pachters Pluimer en
de la Croix te bewegen wederom stukken op te voeren, waaraan veel te zien zou zijn.
Het valt niet te verwonderen, dat Bidloo, evenals indertijd Jan Vos, ook dacht aan
de treurspelen van Vondel, onder wiens grooten naam, een vertooning nog steeds
veel kans had om opgang te maken. Zijn oog viel op Phaëton.
In Februari 1685 gaf hij bij Jacob Lescaille uit de ‘Beschrijving der spreekende
perzoonen, zangen, danssen, konstwerken en vertoogen gevoegd bij J.v. Vondel's
Faëton,’ met een voorrede ‘Aan den Leezer of aanschouwer,’ die 's dichters bedoeling
zeer aardig doet kennen. ‘Om uwe nieuwbegierige oogen, en ooren, zoo veel wy
vermoogen, te vergenoegen, hebben wy goedgevonden, het groote Treurspel van
Faëton, door wijlen
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de Heer J.v. Vondel gemaakt, ten Tooneele te brengen; maar alzoo de Dichter
gewoonlijk zijne Speelen, op de Oude Grieksche en Latijnsche wijze geschikt heeft,
en derhalven aan de hedendaagsche smaak, die op der Franschen geschiktheid, of
der Italianen veranderingen van vertoogen (= vertooningen) gestelt is, niet allom
voldeed, neemen wy de vryheid, onvermindert des grooten Mans waardye, wien wy
zoo veel achting als iemand toedragen, om zyn schoone stuk, 't welk wy in 't geheel
laaten, nog eenige sieraden by te voegen.’
Bidloo was dus niet weinig ingenomen met de lappen en het klatergoud, waarmede
hij Vondels meesterwerk omhangen had. Behalve de personen die Vondel laat
optreden, had hij er nog maar even aan toegevoegd: De Nacht, Zorg, Arbeid,
Hemelraad (in drie personen), Uuren, Ganimedes, Vesta, Iris, De Lucht, Tijd,
Mercurius; benevens de volgende zingende personages: Wakkerheid, Slaap(!), De
vier getijden des jaars, Hemelingen, Brongodinnen, Boschnimfen, Eeuwigheid; en
de volgende dansende: De Morgenstond en zyn Gespeele, Ganimedes en twee
Hemelgeesten, De vier winden, Eölus, Gebrande Volkeren, en eindelijk de zeven
planeten.
De curieuste verrassing bij al dezen onzin was zeker wel, dat de Gebrande
Volkeren, d.i. de volken, die door het nederstorten van de zonnewagen met Phaëton,
gebrand waren, ten slotte een dansje uitvoeren ter eere van Jupiter!
Met zijn ‘Voorspel op Vondel's Salmoneus’ maakte Bidloo het niet beter, ofschoon
hier minder dwaze personen aan toegevoegd werden. Behalve heel veel donder en
bliksem, moeten vooral de dansen van Altaarknechten en van Worstelende Slaven
een diepen indruk op 't publiek gemaakt hebben.
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Toch bleek de smaak van de meer ontwikkelden niet zóo bedorven te zijn, dat zij
deze vertooningen, die herhaaldelijk werden opgevoerd, zonder protest lieten
voorbijgaan.
Wat men in onzen tijd als ‘Ingezonden stuk’ aan de krant zou toevertrouwen, de
oogenblikkelijke kritiek op het tooneel en andere uitingen van kunst, werd in die
gelukkige dagen den volke bekend gemaakt in vliegende blaadjes en schotschriften,
die, meestal anoniem, ruim verspreid werden.
In tal van pamfletten werden de vertooningen van Bidloo scherp aangevallen en
gehekeld. Verschillende van deze versjes kwamen van Nil V. Ard.; maar ook de
akteur, Herman Brinkhuizen, liet zijn kritiek hooren en mengde zijn stem met die
van de Vondelvereerders, voor welke Bidloo's vertooningen een heiligschennis waren.
Van Lennep drukt het vers van Brinkhuizen geheel af. Eenige regels mogen hier
den toon weêrgeven, waarin deze kritiek geuit werd. Het is nog al welwillend en
tamelijk waardeerend:
Kom, groote letterheld, kom Vondel, zie terug,
Zie wie uw godlyk rym en edele gedachten
Hier omvroet en versmeed, uw vaerzen durft verkrachten
Door áf en toè te doen, naar vinding zijner geest.
Hoe groote Dichter, hoe! hebt gy niet eens gevreesd
Dat zonder dans en zang, uw styl en Redeneering
Het volk mishagen zou? min strekken zou tot leering,
Indien de danser zich niet tusschen 't deel in stak,
En met grimassen zoo de deftige aandacht brak
Des volks, dat door 't vermaak van dansen, zingen, raasen,
Na 't einde van uw spel van tuyten wist noch blazen.
Gij liet op Bidloo dan dien zwaren arbeid staan?

Het is echter onzeker of dit vers van Brinkhuizen is. In den oorspronkelijken druk
is het slechts met H.B. gemerkt. Andere hekelaars waren feller in hun toorn.
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Maar Bidloo was een wraakzuchtig man. Hij duldde geen kritiek op zijn werk en
nam een geweldig middel te baat om zijn tegenstanders, die, zooals straks zal blijken,
tot de zeer gefortuneerde Amsterdammers behoorden, te vernietigen, n.l. door ze
belachelijk te maken in de oogen van datzelfde publiek, dat zijn voorstellingen zoo
luide kwam toejuichen.
Op oudejaarsavond 1685 werden de vroolijkgestemde schouwburgbezoekers
verrast door een ‘zinnespel’ van een onbekenden schrijver, dat heel wat rumor teweeg
bracht. Vóor en na de Medea van Jan Vos werd in twee bedrijven ten tooneele
gebracht ‘De muiterij en nederlaag van Midas, Koning Onverstand of comma, punct,
parenthesis.’1
Waarschijnlijk zal de naam van dit tooneelspel u niet geheel onbekend zijn, nadat
prof. te Winkel, in zijn ‘Ontwikkelingsgang der Nederl. Letterkunde’ (III, 92-95),
uitvoerig er over heeft geschreven. Toch is die bekendheid onvolkomen, doordat de
ware sleutel op het stuk niet kon worden medegedeeld. Voor de kennis van deze
tooneelsatire is het noodig de namen van de personen te weten, die er in belachelijk
worden gemaakt. Met deze wetenschap staat men verbaasd, dat de tooneelstrijd aan
ernstige mannen en geleerde doctoren zooveel venijn in de pen heeft kunnen geven.
Wanneer dilettantisme heerscht en iedereen zich dichter of tooneelschrijver waant,
is groote afgunst en jaloerschheid een noodzakelijk verschijnsel, want elke

1

Twee uitgaven van ‘de Muitery en Nederlaag van Midas’ zijn mij bekend. Een van 1719 in
Govard Bidloo's Tooneel Poëzy, bestaande in zin-, bly- en voorspeelen. Leiden Joh. Arn.
Langerak, 1719. De andere: De Muitery en Nederlaag van Midas, Koning onverstand, of
comma, punct, parenthesis, zinnespel, (vignet: man die steilen berg beklimt, met spreuk:
Dum audes Ardua Vinces.) Te Leiden By Joh. Arnold. Langerak, 1723. Met Prievilegie.
(Univ. Bibl. Amst.) kl. 8o.
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schrijver meent dat hij een genie is, en wil door de anderen erkend en gehuldigd
worden. Bereikt hij zijn doel niet, dan is er geen middel, waartegen hij opziet om
zijn tegenstanders ten onder te brengen. Het groote doel, in casu de bevordering van
het tooneel, geraakt dan op den achtergrond en grootelijks in verval, waarvan het
laatste kwartaal der 17de en het begin der 18de eeuw overvloedige bewijzen opleveren.
Een kort overzicht van ‘De Muiterij en nederlaag van Midas’ moge uw herinnering
aan dit stuk weder levendig maken. Het moet een dolgeestige vertooning zijn geweest.
Voordat het scherm wordt opgehaald klimmen de twee zinnebeelden Belachal en
Nieuwsgierigheid uit den bak (d.i. het parterre) op het tooneel. De eerste wordt
voorgesteld als ‘een Jongeling met een bochel, gekleed met grijnzen en speeltuig’;
de ander ‘met een kleed vol oogen met vleugels aan handen en voeten’. Zij praten
over het nieuwe scherm, dat Apollo en de negen Muzen voorstelt en door Belachal
bespot wordt. Nadat ook dit gordijn is opgehaald, ziet men op het tooneel de Nijd,
(die zulk een grooten rol speelde in dezen theatertwist!) en genoemd wordt ‘den
heraut en legerraad van Koning Onverstand’, dat is Midas. Verder Bedilal, in 't blauw
gekleed, vol slangen en drekvliegen; deze draagt ook den naam van ‘Verbeterlust’.
Met hem verschijnen Twist, in een veelverwig kleed met een adder op de borst, en
Achterklap, ‘in een rood mannelijk gewaad, vol zwarte vlammen, hebbende een
dubbel aangezicht’. Deze allen zetten tegen Apollo een samenzwering op touw.
De god van den Parnas heeft koning Midas ezelsooren gegeven, en hem met al
zijn vrienden en aanhangers uit het zangperk gesmeten. Allen die hem niet eeren
dreigt Apollo ‘met dood en ban en keeten’. Hij heeft
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strenge wetten uitgevaardigd, die door Nijd worden besproken en een geestige kritiek
geven op de schrijverij van die dagen: Bedilal zal zich Verbeterlust heeten, ook van
kleed veranderen en zich Criticus noemen. Het is Twist die al dezen raad geeft.
Bedilal, nu van naam, moet ook van opperkleed
Veranderd, gaade slaan, alwaar men tijd besteed
In letteroeffening, om 't zyne daar te zeggen,
En als Verbeterlust, verachten wederleggen,
En hekelen al wat hy hoord, of leezen ziet.
.................. ondertusschen
Moet gy u uiterlyk bekleeden met al 't geen
Maar na geleerdheid lijkt. Haal titelen te leen
Van groote schrijvers, en doe aan de wereld blijken,
Dat ook de wysheid zelf had willen u verrijken
Met diepe kennis, onnasporelyk begrip,
En 't zuiverste oordeel: sta op lettergreep en stip
Als of er al aan hing; om 't met een titel te uiten,
Noem u een Criticus, daar kunt gy in besluiten
Al wat u nodig is, om nu ter tijd, als wijs
Ook met den gaauwsten geest te twisten om den prijs.

Aan Apollo moet de oorlog worden verklaard. In het 5e Tooneel komt Bedilal dan
op: ‘bekleed met bladen van Boeken, Titelnamen van befaamde en groote schrijvers,
konstwoorden en wetenschappen in veelerly Taalen’:
Twist zegt:
Met die ciersels en gewaaden
Zult gy Geleerdheid zelf ('k zwijg 't botte grauw) verraden.
Heer Criticus, 't staat wel, en 't is een ligte dragt,
Onkostelyk, en naar den nieuwen zwier bedacht.

Nijd:
Wat leest, wat ziet m' er al Latynsche en Griekse naamen,
Wie maakte toch dit kleed?

Bedilal:
Dit had gy moeten raamen,
Pedantmachinicus.
Hy gaf my ook een lijst van ouwe Schrijvers. Vrinden,
Waar zal ik nu mijn eerst' en moeilijkst' arbeid vinden?

Eerst moet nu IJver, d.i.: de Schouwburg, waardoor Apollo leeft, van kant worden
gemaakt.
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Twist:
Men help eerst IJver, daar Apol door leeft, van kant,
Want deze geeft zijn' magt te grooten onderstand.
...................
Aldus krijgt Onverstand, ons aller Vorst en Heer,
Het wettige bezit, van deez' tijds lett'ren weêr.

Intusschen deelt Bedilal de lessen mede die Pedant hem gaf:
'k zal zeggen, wat ik wel het meest
Onthouden moet; wat iemand leest,
Of schrijft, stout tegenspreeken,
Geduurig roepen, 't zyn gebreeken!
.............
'Tis veel dan, ja schier al te veel,
Zoo wy te met uit Frans een deel
Van een vertoonstuk overzetten,
Dus blijft men vry van regels, wetten, enz.

Bedilal geeft de volgende vermakelijke beschrijving van zich zelf:
Zie mij aan,
Zo zult gy, wien ik meen, gemakkelijk verstaan.
Wilt gy iets weeten? vraag, 'k zal zwygende antwoord geeven.
Zie op myn rug, zo gy tot pleitrecht werd gedreeven.
Behaagd Genees-kunde u? zie op myn rechter zy.
Zo letterweetenschap of grond van rymery?
De Mathematica, Rethorika, of 't schrijven,
Van Aristoteles, of Kartes u kan drijven
Tot oeffening? kom hier, 'k ben een Catalogus,
Communis locus, of bevat gy 't best aldus,
Een Concordantie van al 's waereld weetenschappen,
Die strijdig schynen.
IJver vraagt:
Zoo weetje ook, hoe men moet, en Treur- en Blyspel maaken?
Bedilal:
Dat is my geen' kunst, dat zyn myn' minste zaaken.
Hier aan bestee ik maar de snippers van myn tyd,
Wanneer geen werk my lust van naarstigheid en vlijt.
Puntdichten is myn werk, als ik myn pruik moet kemmen.
Ha! 't rymen is geen' zaak, die kan by Wijzen klemmen.
'k Vertaal uit Fransch byna ook zonder Woordenboek.

IJver en Onzijdigheid ontnemen Bedilal zijn kleed, en jagen hem van 't tooneel.
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Dat hier bepaalde personen gekritiseerd worden, is duidelijk, evenals dat de verzen
vol zitten met toespelingen op allerlei eigenaardigheden van de dichters en critici
van dien tijd.
Het tweede deel loopt ook daarvan over. Na het beloop hiervan in 't kort te hebben
aangegeven, hoop ik eenige van deze toespelingen te kunnen ophelderen.
Het eerste tooneel begint met het optreden van Apollo en de Muzen, aan wie deze
zich beklaagt, ‘dat in spijt van zijne wetten, een schuim van menschen hem den voet
zoekt dwars te zetten;’ zij zijn opgestookt door Koning Onverstand, den ruwen Midas.
Apollo verhaalt, dat hij zijn Veldheer Reden tegen Midas met een leger heeft doen
oprukken en verwacht nu zijn terugkomst. Zegekreten verkondigen weldra den
terugkeer van Reden, die een troep krijgsgevangenen met wapens en standaarden
medevoert. In al deze gevangenen werden bepaalde personen getypeerd en belachelijk
gemaakt.
Onwetendheid, Sprinkhaan, Blaaskaak, Speldezoeker, enz. worden
achtereenvolgens voor Apollo gebracht en door hem ondervraagd.
De drie veroverde vaandels worden aan Apollo overgereikt. Het zijn: een rood
vaandel, waarin kannen, en glazen en toebakspijpen geschilderd zijn; een half groen
en geel vaandel, waarin een narrekap geteekend staat, met het opschrift Cubiculum
locandum, op een Uylenhoofd met bellen; en ten derde een groote blauwe
standaardvaan, waarin een kakstoel met rinkels is weergegeven.
Belachal, die voor spion heeft gediend, is nu ook onder de gevangenen. Als
oorlogsbuit wordt aan Apollo getoond:
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Dit vond men in des Maarschalks tent:
Wat zyn 't? - kritieken niet volend.
Waarop? - Ik zie naamplaats open, 't is geschreven,
Op al dat iemand uit zal geven.
Ap. vraagt:
Verwerpt men iet, eer 't ziet het licht?
De veldheer antw.:
Dat valt die groote helden licht.

Het slot is, dat een hoop pasquillen, bij den vijand gevonden, verbrand worden, dat
vrouw IJver (= het tooneel) in haar eer wordt hersteld en dat Apollo Midas (die in 't
stuk niet op de planken komt) dreigt af te zullen straffen op zijne hofstede
‘Konstverdriet’.
Welke sensatie dit hekelspel nog op dienzelfden oudejaarsavond 1685 gemaakt heeft,
in de vroolijk gestemde stad, leeren enkele akten uit de notarisprotocollen, waarvan
er reeds, terstond na den Nieuwjaarsdag op 2 Januari zijn opgemaakt.
Iedereen had er den mond vol van; in de koffiehuizen werden de hatelijke
toespelingen in de verzen uitgelegd en toegepast op de voorgestelde personen, die
maar al te duidelijk door de akteurs waren weergegeven, zoodat men ze met den
vinger kon aanwijzen.
Wie, naar 't schijnt, zich het meest gekrenkt gevoelde was Mr. Harmannus Amya,
advocaat en schatrijk ijzerhandelaar, van Zweedsche afkomst. (Zie: Wrangel, De
Betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden, bl. 25. Leiden, Brill. 1901.) En
toch is 't mij niet gelukt eenig ander verband tusschen hem en de letterkundige
beweging in die dagen te vinden, dan dat hij de akteurs van de schouwburgregenten
onderhuurde, en dus vermoedelijk in een andere tooneelonderneming betrokken was;
en dat hij stukken uit het Fransch vertaalde. Men kan ook wel aannemen, dat hij tot
den kring van Nil Vol. Ar. behoord heeft.
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Ik stel me voor, dat hij in 1685 nog tot het jongere geslacht behoorde, want in October
1683 was hij gehuwd met Catharina de Vogelaar en bij die gelegenheid door een
massa poëten uit zijn kring bezongen.
In hetzelfde jaar trouwde Anna Rebecca Amya, wellicht zijn zuster, met den
vermogenden Carel Hartsinck, en Michiel Amya, die wel een broeder van Mr.
Harmannus zal zijn, komt omstreeks 1682 in de notarisprotocollen voor als echtgenoot
van Vrouwe Johanna de Geer, een naam uit de eerste families van Amsterdam. Nu
heb ik in een notarisakte gevonden, dat deze voorname heer zich haastte om, zooals
men 't nu zou noemen, proces-verbaal te laten opmaken van hetgeen op den
schouwburg vertoond was, en kwam hij op Woensdag 2 Januari, met twee getuigen,
bij den heer Andreas du Moulin, notaris bij den Hove van Justitie te Amsterdam.
Deze getuigen waarvan de een, Jasper Lemmers, in die dagen ook onder de akteurs
genoemd wordt, verklaarden als volgt:
2 Jan. 1686. Compareerden voor Andreas du Moulin, openbaar Notaris
bij den Hove van Justitie, in presentie van de na te noemen getuigen, Srs
Jasper Lemmers, makelaar, ende Dirck de Wilde, beyde van genoegsamen
ouderdom, woonachtig binnen dese stadt, dewelcke ten versoecke van d'
Heer Mr. Harmanus Amia, advocaat, verklaarden en deposeerden: dat sy
getuygen op Maandagh den 31 December 1685 op de schouburg alhier
zyn geweest, ende aldaer op het toneel hooren en sien spelen hebben een
soogenaamd zinnespel: Stryd tusschen Appollo en Midas, off Koning
onverstand, verdeeldt in twee bedrijffen, en daer tussen het treurspel
Medea; dat zij getuygen in het selve spel van Appollo en Midas, en
bisonder in het tweede bedryff, alwaer de gevangen

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1913

115
poeten voor Appollo in zegepraal gebragt worden, ook hebben gehoort en
gesien, dat onder die verscheyde personen haer getuygen off speciael, off
van aensien bekent (als de heeren Philip de Flines, den Advocaat de Hooge,
Tomas Arans en meer andere) en daeronder mede den requirant, (d.i.
Amya) zyn te voorschijn gebragt, ende op een schandelyke wyse voor alle
den toezienderen ten toon gestelt en gehekelt, gebruyckende de Regenten
van den schouwburg, omme den requirant ende die andere lieden klaer te
verbeelden, de kleding, gesten, 't weesen, en dagelyksche manieren van
spreeken van de voornoemde lieden, en dat soo openbaer, dat de meeste
toe hoorders den requirant ende andre persoonen zoo ziende verbeeld, de
selve (soo de eerste getuyge op de schouburg en de tweede in de publicque
Coffy huysen gehoort heeft) noemde en tegen malkandre zyde: dat is Amia,
(die zy verbeelden met dat root aansicht) en diergelycke, dat is Lingelbag,
dat is de Flines, dat is Tomas Arans, en zoo voort; twelk zy getuygen als
sulx gehoort en gesien hebbende, nader presenteeren te stercken.
Actum den 2 January 1686, present Jannes Bondroit, en Dirk van Linnick
als getuigen.
Jasper Lemmers. Dirck de Wilde.
Het verwondert mij, dat van de vijf personen, die in het zinnespel werden opgevoerd,
volgens deze akte, slechts twee eenigen naam hadden in de toenmalige letterwereld,
n.l. Thomas Arendsz., de vertaler van Racine's Bajazet (1682) en Lingelbach. Philip
de Flines, Advocaat de Hooge en Harman Amya mogen rijke en veelvermogende
leden van Nil Volentibus Arduum geweest zijn, als schrijvers komen hunne namen
niet voor. Maar in tal van andere personen van het stuk en in een groot aantal
figuranten
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had de auteur nog overvloedige gelegenheid om zijn vijanden op het tooneel te
brengen en belachelijk te maken.
Ik vestigde er reeds de aandacht op, dat een der twee deposanten, Jasper Lemmers,
akteur was, en, zooals later blijken zal, tot de partij van Amya behoorde. Hij had in
1680 de klucht ‘De jaloersche Lammert’ gemaakt.
Een akte, een jaar later opgemaakt, weder op verzoek van Amya, leert ons nog tal
van nieuwe bijzonderheden kennen over den maker van 't stuk en de voorgestelde
personen. De naam van den auteur was aanvankelijk niet bekend, maar Amya gaf
zich alle moeite om er achter te komen.
In April 1687 komt de bekende bentgenoot van Nil V.A., Dr. Ludolph Smits met
zijn vrouw, op verzoek van Amya voor denzelfden notaris Andr. du Moulin verklaren,
dat doctor Goverd Bidloo, tegenwoordig regent van den schouburg, in den jare 1685,
zoo in de maand van November als December, aan hem deposant ten zyne huyse
verscheyden malen heeft voorgelesen seeker pasquil onder de naam van Stryd tusschen
Apollo en Midas, Konink Onverstant, welk pasquil hy Bidloo seyde, daartoe gemaakt
te hebben, om door hetselve verscheyde heeren, in specie d' heer Philip de Flines,
den heer advocaat Romein de Hooge, neffens den requirant, op het schouburg ten
tooneele wakker door te strijken .....
Dat hy deposant daarop den 31 Dec. 1685 synde Maandag en den volgenden
Donderdag (3 Jan.) dat pasquil op den schouburg heeft sien vertoonen, en dat hy
alvorens is present geweest, toen dit pasquil door de speelders is geprobeert, en aldaar
gezien en gehoort heeft, hoe Bidloo de speelders dresseerde om hierboven genoemde
heeren en verscheydene anderen, door haare actien op hen, schimpelykst af te laaten
beelden, opdat sy hierdoor nog
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te beter aan de aanschouwers souden bekent worden. Dat vorders om de heer Philip
de Flines te verbeelden men hem had beteekent door zyn liefhebbery voor
herbariseeren, alsmede door seekere fraude, die Bidloo seyde dat hy, de Flines, zoude
gepleegt hebben omtrent eenige vaatjes koopere munt. [Zie bl. 122.] Dat ook om d'
heer advocaat de Hooge te decerneeren men hem had ingevoerd als een mathematicus
en een pedant criticus, alsmede dat men had aangeweesen zyn liefhebbery omtrent
het teekenen van blomperken, en omdat men hem toch wél zou kennen, zyn voornaam
laten influeeren in het volgende vers, 't welk luyde omtrent in deser voege:
‘en die by grieken en romeinen
geen vers spreekt als in drie termynen.’

Dat vorders de requirant (d.i. Amya) verbeelt werd door de persoon van den veltheer
van koning Midas; verklaart hy deposant verder, dat na die tyd Govaard Bidloo, had
voorgelesen een ander pasquil, twelk mede met syn eigen hand geschreven was en
waardoor hy, Bidloo seyde de bovengenoemde heeren op 't nieu te willen afschilderen,
en zulx ter occasie van het spelen van de opera te Buycksloot te sullen laten vertoonen,
in welk tweede spel hy dan voornemens was, om in een oproer en bataille koninck
Midas en zyn veltheer te doen vangen en dan Midas, beteekenende de heer Philips
de Flines, seer haatelyk toegemaakt op een levende ezel te laaten op 't tooneel komen,
zullende averechts zitten met de staart in de hand; gelyk ook de heer advocaat de
Hooge daar in 't begin van 't pasquil soude ingevoert worden als de gecommitteerde
fabriek tot het bestek van de Opera. Dr. Smits en zijn vrouw gaven voor redenen van
wetenschap, dat zij voor en na het spelen van 't stuk, ten huize van Bidloo familiaar
hebben omgegaan.
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Uit een verklaring van 23 April in 't zelfde jaar blijkt nog, dat Goverd Bidloo, naar
aanleiding van de opvoering van zijn zinnespel voor Burgemeesteren is ontboden,
die hem er over onderhouden hebben.
Aan de hand van al deze gegevens is het mogelijk meer licht te brengen in de
toespelingen op allerlei feiten en personen, waarvan Bidloo's zinnespel overloopt en
die het juist interessant maken.
Belachal, volgens de lijst van vertooners, een jongeling met een bochel, is zeker
Thomas Arendsz, die als spion wordt voorgesteld en in de schimpdichten van die
dagen dan ook wordt bespot als een overlooper, nu eens met Nil Vol. Ard., dan weêr
met de schouwburgregenten heulende. Eén daarvan ‘Op het licht-geloovige Thomasje’,
begint als volgt:
‘Is dan 't kleen mannetje, dat syn Verweende geest
Wel tienmaal grooter waant als syn bekrompen leest,
Mede een Verradertje geworden buyten reden,
Die Govard volgt op 't spoor van syn meineedicheeden,
Hoe kan dat mooglyk syn? hy die het hart zo hoog
Gelyk syn buchel heeft, en met een Arends-oog
Al lang de dievery van snyers hand beloerden’,1 enz.

Als Philip de Flines gehekeld wordt, komt ook de aard van Belachal weer aan den
dag. De Flines, een rijk zijdehandelaar en lakenfabrikant, had in 1676 de nog
bestaande hofstede Spaar en Hout, tusschen het Spaarne en Den Hout te Haarlem
gekocht,2 en schijnt ook een der ijverige leden van N.V. Ard. geweest te zijn. In het
zinnespel is de Flines Midas, doch hij treedt er niet in op. Daar hij als hoofdpersoon
wordt voorgesteld, moet men dus aannemen, dat hij in N.V. Ard. een voorname plaats
bekleedde, al is 't mij niet gelukt eenig letterkundig

1
2

Ned. Keurdigten bl. 577, I.
Zie de aanteekening, bl. 145.
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product van den man te ontdekken. De reeds vermelde zinspeling op zijn liefhebberij
voor herbariseeren, waartoe zijn hofstede hem veel gelegenheid gaf, wordt hier ook
gevonden.
Onder den veroverden ‘hoofdstandaard van 't muitend heir’ wordt Belachal voor
Apollo gebracht, en de volgende dialoog gehouden, waarin de Flines wordt gehekeld:
Apollo tot Onweetendheid:
Waar houd zich uwe Heer?
Onw.
Op Konst-verdriet zijn hof.
Ap.
Is Nyd nog als wel eer
By hem in aanzien?
Onw.
Ja.
Ap.
En Haat?
Onw.
Meêr als voor deezen,
Ap.
En Achterklap?
Onw.
Die kan daar leeven zonder vreezen.
Ap.
Wie werft hy?
Onw.
Die hy ken, ook ken ik ze allen niet ....
Ap. tot Belachal:
Wel nu, vang uw' vertelling aan;
Hoe leeft Vorst Midas, met wat vrinden?
Belach.
Meest zal m' er Haat en Nijd wel vinden.
Hy spild veel geld, veel tyd, en eer,
(Maar 't laatste heeft hy nu niet meêr)
Om zyn' verwaantheid uit te voeren,
Uw hof en landen om te roeren.
Maar daar hy ook met u om twist,
Is, dat gy grooter Botanist
Wilt weezen, als hy zich laat maaken; enz.

Nu komt Amya aan de beurt, die als Veldheer van Koning Midas werd opgevoerd:
Dat groot beladen aangezicht,
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Dat zich wil bergen voor uw licht,
Dat twiste in 't eerste van ons krijgen,
Ja wou voor Midas zelf niet zwijgen;
Bezie zyn tronie z' is heel fier,
Gelyk een opper grenadier;
Hy is des Veldheers Commissaris
Der Amonitie, Secretaris
Des loozen handels, kort en dom,
De roervink van den heelen drom,
Een dicht-vertaler van de speelen,
Die me ons uit Vrankrijk meê komt deelen.
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Uit dit portret herkent men Amya, dien zij, volgens de akte, ‘verbeelden met dat root
aansicht’, en wiens letterwerk dus bestond uit fransche vertalingen.
Vervolgens wordt de advocaat Romeyn de Hooge voor Apollo geleid. Noch omtrent
zijn persoon, noch van zijn letterverdiensten is mij iets bekend. Hij is het, die als
mathematicus en pedant-criticus wordt voorgesteld, en in zijn liefhebberij voor
bloemperken wordt bespot. Wellicht slaat hierop de naam Sprinkhaan, dien hij in 't
spel draagt. In het opvoeren van opera's te Buiksloot, toen de stadsregeering het
vertoonen van stukken buiten den schouwburg verboden had, schijnt de Hooge ook
de hand gehad te hebben.
Of de gelijknamige graveur aan hem verwant was, kan ik niet met zekerheid
bevestigen. Wel heeft de graveur een paar scherpe satirieke prenten tegen de
schouwburgregenten geteekend.
Volgens de notarieele verklaring slaan twee verzen op de Hooge. In 't stuk, gelijk
het is uitgegeven, is daarin een kleine verandering gebracht, waardoor de toespeling
op den naam vervalt. Zij luiden daar:
Nieuwsgierigheid vraagt:
Nu zeg eens op, wie is die man,
Die zo verheven spreken kan,
Gelyk by poozen en by nooten?
Die Sprinkhaan, op zyn' mugge pooten?
Een Critico Pedanticus,
Poëtico Politicus,
Mechanico Mechinicus,
Een Archi-archi Musicus;
Die, spyt de Grieken en Latynen,
Geen vaars spreekt, als in drie termynen.

In de akte staat: ‘En die bij Grieken en Romeinen’. Wellicht een verandering van
den lateren uitgever, om het al te persoonlijke weg te nemen.
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Een ander, niet minder ijverig lid van Nil V.A. was David Lingelbach, ofschoon hij
zich noemt ‘een van de geringste Leden’. Hij was een zoon van den gelijknamigen
herbergier, die op de Rozengracht het Nieuwe Doolhof heeft gesticht, en is bekend
door een aantal vertaalde en oorspronkelijke tooneelstukken. Ofschoon ook hij in 't
zinnespel wordt voorgesteld, is het bij gebrek aan kennis van 's mans
eigenaardigheden, niet mogelijk te ontdekken onder welken naam David Lingelbach
geparodieerd wordt.
De verzen die Belachal uitspreekt over de leesteekens slaan op de door N.V. Ard.
ingevoerde accenten, volgens het eerst later gedrukte boekje ‘Verhandeling van der
Letteren affinitas of Verwantschap; van het gebruik der accentus’, enz. waarvan als
auteurs worden genoemd: Dr. Meijer, Pels en W. Blaeu. Meijer en Pels waren echter
al overleden toen het zinnespel gemaakt werd, zoodat de volgende verzen misschien
alleen op Blaeu slaan, die dus dan als Speldezoeker is opgevoerd:
Dat's comma, punt, parenthesis,
Ook noemt men hem N tuttel ende,
Een oorzaak van zyn eige ellende.
Die meent te sterven van verdriet,
Als hy verkeerde accenten ziet.
Hy heeft by O, en E gezwooren,
De letterkonst door 't hart te booren,
Omdat K dubbele U wykt voor Q; enz.
Apollo vraagt:
Hoe is zyn eige naam?
Belachal:
Hy heet,
Heer, Speldezoeker.

Vrij duidelijk is de toespeling op Dr. Johannes Bouwmeester, een voornaam lid van
N.V. Ard. en vriend van Spinoza. Hij kende veel talen, o.a. Arabisch en andere
Oostersche spraken en verbleef lang in Italië. Hem meen ik te herkennen in de
volgende verzen:
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Nieuwsgierigh.
Wie staa daar zoo gevoerd en glad,
Gelyk een kaarzemaakers kat?
Belachal.
Die speeld den fynen dichtgeleerde;
Dat's hy, wiens raad Vorst Midas eerde,
Toen hy te zeer op goud gesteld,
Zyn hart vond van berouw gekweld.
Die wouw een gauwen geest weêrleggen.
Die weet van Grieks gedicht te zeggen.
Die spreekt van Aristofanes,
Van Eschilus, en Sofocles,
Van Sirische, en Hebreeuwsche schriften,
Op zyn Rabyns in zin te schiften.

Doch stappen wij af van dit zinnespel, waarvan de tallooze toespelingen toch met
geen mogelijkheid volkomen te verklaren zijn.
Eéns wordt de advocaat Amya nog met name genoemd; de eenige maal dat een
lid van Midas' gevolg persoonlijk wordt aangeduid. Het is als de krijgsbuit wordt
onderzocht en Apollo vraagt:
Wat boeken zyn dat?
Reden.
'Tzyn twee Fransche woordenboeken.
Belachal.
Heet dat vertalen, dat men ieder woord moet zoeken?
Nieuwsgierigh.
Wat is dat kleene pak?
'Tzyn brieven, dit adviezen
Van Raadsliên, die om eer en achting te verliezen,
Alleen bekend zyn, met den naam van votre Ami, enz.

Amya blijkt zich dan ook deze Satire het meest van allen te hebben aangetrokken.
Dat hij zich heeft trachten te wreken door allerlei misbruiken, die in het bestuur van
den schouwburg waren ingeslopen, te doen constateeren, valt op te maken uit eenige
notaris-akten, die ik straks in 't kort zal weergeven.
Goverd Bidloo, de maker van dit pasquil, werd kort na de opvoering het mikpunt
van een menigte schimpdichten, waarvan er ook vele tegen Jan Pluimer, zijn
mederegent in den schouwburg, gericht waren, welke laatste natuurlijk een groot
deel in de verantwoordelijkheid toekwam.
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Lambert Bidloo, de broeder van den doctor, werd daarbij ook niet vergeten. Blijkbaar
had hij een rol vervuld in 't zinnespel, en was daarin als zanger opgetreden. IJver (de
schouwburg) heet hem als volgt toe te spreken in een pamflet:
IJver aan Lambert Smuijger, Broer van Midas Bidlo.
't Is tyd, dat ik U trek het masker van 't gezigt,
Om u te zetten op den voorgrond in het ligt ....
Wat waard gy ràzend van een valsche Godheid vol
Toen gy de zotte stryd van Midas en Apol
Hielp zingen! schor van toon, wat mogt gy toch beginnen?
Want gy verloor de stryd, wen gy die dacht te winnen.
Och, gloeyde uw neus zoo zeer van schaamte als kracht van wyn,
Licht zou myn dicht dan nog tot uw verbeetring zyn.

Nog een andere medespeler valt aan te wijzen door een puntdicht, verschenen op
Midas' spel; namelijk Anthony Bogaard, die een bewerking van de klucht
‘Nieuwsgierig Aagje’ op zijn rekening heeft. Hij trad op in het naspel als briefdrager
en zegt de zooeven genoemde verzen op Amya in den rol van Reden, Apollo's
veldheer.
Het puntdicht zegt van hem:
Die in het naspel speelt van Havik Koppelaar1
En Lammerd Smuyger, voor briefdrager makelaar,
...................
Dat is het plompste beest, die lompe Bogaard Uyl, enz.

Het geestigst was evenwel de onbekende, die Bidloo en de zijnen met gelijke munt
betaalde en op zijn manier een uitlegging gaf van de geparodieerde personen, door
daarvoor den auteur met zijn mederegenten van den schouwburg in de plaats te zetten.
Kort na de voorstelling verscheen een vliegend blaadje, als volgt betiteld:

1

Dat is Bidloo.
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De sleutel of uitlegginge over de Perzoonagien over het Zinnespel: Stryd tusschen
Apollo en Midas, Koning Onverstand.
Apollo: het konstgenootschap Nil Vol. Ard.
Zyne Aanhangelingen - In magnis voluisse sat est.
IJver: Philippe de la Grue.
Vrolykheid: Jaspar Lemmers.
Midas (Koning Onverstand): Goverd Bidloo.
De Veldheer: Jan Pluymer.
Geheimschrijver: Doctr Bernagie.
Spinnekop: Pieter de la Croix.
Horzel: Thomas Asselyn.
De man met het rood aangezicht: Lambert Bidloo.
Bedrog: Bogaert, de Poëet van nieuwsgierige Aagje.
Nyt, Gunsteling van Koning Onverstand: H. Amya.
Blaaskaak: Webber Poëet van Antonius en Cleopatra.
Archicriticus: Doctr Petrus van den Bosch.
Belachal, Momus: Frans Rijk.
[Alles is onderteekend met de spreuk van Bernagie:]
Latet quoque utilitas.
De ongelukkige Harmannus Amya komt er weder het slechtst af: hij wordt zoowel
door voor- als tegenstanders in het gevolg van Midas geplaatst, maar nu als ‘gunsteling
van Goverd Bidloo’, die zijn felste vijand is! En toch had Bidloo in 1683 nog het
huwelijk van Amya met Catharina de Vogelaar in hartelijke verzen bezongen, waarin
hij hem prijst als een trouw vriend!! - 't Kan verkeeren.
Tot de spotblaadjes, die van de zijde der leden van Nil Vol. Ard. tegen de
schouwburgregenten gericht zijn, als gevolg van Bidloo's zinnespel, moet m.i. ook
gerekend worden een allergeestigst prentje, geteekend door Romein

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1913

125
de Hooge, en vermeld bij Muller, Historieprenten onder No. 3523, op het jaar 1716.
Alles in de voorstelling slaat evenwel op de dagen der Muiterij van Midas. Tot
toelichting van den verkleinden afdruk van dit prentje diene het volgende:
Voor de ruïne van de poort des schouwburgs, met den bijenkorf, zitten twee
kunstrechters (Aristarchus en Zoïlus?)

DE AMSTERDAMSCHE SCHOUWBURG IN 1680-85. Naar de prent van Romeyn de Hooge. Uit de
verzameling - R.W.P. de Vries te Amsterdam.

op verhoogde zetels. Zij laten allerlei poëten, met ezelsooren, ossekoppen, een
zotskap en een uil getooid, door de poort binnentreden. Ook Jan Pluimer, kenbaar
aan een hoofddeksel met een reusachtige pluim, en een roemer wijn in de hand, wordt
door de rechters binnengelaten,
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met een volgeling, (wellicht de la Croix) die een schotel met een taart of pastei draagt,
en de sleutels van den schouwburg aan zijn gordel heeft hangen. Pluimer kijkt om
naar zijn mederegent Govert Bidloo, met doctorale toga en baret, die bezig is, met
de geldkist van het wees- en oudemannenhuis er van door te gaan, terwijl zijn
handlanger reeds met een ander geldkistje op weg is. De weezen en de arme ouden
en zieken, door Bidloo geplunderd, smeeken om ontferming. Een oude man slaat er
met zijn kruk op los.
Twee vrouwen, de Amsterd. Schouwburg en Thalia voorstellende, staan treurende
aan de andere zijde van de poort, waarheen een andere man met een stok de gehoornde
poëten drijft. Binnen deze staat Apollo in een nis, versierd met de borstbeelden van
Vondel, Hooft en Brederode, met het opschrift: Procul este profani. Hij laat de
binnengekomen poëten met geeselslagen verdrijven; dezen vluchten naar den anderen
kant binnen den muur en loopen naar een deur, waarboven de jonge Bacchus met
een glas in de hand op een wijnvat zit, en druiven uithangen, terwijl vroolijke vrouwen
de dichters noodigen om binnen te komen. Den berg Parnassus met Pegasus, die zich
op den achtergrond vertoont, gaan slechts weinig dichters op. Mercurius is met hen.
De gevilde satyr Marsyas hangt aan den opgang van den berg als een afschrikkend
voorbeeld aan een boom gebonden.
Zoo wreekten zich de mannen van Nil Vol. Ard.
Maar Harmannus Amya zocht nog op eigen gelegenheid voldoening voor den
smaad hem aangedaan op het tooneel. Het is opmerkelijk, hoe de notarieele
verklaringen, die hij deed afleggen, in vele opzichten de voorstelling van de
hoofdondeugden der schouwburgmannen op het prentje bevestigen.
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Op 10 April 1687 deed Amya voor notaris du Moulin, door Anna Santvoort, [zie bl.
131,] wed. van Isaac du Cour, casteleine van den schouwburg, getuigen, dat in
Augustus 1680 de regenten, inzonderheid Jan Pluimer, aan haar hebben geordonneert
en belast de boeken en rekeningen van de inkomsten en uitgaven door regenten
gehouden, en dewelke gewoonlijk in den schouwburg werden opgesloten, vandaar
te transporteeren en te brengen ten huize van Dr. Lod. Meijer. Zij heeft ze daar
gebracht. En dit was na den tijd, toen de magistraat aan de regenten de behandeling
van het geld had benomen, en zij genoodzaakt waren rekening te geven van hun
administratie. Deze order was aan de casteleines gegeven door Pluimer, buiten
tegenwoordigheid van zijn mederegent Pieter de la Croix, omdat die hun suspect
was, en al te zeer genegen voor het interest van de godshuizen. Ook verklaarde Anna
du Cour, dat sedert aan Regenten de administratie was ontnomen, veel buitengewone
onkosten waren gemaakt, dat alles op de bestuurskamer was vernieuwd; dat Pels en
zijn mederegenten verschillende poeeten hebben opgestookt dat zij geld voor hun
spelen moesten verlangen.
Goverd Bidloo had regenten toen geholpen, om de rekening van den schouwburg
goed te maken. Verder verklaarde zij, dat de behandeling van 't geld sedert aan de
regenten was ontnomen, en deze ‘hun seer nydig en misnoeght’ tegen regenten van
de Godshuizen hebben getoond.
Dit alles was dus geschied lang voor de Midas-vertooning, want in '84 stierf Meijer.
Doch 't was Amya te doen om een authentieke verklaring te hebben van het ergerlijke
wanbeheer, waaraan Pluimer en de zijnen zich hadden schuldig gemaakt.
Op 28 Mei 1687 verklaren, op verzoek van Amya, twee personen voor den notaris
David Stafmaker Varlet,
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hoe waar is, dat Jan Franco, eertijds in dienst geweest zijnde van den schouwburg,
heeft geconfesseerd, dat de boeken van de inkomsten van den schouwburg waren op
't vuur gesmeten en verbrand.
Maar een paar weken vroeger had Amya eenige getuigen gevonden, die hem voor
den notaris nog merkwaardiger verklaringen konden geven omtrent het leven door
Pluimer, Meijer en Pels in den schouwburg en op rekening van deze instelling geleid.
Op 14 Mei 1687 nam notaris du Moulin in zijn protocol een acte op, die in hoofdzaak
het volgende bevat:
De getuigen waren door wijlen Andries Pels verzocht om te komen in zekere tuin
en huizinge, gelegen op de Keizersgracht, die Pels voorgaf tot zijn particulier vermaak
en commoditeit gehuurd te hebben. Toen zij er, met goedvinden van Pels, eenigen
tijd zijn gaan wonen om er te dienen, bevonden zij dat die tuin en huis hem in 't
particulier niet aangingen en zijn naam alleen als pretext was gebruikt, en zij eigenlijk
voor rekening van den schouwburg gehuurd waren, opdat de gezamenlijke regenten
aldaar met hun vrouwen hun vermaak en lust zouden oefenen, tot welk einde Pluimer,
Meijer en Pels niet manqueerden om aldaar, meestendeels met een groot geselschap
te verschijnen. Zij hadden de gewoonte van niet weg te gaan, voordat zij eerst
gecollationeerd, ofwel gegeten en godronken hadden. Er waren in dien tuin ook ‘zeer
kostelijke maaltijden gehouden, alwaar Regenten dan collegialiter bij den anderen
waren met de vrouwtjes, dewelke dan nog ieder met een welgestoffeerde schotel
banquet tot een toegift wierden geregaleert.’ Somtijds had de een, dan de andere
regent den sleutel van den tuin, en sloot de deur op en kwam met zijn geselschap
daarin en disponeerde over alles, ordonneerde en
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commandeerde als eigen. Jan Pluimer en Dr. Meijer hadden het meeste genot van
allen. Deze manier van leven kwam aan de getuigen vreemd voor, waarom zij aan
Pels vroegen, waarvan hij zooveel onkosten maakte, waarop hij lachende tot antwoord
gaf: ‘gij verstaat u die rekening niet; gij moet die verdere regenten van den
schouwburg ten dienst staan evenals mij.’ Steeds stond er een vat wijn of twee gereed,
waarvan iedere regent, als hij kwam met zijn gezelschap, zijn gebruik nam, wordende
de onkosten, die gemaakt werden niet door Pels, maar op den schouwburg door den
regent, die dan aan de kas zat, betaald.
Het valt, na het vernemen van deze vermakelijke bijzonderheden, niet te
verwonderen, dat de pachters slechte zaken maakten en de weeshuiskinderen weinig
profiteerden van de opbrengst van den schouwburg. Na den dood van Meijer
verklaarden Pluimer en de la Croix, dat zij ruim ƒ 13.627 verloren hadden.
Nu is het duidelijk, waarom op het spotprentje Pluimer, met een wijnroemer en
een pastei bij zich, wordt voorgesteld en Bidloo, die reeds toen veel invloed op den
schouwburg had, staat afgebeeld met de geldkist onder den arm, die de arme weezen
en zieken zich met smart zien ontnemen.
Amya kon zich, met deze notariëele akten gewapend, verschrikkelijk wreken over
de bespotting, die Pluimer en Bidloo hem en zijn vrienden op het tooneel hadden
aangedaan door het ‘Zinnespel.’
Al moet men het afkeuren, dat een man van groote geleerdheid en ontwikkeling,
als Bidloo, die ver verheven was boven de minderwaardigheden, die hem omringden,
tot zulk een hatelijke en persoonlijke satire zijn toevlucht heeft genomen om zijn
wraak te koelen, zijn zinnespel tintelt toch van geest en fijne ironie.
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Hij alleen, die zoo juist de gebreken van die beunhazen in de tooneelkunst inzag,
vermocht hen zóo op hunne fouten te wijzen. Hij kón het niet nalaten een satire te
maken. ‘Difficile est satyram non scribere’. De letterkunde moest gezuiverd worden
van die ziekte van dilettantisme en betweterij.
Enkele karakteristieke voorvallen in de notarisprotocollen vermeld, gunnen ons nog
aardige kijkjes op het verdere Amsterdamsche tooneelleven, zoowel van het publiek,
als van de akteurs en aktrices.
Betrekkelijk weinig in aantal en beteekenis zijn de gegevens, die wij tot nu toe op
dit gebied bezitten.
Op 26 Juni 1679, Vondels sterfjaar, was er een voorstelling van fransche spelers,
waarbij iets voorviel, dat in onze dagen ondenkbaar is, een gevecht met blooten degen
onder de toeschouwers. Het kón niet beter geschilderd worden als in de akte, direct
na het feit opgemaakt.
Uit het onderzoek door den Hoofd-Officier, Hendrick Roeters ingesteld, blijkt dat
de portier, Jan Fransen, verklaarde, dat op 't einde van den avond, toen het spel van
de fransche acteurs bijna was afgeloopen, door hem binnen in de Comedie een groot
geweld en commotie gehoord werd toen hij voor aan de deur in functie stond. Een
groot gedrang van menschen kwam naar buiten, waaronder de heeren Velters en
Bontemantel, hebbende ieder een blooten degen in de hand ‘wesende seer perplext
en gealtereert.’ De portier vernam dat Velters iemand gekwetst had. Zij zijn met den
stroom op straat geraakt.
Uit een ander verhoor den volgenden dag blijkt, dat Velters zich toegang had
willen verschaffen zonder biljet. Toen de portier dit weigerde kregen zij woorden en
trok Velters zijn degen, waardoor de portier aan de hand ge-
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wond werd. Dus een gewoon standje, vermoedelijk van een brooddronken jongmensch
met een vriend.
In het begin van Juli van hetzelfde jaar was er weer rumor in den schouwburg,
doch in 't voorportaal bij de spelers. De akte is weer zoo levendig van schildering
dat men meent er bij te zijn.
Wederom een verhoor voor den Hoofdofficier, 25 Aug. 1679. Adriana Eeckhout,
huisvrouw van Nicolaas Rigo, en deze, gewoon akteur op den schouwburg, verklaren,
dat zij in het voorhuis van den schouwburg samen present waren, en gezien hebben,
dat de dochter van den kastelein, Anna du Court, zich, komende van het tooneel,
zeer onbehoorlijk heeft gedragen tegen Adriana Eeckhout. Zonder eenige aanleiding
riep zij haar toe: ‘Daar komt dat Venusie aan’, waarop deze antwoordde: ‘dat zij,
moetende wat van haar hebben, het van haar afhalen zoude.’ Anna du Court gaf haar
hierop, ‘in vuyle boosheit ontsteeken, een seer forcelijke slag in het aangezicht en
trok haar de kap aan stukken van 't hoofd.’ Adriana Eeckhout werd door haar bij de
hand gegrepen, zoodat de tweede vinger van de linkerhand gebroken werd, en op
het buitenste van de hand bleef liggen. Zij werd door een barbier verbonden. Juffr.
Susanna van Leen, die de moeder van Adriana was, kreeg ook verscheidene slagen.
Door een van de regenten werden de vechtende vrouwen gescheiden.
Welken prijs de schouwburgregenten betaalden voor de levering van
tooneelstukken, wordt in de volgende akte duidelijk, die een insinuatie bevat van het
kunstgenootschap ‘In magnis voluisse sat est’, aan de schouwburgregenten wegens
niet betaling van geleverde stukken. Dit valt op 17 Sept. 1685.
De notaris I. Commelin heeft zich vervoegd bij Jan Pluimer en Pieter de la Croix,
‘als Regenten van 't Schou-
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burg dezer stad, en deselven uit den naam van de heer Jan de Witt, medicinae doctor,
zoo voor hem zelve als instaande en hem sterk makende voor de verdere leden van
het Konstgenootschap tot een zinspreuk voerende: ‘In magnis voluisse sat est’,
geïnsinueert 't geene volgt: De Insinuant, in zyn voorsz. qualiteit zegt dat eenige der
leden van 't voorn. Konstgenootschap, zoo voor haar zelve als in den name van haar
verdere geïnsinueerde nu omtrent vier jaer geleden, ten tyde dat gy den voorn.
schouburg eerst hadde gehuurt, en in allerhoogdringendste nood waart, in de herberge
de Munt ten overstaan en in 't bywezen van Abraham van den Bogaerd, handelende
en contracteerende nopende de leverantie van eenige treurspelen door het voornoemde
Konstgenootschap toen gemaakt en naderhand nog te maken, gy geïnsinueerde, nadat
gy de eisch van de voorn. Konstgenooten had gehoord ter somme van 100 silvere
ducatons voor ieder treurspel, met deselve zo verre eens geworden zyt, haar niet
alleen de vorengenoemde penningen te accordeeren, maar daarenboven te beloven
op peene van voor geen eerlycke lieden te zullen werden erkent, in gevalle gy niet
meer, als der voornoemde konstgenooten eisch was, aan haar zoudt komen te geven;
zeggende daar nevens dat gy geïnsinueerdens daarvan wel een contract zoude
teekenen, ingevalle gy u aan den anderen niet met eede hadde verbonden van
diergelyke contracten, door u met Poeeten aangegaan werdende, niet te teekenen;
waarop dan is gevolgt dat de voorsz. konstgenooten ingevolge van hare plicht aan u
geïnsinueerdens zedert de voornoemde tyd hebben gelevert de quantiteyt van vier
treurspellen als Bajazet, Berenice, Phedra en Hypolitus, en Agamemnon, die ook
alle door u van tyd tot tyd ten tonele zyn gevoert en door u geïnsinueerdens het effect
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daarvan genoten, zulks dat de voornoemde konstgenooten aan haar kant in alle
gevallen hebben volbracht dat geene waartoe zy by de voorn. overeenkomst waren
verbonden, daar gy geïnsinueerden in tegendeel de onbeschaamtheid hebt gehad,
niet het allerminst van 't voornoemd geconvenieerde te presteeren, maar de voorn.
konstgenooten met complimenten en eindelyk met onverdiende impertinentie, en
injurien af te wyzen, waaromme hy Insinuant, in zyne voorsz. qualiteit u geïnsinueerde
by deze door ons Notaris en getuigen doet aanzeggen, dat gy u niet zult hebben te
verstouten, of imant van uwentwegen een van de hier boven genoemde treurspellen
te doen spelen, voor en aleer gy 't voorn. gecontracteerde aan u kant zult hebben
gepresteert, en de vierhondert dukatons, die gy geïnsinueerde schuldig zyt, aan hem
Insinuant, in zyn voorzegde qualiteit ofwel aan 't voorsz. konstgenootschap zult
hebben voldaan,’ enz.
Waarop de geïnsinueerden antwoordden, dat zy verzochten copie van de insinuatie,
enz.
Slechts met veel moeite vermochten de regenten hun monopolie omtrent het geven
van tooneelvertooningen te handhaven. Telkens trachtten andere gezelschappen in
of bij Amsterdam voorstellingen te doen geven, nu eens in Buiksloot, dus buiten de
jurisdictie van Amsterdam, dan weer voor de Haarlemmerpoort, welk gebied nog
wél onder de stad behoorde. Dit laatste was in October 1685 het geval. Twee mannen
waren als verspieders naar een tent gezonden, buiten de poort, en constateerden een
verboden voorstelling, zooals zij voor den notaris Commelin verklaarden:
3 October 1685, protocol v. Notaris Commelin. Hendrick Graal 39 jaar en Johannes
Verbiest 30 jaar, verklaren ten versoeke van Regenten van den Schouburg, dat zy
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op sekere avond hebben bezocht op verzoek van deselve Regenten in zekere Tent,
staande op het plein voor de Haarlemmer poort aan de zuidzyde, alwaar zy getuigen
hebben zien vertoonen, eerstelyk vier of vyf vertooningen verbeeldende de dood of
lykstaatsie van den Koning van Engeland, daarna het spel van Jupiter en Semele en
voor het laatst de klucht van de 3 kwade Grieten, (Worp, Drama en Tooneel, I, 221,
448) durende in alles omtrent den tyd van 2 uren, zonder dat aldaar eenige marionetten
of iets dat daarna geleek vertoond wierd, maar zynde hetselve niet anders als tooneel
spel en klucht, en werdende uitgevoert met sprekende personagien gelyk als dagelyx
op de voornoemde schouburg geschiet. Willende dit te alle tyde onder eede bevestigen.
In 1687 waren David Lingelbach en Jan Koenerding pachters van den schouwburg.
Zij hadden dien gehuurd voor ƒ 17.000.- doch hielden het niet lang uit en dienden
reeds het volgende jaar aan burgemeesteren een verzoekschrift in om van de huur
ontslagen te worden. In verband met dit verzoek kunnen de beide akten beschouwd
worden, waarbij regenten aan de akteurs het contract opzeggen en de akteurs bij
regenten laten insinueeren om betaling van hun toelage. Voor de kennis van de toen
spelende akteurs is dit stuk van belang.
Reeds op 15 Mei 1687 gaat de notaris L. Meijer, op verzoek van Regenten, tot de
navolgende spelers, die dus in één huis schijnen te wonen: Hermanus Brinkhuyzen
en vrouw, Harmanus Benjamin en zijn vrouw, en bij de vrouw van Willem v.d.
Hoeve, die afwezig was; bij Nicol. Wagtendorp en zijn twee dochters Agneta en
Aletta; bij Harmanus Koning, Willem v. Heyningen en Steffeny Koning. Eveneens
bij Isabella Petit, en de vrouw van Gerrit van den Kamp, die zelf absent was.
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Zij worden aangezegd, dat zij uit den dienst ontslagen worden, en worden betaald
tot den dag van heden. Een vreemde toestand, dat de akteurs op staanden voet
ontslagen kunnen worden.
Maar op 31 Juli 1688 had H. Brinkhuyzen nog niet zijn geheele toelage ontvangen,
nadat hij blijkbaar een nieuwe overeenkomst had gemaakt, en insinueert hij aan
Regenten daarover door notaris Commelin.
Insinuatie uit naam van Harmanus Benjamin aan David Lingelbach. De Notaris
heeft zich op verzoek van Benjamin vervoegd op den Schouwburg. ‘Vermits hy
David Lingelbach niet te spreken kon krygen en Mr. Jan Coenerding het exploit voor
hem aannemen wilde, heeft hij gedaan de volgende protestatie: H. Benjamin zegt,
dat hy met Lingelbach op 9 Aug. 1687 ten overstaan en door tusschenspreken van
den makelaar Pieter Steenhuisen is geconvenieert en overeengekomen, dat hy en zyn
huysvrouw in dienst van den schouwburg den tyd van een jaar, ingaande 22 Sept.
1687, als acteur en actrice op dezelve schouwburg zouden ageeren voor ƒ 1300.-.
Zy zyn tot Juni ll. betaald. Benjamin vordert nog een maand betaling.’ Coenerding
zal de boodschap aan Lingelbach overbrengen en verzoekt copie.
Aan den desolaten toestand van den schouwburg zal het wel te wijten zijn, dat
verschillende akteurs zich onderling verbinden om voor eigen rekening te gaan spelen.
Twee van hunne contracten zijn hoogst belangrijk voor de kennis van de namen der
spelers en voor het loon dat hun werd toegekend:
Het zijn Pieter Ploegh, Johannes Redeman, Willem v. Heyningen, en Michiel
Breydel, allen commedianten, die, 30 September 1688, voor notaris Molensteen,
overeenge-
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komen zijn, dezen winter te gaan reizen naar plaatsen waar zij permissie kunnen
verkrijgen om commedien te mogen spelen. Elk van hen en de vrouwen zullen hun
eigen costumes moeten medebrengen. Pieter Ploegh, vermoedelijk de directeur, zal
de rest van het volk van klederen moeten voorzien. Het contract begint een maand
na de Amsterdamsche kermis 1688 en eindigt ultimo April 1689. Ploegh trekt voor
zijn klederen en tooneelen (= stukken) een part, en voor hem en zijn vrouw twee
parten; W.v. Heyningen éen part en Johannes Redeman met zijn vrouw 1 3/4 part;
Michiel Breydel met zijn vrouw 1 1/2 part. Bij niet nakoming ƒ 100.- boete, hun
goederen zijn onderpand.
Later, 1 October, sluiten zich bij hen aan: Joost de Bruyn, Johannes Noseman,
Johannis Disseldorp en Daniël Croon met zijn vrouw, om in compagnie te reizen en
commedie te spelen.
Joost de Bruyn zal ontvangen voor elke week ƒ 8.- en niet spelende ƒ 4.-; hetzelfde
Joh. Disseldorp; Daniël Croon en zijn vrouw ƒ 10.- p. week, en niet spelende ƒ 4.Mochten deze laatstbijgekomenen na afloop van het contract, ultimo Maart 1689,
willen terugkeeren, dan zullen zij zooveel reisgeld ontvangen als noodig is tot
Amsterdam. Er staat ƒ 50.- boete ten behoeve van den eersten comparant bij niet
nakomen.
De opera te Buiksloot waarvan wij reeds hoorden spreken bij koning Midas, was
het gevolg van het verbod door de Amsterd. regeering om elders in de stad dan op
den schouwburg vertooningen te houden. Omtrent deze opera, die omstreeks 1686
gesticht schijnt, zijn weinige gegevens voorhanden. Zij blijkt vooral beschermd te
zijn geweest door Nil Vol. Ard., want een zangspel van David Lingelbach, met het
vignet van dit Genootschap op den
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titel, vermeldt daar tevens Buiksloot als de plaats van opvoering. Lingelbach, van
ouds ondernemer van publieke vermakelijkheden, is ook de exploitant van de opera
aan de overkant van 't IJ geweest. Een kwestie, die hij met een der dansers gehad
heeft, was de aanleiding tot het opstellen van een notarisakte, 15 Aug. 1686, waaruit
verschillende interessante bijzonderheden over de opera te putten zijn.
De questie liep hierover, dat Monsieur Thomas Sablonnière, dansmeester, met
David Lingelbach, meester van de opera te Buiksloot, was overeengekomen, dat hij
op 3 dagen per week Dinsdag, Woensdag, Vrijdag, 2 maanden lang zou dansen, maar
dat hij niet gehouden zou zijn op Zaterdag te dansen. Hij zou twee ducatons 3 x p.w.
ontvangen. Later wilde Lingelbach hem niet meer toestaan te dansen, ook al wilde
hij op Zaterdag. Sablonnière eischt, dat het contract worde nagekomen.
Nog twee andere dansers, Louis Nivellon en Elisabeth Dekins zijn vrouw, waren
door Lingelbach niet toegelaten ondanks hun contract en protesteeren deswegen.
(Zie de bijlagen).
De opera te Buiksloot werd vermoedelijk gegeven in een verplaatsbare kermistent,
hoedanige meermalen vermeld worden in contracten. Den 7den Febr. 1684 b.v. hebben
twee bekende akteurs, Herman Koninck en Daniël Admiraal een tent, genaamd de
Roode Tent, gekocht van Floris Groen, om die op de Haarlemsche en Rotterdamsche
kermis te gebruiken. (Notaris Flor. v. Eltene.) Wanneer in de stad, of binnen hare
jurisdictie in zulk een tent gespeeld werd, moesten de schouwburgregenten daartoe
hun goedkeuring geven. Dit blijkt uit een verklaring in 1689 gedaan door Jasper
Lemmers, makelaar, 48 jaar, den akteur en tooneelschrijver, en Nicolaas Molensteen,
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meester chirurgijn, 34 jaar, ten verzoeke van Jan Coenerding en David Lingelbach,
die toen den schouwburg gepacht hadden en exploiteerden, dat zij in Sept. 1688 bij
de requiranten geweest zijn in den schouwburg op de regentenkamer en toen gehoord
hebben, dat zij regenten aan Floris Groen, comedie-speelder, hebben toegestaan en
geaccordeert, dat hij met zijn gezelschap in een tent bij de Leidschepoort gedurende
de kermis laatstleden zoude mogen spelen, mits vergoedende aan de requiranten
daarvoor ƒ 100.-.
Het leven van de actrices in de 17e eeuw ten onzent, is nog een gesloten boek. Pas
in de tweede helft is het aan de vrouwen veroorloofd geworden om op de planken te
verschijnen. In den regel zijn het de dochters en vrouwen van de tooneelspelers, die
de vrouwenrollen vervullen. Vreemde dames komen zelden in den troep voor.
De regenten van den schouwburg moeten in 1680 wel verbaasd hebben gestaan
toen twee notarissen zich bij hen vervoegden, waarvan de een zich kwam beklagen,
dat zijn vrouw tooneelspeelster geworden was. Maar hooren we den notaris zelf, die
't best ons alle bijzonderheden kan mededeelen1.
‘My mette nabeschreven getuygen, ten versoecke van Benjamin Venkel, insgelyx
notaris en procureur in Amstellant, mitsgaders deurwaerder van Haer. Eed. Mog.,
vervoeght op de Schouburg ter vergaderinge van de Heeren Regenten, ende haer Ed.
genotificeert 't naervolgende.
Alsoo den insinuant, tot syn over groote droefheijt en hartseer, bevint dat sijn
huysvrouw Agatha van Hartogvelt haer door vremde lieden van een verkeert oordeel
soodanigh laet oproeyen, dat sy syn trouw en goeden

1

1680. Notaris Van Hille.
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raet, gelyck oock die van hare naeste bloet-vrinden, verwerpt en in tegendeel luystert
nae vremden, die haer soo verde hebben weten te misleyden, dat sy, soo den insinuant
van verscheyde personen sekerlijk bericht wert, aangenomen heeft op de Schouburgh
alhier opentlyck te ageren ende alberyts met eenige comedianten uyt dese stadt,
buyten des insinuants weeten, nae die Wormer vertrocken is, daer sij opentlijck
geageert heeft, ende sulx den insinuant t'eenenmael tegen de borst stoot, aengesien
het niet betamelyk is, dat de huysvrouw van een notaris en procureur op de
Schouburgh soude ageren ende de naem van een comediante te voeren; Soo vint den
insinuant plichtshalven sigh genoodsaekt U.E. bekent te maken, dat hy daertoe noyt
sal consent dragen, oversulx vrindelyk ende serieuselyck versoekende de goetheijt
te willen hebben, van syn huijsvrouwe niet aen te neemen, wanneer sy haer dienst
mocht komen aen te bieden, maer haer wederom terugge te senden, ende oock de
comedianten hier ter steede, onder Uwer E. gebiet ende gehoorzaamheijt staende, te
interdiceren des insinuants huijsvrouw in haer geselschap niet mede te nemen ofte
vervoeren, te meer dewyl sy is van goede extractie ende niet van soo veel jaren dat
sy albereijts kan sien wat de weerelt inheeft ende in wat gevaar sy haar selfs begeeft.
Alle het welcke de Heeren Regenten collegialiter voorgelesen synde antwoorde: de
Heeren Regenten geven tot antwoordt, dat sy het vreemt vinden dat den insinuant
haer door notaris en getuygen laat insinueeren. Aldus gedaan te Amsterdam, present
de Heeren Joan Fernes en Wijnant de Geus.’
Benjamin Venkel had wel gelijk, dat het tooneelleven vele gevaren medebracht;
en, al bezitten wij geen galante memoires van hollandsche aktrices uit die dagen, die
ons
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van de zeden in die kringen op de hoogte kunnen brengen, een relaas, dat men zeker
in geen notarisprotocol zou zoeken, heeft ons, uit het intieme leven van eene
tooneelspeelster met een bekenden naam, Johanna Brinkhuyzen, eenige tafereeltjes
bewaard, die wel tegen memoires opwegen. Het verhaal daalt echter in zulke
bijzonderheden af, dat ik het bezwaarlijk volledig kan mededeelen. Toch is het te
aardig en te merkwaardig voor de zeden en gebruiken om het geheel achterwege te
laten.
De aanleiding dat een notaris (Leonard Noblet, 22 Jan. 1708) er in betrokken was
geworden, is deze. Johanna Brinkhuyzen blijkt gevaar opgeleverd te hebben voor de
gemoedsrust van zeker minderjarig jonkman Jan ten Cate, die daarom door zijn voogd
Cornelis Boekelman naar Indië geëxpedieerd was. 't Zij dat de voogd zich over die
daad moest verantwoorden, of tot afschrikwekkend voorbeeld voor anderen, maar
Boekelman riep verschillende getuigen op, die Johanna van nabij kenden, om voor
den notaris verklaringen af te leggen omtrent haar gedrag en haar intiem leven.
Vooreerst komt een bejaarde dochter Maria Hummelius, ziek te bedde liggende
in het Gasthuis, getuigen, dat Johanna Brinkhuyzen, tooneelspeelster op 't schouburg
alhier, van omtrent de maand Dec. 1706 tot omtrent de maand Dec. 1708 dagelijx
familiare omgang heeft gehouden met Benjamin Lambroso, portugeesche Jode, zoo
ten huize van haar ouders, op de hoek van de Keizersgracht en de Beerenstraat, als
op andere plaatsen. Dat in of omtrent de maanden Januari of Februari 1708, zij Joh.
Br. en gemelde Jode ten gemelde huize, toen haar ouders uit eten waren op een
middag te samen een visje en een glaasje wijn consumeerende [heeft gezien,] terwijl
zij getuige zat te borduren op de voorzolder recht boven de
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kamer alwaar de gemelde jonge lieden te samen aten en dronken en zij toen duidelijk
heeft gehoord dat Johanna met den Jode te samen op de rustbank lagen..... Dat Joh.
Brinkhuyzen beschonken wesende vande gemelde maaltijd, na 't vertrek vande voorsz.
Jode, de getuige bij haar roepende, aan haar een glaasje wijn geschonken en
daarnevens verscheidene stukken goud vertoond heeft, met verbod dat zij zulks aan
haar ouders zoude zeggen. Waarna Joh. Brinkhuyzen, nadat zij haar had aangekleed,
uit den huize gegaan en voorsz. Jode, volgens afspraak naar Haarlem gevolgd is. Dat
omtrent vier of vijf weken daarna (zonder den precisen dag onthouden te hebben)
de voorszegde Johanna Brinkhuyzen aan haar getuige een zeker teeken openbaarde,
dat zij zwanger zoude wezen, zeggende, dat zij van meeninge was, om medicynen
daartegen te gebruiken, vragende te dien einde aan getuige om raad; gelyk zij getuige
ook verscheiden malen gezien heeft, dat zy Johanna medicynen innam, en ook wel
op haar voet adergelaten is geworden om haar zwangerheid te verdrijven.
Voor redenen van wetenschap gevende, dat zij getuige de voorsz. Joh. Brinkhuyzen
van omtrent in 't midden van den zomer 1706 tot omtrent Maart 1707 glasschilderen
en borduren geleerd heeft, zoo ten huize van gets moeder in de Kerkstraat, als op de
hoek van de Beerenstraat voornoemd, alwaar zij dan ook dagelijks kwam te verkeeren.
Twee andere, Dorothea Jurriens van den Schilde, huisvrouw van Jan Baptist Petiet,
en Dirkje Claesz. Wittepaart getuigen, (30 Oct. 1708) dat zij (Dorothea) voor Johanna
en de Jode, toes zij te samen in haar huis waren in de S. Lucienstege, een geconfijte
koek en een half pintje kaneelwater heeft gehaald, en terugkomende, hen in zeer
intieme
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houding vond en hun toevoegde: ‘Wel zoo jongens?’ en Johanna antwoordde: ‘Wel
wat steekt er op?’ Een ander maal wordt getuige door Joh. belast om tegen de voorsz.
Jode te zeggen ‘van de zeven’. Dit blijkt een herinnering te zijn aan een geschenk,
dat zij van hem verwachtte. De Jode kwam terug en liet aan get. zien 7 losse
diamantsteenen in een papiertje. En toen get. vroeg, voor wie die steenen waren,
antwoordde hij ‘voor juffrouw goedagen’, denoteerende daarmede voorsz. Joha
Brinkhuyzen. Vier à 5 dagen later liet Joha aan get. zien een gouden ring, waarin 7
diamantsteenen gezet waren. Een andere getuige verhaalt dat zij drie sneden zalm
en vier boteljes rooden wijn gebruikt hadden met een vriendin en allen dronken
werden. Zij hadden toen in de Kalverstraat, waar 't wapen van Venetië uithangt, een
schotel laten halen, gevuld met een piramide confituren, waarmede zij dezen Jode
tracteerde. Een tweede getuige, Catharina, huisvrouw van Govert de Zegen, verklaart,
dat zij verkeerd heeft ten huize van Eldert van Ossenhuis, op den hoek van de
Keizersgracht en Beerenstraat, en zeer wel is kennende Johanna Brinkhuyzen de
behuwddochter van Ossenhuis; ook dat Johanna omging met B. Lambrose, welke
Jode haar, Johanna, wel uit haar huisje heeft laten halen; en zijnde voorgevallen dat
wanneer de Oost Indische schepen repatrieerden, deze Jode aan Johanna mededeelde,
dat de gemelde J. ten Cate thuisgekomen was, waarop zij samen een botelje met
Spaanschen wijn dronken, door dezelve Jode te voren doen halen. Eindelijk verkl.
deze getuige, dat kort na Amsterdamsche kermis Joh. Brinkhuyzen aan Lambroso
gevraagd had om een kermis; waarop de Jode vraagde wat zij begeerde, zij eischte
een koperen ketel met dexel. (Zij blijkt dus praktisch aangelegd te zijn). Maar de
moeder van Joha, aldaar
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komende, heeft Joha haar verhaald wat zij gevraagd had, waarop de moeder
antwoordde, dat zulks niet de peine waard was om dankje te zeggen, maar zij
daarenboven moest eischen een koperen taartpan en een vijzel, die zij later gekregen
heeft.
Hiermede houdt het leesbare gedeelte van de verklaringen op. Jammer dat zij ook
niet wat vertellen over Johanna's optreden als tooneelspeelster1.
Na al deze verklaringen is men wel verbaasd, kort daarop eenige akten aan te
treffen bij Notaris Blom, waarin op 22 Maart 1708, ten verzoeke van Johanna
Brinkhuyzen, door de huisvrouw van Jan Petiet en Dirkje Wittepaart getuigd wordt,
dat zij voor de verklaringen afgelegd voor Jan Boekelman, betaald zijn. Zij zeiden:
‘wel ja, en wij hebben uit haat en nijd gedaan, zeggende Dirkje Wittepaart, indien
jij alleen was, zou ik je zeggen wat wij daarvoor getrokken hebben, want je zou mij
daarvoor op 't schavot kunnen helpen.’
Ook op 30 September 1709 komen Cornelia de Cour, meerderjarige dochter en
Jannetje Jacobs, wed. Hendrik Jansz., voor Mr. Gerard Burghoud nog verklaren, op
verzoek van Johanna Brinkhuyzen, dat de oprechte waarheid is, dat de eerste getuige
Styntje Andries ontmoette en verhaald heeft wat zij, Styntje, tegen de requirante en
voor Cornelis Boekelman verklaard heeft, en daarvoor van hem genoten te hebben
een ducaton; zij wilde verder door getuigen doen verklaren, tegen vergoeding, dat
requirante een h..r is.
Naar alle waarschijnlijkheid kan men echter wel aannemen, dat de eerste
verklaringen de juiste zijn geweest

1

Nog wordt in een akte verklaard, dat Anna Drayburg, een tooneelspeelster, twee zoontjes
Fransje en Harmanje, van Frans Brinkhuyzen had, een broeder van Johanna.
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en dat de herroeping wel heeft moeten dienen om Johanna's naam weer wat te
rehabiliteeren.
Doch met Joha Brinkhuyzen zijn wij reeds in de 18e eeuw aangeland, en wordt het
tijd, deze losse gegevens uit het 17e eeuwsche tooneelleven te Amsterdam te besluiten.
Ik meen, geachte medeleden, met de mededeeling van deze bijzonderheden, op
sommige punten van het oude tooneelleven eenig nieuw licht te hebben laten schijnen;
vooral omdat, zooals prof. Kalff in zijn voortreffelijke Geschiedenis der Nederl.
Letterkunde1 opmerkt, er ‘voor dit deel onzer tooneelgeschiedenis nog veel te doen
is; er zijn tal van belangrijke vragen te stellen, waarop wij tot dusver het antwoord
moeten schuldig blijven. In sommige gevallen wordt het antwoord belemmerd door
gemis aan gegevens.....
In de stedelijke archieven liggen zeker nog tal van gegevens te wachten op de
hand, die deze bouwstoffen tot gemeengoed zal maken. Doch toekomstige
onderzoekers dienen deze gegevens zelf bijeen te brengen; hoe dankbaar wij de
archivarissen ook moeten zijn voor hunne hulp, in menig geval zal het moeilijk of
ondoenlijk voor hen zijn uit te maken, of eenig feit belangrijk is voor de
tooneelgeschiedenis. Dat niet éen man dat alles kan doen, spreekt van zelf; ook hier
komen wij handen te kort.’
Indien ik er in geslaagd ben, hierbij een handje te helpen door mijn onderzoek in de
notarisarchieven te Amst., is het mij een groote voldoening en dank ik U zeer voor
uw aandachtig gehoor.
Ik heb gezegd!
6 Dec. 1912.
J.F.M. STERCK.

1

V. 315.
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Bij bl. 118. Philips de Flines, die voorkomt in de Muiterij van Midas, was een
kleinzoon van Vondels zuster Clementia. (Elias, Vroedschap v. Amsterd. II, 1005).
Zekere G. de Flines bewerkte naar Lesage's Diable boiteux zijn Ontrouwe voedster
(1719). (Worp, Geschied. v. Drama en Tooneel, II, 196).
Zie over Thomas Arents het artikel van J. te Winkel in Tijdschrift v. Ned. Taalen Letterk. Dl IX, 1890, bl. 90.

Naschrift.
Het cliché voor het prentje op bl. 125 is mij welwillend afgestaan door den heer
Warendorf uit het ‘Weekblad de Amsterdammer’; het is, veel verkleind, genomen
naar de origineele prent in den Atlas van Amsterdam van den heer R.W.P. de Vries,
en door dezen met groote bereidvaardigheid ten gebruike gegeven. Op verschillende
van de bovengenoemde notarisakten is mijn aandacht gevestigd door den heer Dr.
Abr. Bredius. Hen allen zeg ik mijn besten dank voor hun welwillende hulp.
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Bijlagen.
Het is hier de plaats om enkele der aangehaalde akten aangevuld mede te deelen, en
eenige nieuwe, die alleen doordat zij op het tooneel betrekking hebben, met deze
voordracht verband houden, verkort weer te geven.
Van veel belang voor de kennis der hier geschetste tooneeltoestanden is het, de
personen en gebeurtenissen te vergelijken met het nauwkeurige en uitgebreide werk
Dr. J.A. Worp, Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. Gron.
Wolters, 1908. 2 deelen.
Het was niet doenlijk telkens naar dit belangrijke geschrift te verwîjzen, wanneer
hier aanvullingen of uitbreidingen van het daar behandelde gegeven werden.
Bij bl. 134. Zeer curieus is de motiveering van dit ontslag: ‘Nademaal de
insinuanten niet van voornemens zyn, u geinsinueerdens dienst, waaraan
gy ten Karen opzichte zyt verbonden, langer te gebruiken, zoo doen zy u
geinsinueerdens aanzeggen, dat zy u mits dezen van de voornoemde dienst
ontslaan, verklarende wel te mogen lyden, dat gy daarvan disponeert naar
uw welgevallen; tevreden zynde, desniettemin aan U te betalen hetgene
gy tot dato dezes te hare laste zoude hebben verdiend, en dit alles om
suffisante redenen. Ende voorzooverre aanbelangt de persoon van Herman
van Brinkhuyzen, verklaarden Insinuanten aan hem mits desen in 't geheel
te discontinueeren zyn dienst, waarvan dat hy nu bereyts zedert den 25
Maart ll. (1687) door haar Insinuanten gesuspendeert is geworden, mede
om redenen alsvoren’.
Bij bl. 137. Notaris J. Commelin, Amsterdam. 15 Aug. 1686 compareerden
monsieur Louis Nivellon en juffr. Elisabet Dekins echteluiden dewelke
ten versoecke van monsieur Thomas Sablonyerre dansmeester getuigden
dat den requirant op 30 July in presentie van haar getuygen op het Stadhuis
voor burgemeesteren David Lingelbach meester van de opera
jegenwoordich tot Buiksloot gespeelt wesende, onder andere tegemoet
voerde dat den requirant wel genegen was om in de opera van Lingelbach
op drie dagen in de week n.l. Dinsdag, Woensdag en Vrijdag,
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2 maanden achter elkaar te dansen, maar dat hij niet gehouden zou zijn
gedurende deze 2 maanden op Zaterdag te dansen, hetgeen Lingelbach
geaccordeert heeft. Verder verklaarden zij dat zij Lingelbach meermalen
hebben hooren zeggen, dat hij den requirant 3 maal per week betalen zou
twee dukatons. Compareerden mede Johannes Herry 23 jaar en Andries
Leenders, 26 jaar verklaren dat zy present zyn geweest dat de requirant
Lingelbach minlijk vroeg dat hy den requirant in de opera tot Buiksloot
des Dinsdags, Woensdags en Vrijdags geliefde te laten dansen volgens
het contract tusschen haar gemaakt, daarop dezelve Lingelbach antwoordde,
neen, ik heb U niet van doen ja, al woud gij nu des Saturdags dansen wil
ik U niet hebben.
geteekend.
Louis Nivellon
+ merk van Elisa Dekins
Johannes Herry
Andries Leenders.
P.D.L. Croix de Jonge getuygen
J.v.d. Boogaard getuygen
Quod attestor.
J. Commelin
Nots.
Bij bl. 137. Not. J. Commelin, Amsterdam. 15 Augustus 1686.
Explooit aan David Lingelbach uitgebracht op verzoek van Mons. Thomas
Sablonjerre dansmeester geinsinueerde.
De insinuant zegt dat hij door U geinsinueerde is aangenomen om in de
opera te Buiksloot gedurende 2 maanden des Dinsdags, Woensdags en
Vrijdags te dansen tegen 2 ducatons iedere reis. Verder zegt de insinuant
dat hij eenige speeldagen te Buiksloot gedanst heeft tot genoegen van het
publiek, maar is op laatstleden Dinsdag niet meer toegelaten. Hij eischt
verder toegelaten te worden om zijn contract te kunnen volgen en dreigt
anders met gerechtelijke vervolging.
De huysvrouw van Lingelbach die het explooit aannam, zegt het haar man
te zullen zeggen.
Not. Commelin, 2 Sept. 1686.
Explooit aan David Lingelbach uitgebracht op verzoek van mons. Louis
Nivellon en juff. Elisabeth Dekins echteluyden. De insinuanten zeggen
dat zij volgens contract zijn aangenomen om in de opera te Buiksloot te
spelen, en dat zij op j.l. Zaterdag niet zijn toegelaten om hun contract te
volgen.
Zij dreigen met vervolging in rechten. Lingelbach niet thuis zijnde, zegt
zijn vrouw haar man de boodschap te zullen overgeven.
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Engelsche tooneelspelers.
Protocol van Notaris J. Bruyningh, 14 Mei 1637. Aan Heeren
Burgemeesteren en Regeerders van Amsterdam, vertoonen reverentelyck
de oude compagnie vande Engelsche Commedianten, hoe dat sy supplianten
in den tyt van een of twee jaren door de sware contagieuse sieckten,
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het verlies van Schenckenschans, ende andere voorgevallen swarigheden
hier te lande nieutwers en hebben mogen ageeren, daerdoor syluyden haer
van hier naer Duytslant ende andere plaetsen hebben moeten vertrecken
tot haerluyden expresse groote costen en schaden, ende dat de voorzegde
swaerigheden nu, Godt loff, wederom nu genoechsaem syn cesseerende,
soo hebben sy supplianten henluyden alhier ter stede wederom vervoecht
op hoope van een stuyver te mogen verdienen, om haerluyder vrouwen
en kinderen, dewelcke syluyden hier te lande meest getrout ende
geprocreert hebben, met een voor te staen. Enne alsoo 't selve niet en kan
geschieden sonder Ued. consent, so hebben sy supplianten henluyden
demoedelycke tot U, Myne Edele heeren voornoemt, [gewent?]
versoeckende hen supplianten toe te staen ende te gunnen binne deser stadt
ter plaatse by U.M. te ordonneeren, ofte ten minste op de naeste plaetse
daerbuyten gelegen haerluyder exercitie te mogen doen, ende veele
schoone, heerlycke ende leerrycke ende vermaeckelyke Commedien,
Tragedien ende andere vuyt te beelden ende speelen, voor al sulcke civiele
loon voor haer ende de armen, als syluyden voor dese alhier ter stede
hebben genooten. En indien UE. hen supplianten 't voorsz. versoeck voor
dees tyt niet en souden believen toe te staen (als syluyden verhoopen, jae!)
soo en versoecken syluyden ootmoedelyck dat UE believe te willen
haerlieden voorsz. versoeck te consenteeren te mogen geschieden inde
aenstaende kermisse deser stadt. 't Welck doende, enz. (De namen
ontbreken).
Burgemeesteren staan toe, dat de speelers drie weken, en niet langer, zullen
mogen spelen, doch niet eerder te beginnen als op Pinkster-Dinsdag, den
2n Juni e.k.
Protocol v. Not. Jacob de Vlieger, 25 Maart 1674; Mr. Andries Pels,
advocaat, wonende in de Bergstraat, stelt zich vrijwillig borg voor Johannes
Rigo, en dat ten behoeve van Bartholomaeus van de Burgh, en Isaac
Hartman, marktmeesters van de ossenmarkt, ter betaling van ƒ 1000.kapitaal.
Protocol v. Not. Dumoulin, 21 Sept. 1679, akte betreffende Claes Dominee,
commediant, die in een herberg in de Geelvinksteeg ruw was was
binnengedrongen.
Protocol v. Not. Stafmaker Varlet, 15 Januari 1685, verklaring van twee
getuigen, dat zij op den Schouwburg alhier hebben zien spelen zeker spel
van Agrippa, en hebben zien medespelen Hermanus Brinckhuysen en
Harmanus Benjamin, benevens hunne respective huisvrouwen, brengende
ieder als speelders hun rol te voren.
Protocol v. Not. Wilh. Sylvius, op 30 October 1695, verklaring van zekeren
v. der Laan, dat hij op de commedie het Spul van de wanhebbelijke liefde
gezien had, en dat hij meende dat er een kerel in voorkwam, maar 't was
een wijf, zoo groot als d'Olyne (of d'Olyve?).
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Levensberichten der afgestorven medeleden van
de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden
Bijlage tot de Handelingen van 1912-1913 Boekhandel en Drukkerij
voorheen E.J. Brill Leiden - 1913
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Levensbericht van Johs. Dyserinck.
In een album, dat mij welwillend ter inzage gegeven werd, staat onder eene
photographie van Dyserinck, naar een aquarel van Haverman, het aangrijpend schoone
vers:
Was vergangen, kehrt nicht wieder,
Aber ging es leuchtend nieder,
Leuchtet 's lange noch zurück ...

Geheel in overeenstemming daarmede schreef Clematis na zijn verscheiden van hem:
‘Ook Dyserinck is enkele dagen geleden van ons heengegaan, de beminlijke man,
met zijn warme piëteit en zijn onverdoofbare werkkracht. De herinnering aan zulke
dooden vergaat niet’.
Ik wil geen lofrede op hem schrijven; want ik weet dat de Maatschappij van
Letterkunde geen lofredenen op hare leden begeert. Ik mag echter wel zeggen, wat
mij op het hart ligt, dat ik na de lezing en waardeering van al wat dit rijke leven ons
bracht, onwillekeurig herinnerd werd aan hetgeen ik weet van eene andere
vaderlandsche figuur, die overigens met Dyserinck weinig gemeen heeft. Ik denk
hierbij aan Bilderdijk. Men verhaalt namelijk van dien geleerde, dat, toen koning
Lodewijk, wiens leermeester in het Nederlandsch hij zijn zou, hem het eerst
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ontmoette, deze hem vroeg: ‘êtes-vous connu dans la république des lettres?’ Waarop
Bilderdijk antwoordde: ‘j'ai fait du moins ce que j'ai pu pour l'être’. Datzelfde
antwoord zou Dyserinck hebben kunnen geven, als hem, ouder geworden, die vraag
gedaan was. Want ik geloof wel te mogen verzekeren, dat weinig letterkundigen van
naam zoo vruchtbaar geweest zijn en zich zoo veel moeite gegeven hebben om door
hun literarisch werken te slagen. Hij vorschte, onderzocht en arbeidde letterlijk altijd.
De eene vondst volgde de andere; de voordrachten stapelden zich op elkander;
artikelen in couranten, in tijdschriften, in jaarboeken ontbraken nooit. Bovendien
nog eene reeks andere afzonderlijke uitgaven. Het was een onuitputtelijke rijkdom
van literair genot, waarin hij zelf opging en anderen deelen liet.
Maar nog eens: vooral geen lofrede! ‘Het oordeel over de verdiensten der leden
wordt het best aan het nageslacht overgelaten’, zoo oordeelt het statuut verder.
Wat verlangt de Maatschappij dan wel? Het antwoord luidt: ‘een eenvoudig
levensbericht, de vermelding der voornaamste lotgevallen van den afgestorvene,
vooral der betrekkingen, door hem bekleed, met korte opgave van hetgeen uit zijne
jeugd en letterkundige opleiding belangrijk moet worden geacht en met aanwijzing
der door hem uitgegeven geschriften’.
Welnu, wat dat betreft, heeft Dyserinck het mij gemakkelijk gemaakt. Allereerst
door zijne ‘Herinneringen’, waarvan hij eene heele portefeuille naliet, en verder door
de autobiographie, die wij van hem bezitten. In de Haagsche Courant van Woensdag
27 December 1911 komt een kostbaar document voor, later in Haarlems Dagblad,
de Arnhemsche Courant, het Leidsche Dagblad, de Doopsgezinde Kerkbode en nog
andere bladen overgenomen,
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onder den titel: ‘Vraaggesprek met Dr. J. Dyserinck’. Het is feitelijk een interview,
door hem toegestaan aan den heer Bernard Canter. Merkwaardig was D.'s
bescheidenheid bij die gelegenheid. Het kostte moeite, hem aan het spreken te krijgen.
Daar het bezoek naar aanleiding der aanstaande Toussaint-onthulling ententoonstelling gebracht werd in verband met hare levensbeschrijving, kon hij meenen,
dat men hem daarover alleen kwam hooren. ‘Ja’, zei hij, ‘ik heb voor dat werk heel
wat te doen gehad. Ik begin altoos eerst met alles te verzamelen wat op het leven
van dengene, dien ik ga behandelen, betrekking heeft. Dat zijn mijne bouwsteenen.
Daarna ga ik aan het lezen. Kijk eens hier, daar heb je nu al de handschriften van de
werken van Mevrouw Bosboom-Toussaint’ ... 't Was, of D. het stille plan had, den
reporter van zijn eigenlijk doel af te leiden. Maar een goed reporter laat zich niet van
de wijs brengen. ‘Slechts een paar vragen’, zegt deze: ‘waar bent U geboren?’ Tegen
zulke korte metten kan geen mensch. Zoo werd Dyserinck gaandeweg gedwongen,
te vertellen wat hij van zich zelven wist, en de autobiographie, die wij ongaarne
missen zouden, dus aangevangen:
‘In 1835 ben ik den 12den Maart te Haarlem geboren, waar mijn vader architect
was. Ik zou aanvankelijk tot schilder opgeleid worden. Ik teekende van mijn twaalfde
tot mijn zestiende jaar naar het levend model. Maar mijn vader vond, dat schilderen
eigenlijk geen bestaan opleverde. Hij bestemde mij dus voor de studie. Ik ging latijn
en grieksch leeren bij den lateren professor Naber, toen te Haarlem, die slechts eenige
jaren ouder dan ik was en die levenslang mijn vriend is gebleven. Daarna leerde ik
bij Dr. Epkema.
In 1855 student geworden, studeerde ik te Amsterdam
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en te Leiden; in 1861 werd ik Doopsgezind leeraar in den Helder, waar ik 18 jaren
gebleven ben, tot 1879. In dat tijdperk begon ik al met verzamelen en met de studie
der levensbijzonderheden van merkwaardige personen. Ik behoorde tot de eersten,
die de moderne richting waren toegedaan en schreef de Godsdienstige Overdenkingen.
Dit boek, aan den Minister van Marine L.G. Brocx opgedragen, werd bij de Kon.
Ned. Marine als leesboek ingevoerd, wat het jaren lang bleef, totdat het later door
andere werd vervangen’. Dyserinck voegde er bij, dat dit hem leed had gedaan.
Volgens den reporter werd bij deze mededeeling zijn toon bedroefd, zelfs niet zonder
bitterheid.
Ik wil hier een oogenblik stilstaan, ten einde enkele toelichtingen tot dit eerste gedeelte
van het interview te geven.
Over zijne afkomst sprak onze geleerde vriend bij die gelegenheid niet, wat mij
geenszins verwondert, maar wel aanleiding geeft om er zelf iets over mede te deelen
op grond van goede bescheiden. Dyserinck stamde uit een oud en bekend geslacht.
Reeds in 1284 woonde te Gent een schepen, Hendrik de Yserinc geheeten.
Vermoedelijk was de naam eene samenstelling uit dien van het Vlaamsche riviertje
de Yser (vgl. de bekende rivieren de Isar, Isère elders) en het woord inc, dat hoeve
schijnt beteekend te hebben. Dyserinc wil dus zeggen : Van de hoeve aan de Yser,
waar de familie oorspronkelijk woonde. De Dyserinck's zijn m.a.w. Vlamingen, die
later naar Zeeland moesten trekken om verandering van godsdienst. In het begin van
de 17de eeuw namelijk woonde te Brugge een zekere Cornelis Dyserinck (aldaar
geboren in 1609 en overleden te Aardenburg in 1688), die tot de Doopsgezinden
overging en dientengevolge naar Zee-
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land, later naar Holland moest wijken. Uit Aardenburg is de familie naar Middelburg
en van Middelburg naar Haarlem getrokken, waar in 1774 Cornelis Dyserinck zich
vestigde. Het was eene koopmansfamilie, die én Doopsgezind én Haarlemsch bleef,
al zijn ook later sommigen naar Amsterdam gegaan, waar een broeder van onzen
Johannes, Cornelis geheeten, o.a. wethouder was.
Heeft de Vlaamsche afkomst eenigen invloed gehad op Dyserinck's aesthetischen
aanleg? Ik durf het niet zeker zeggen, maar acht het waarschijnlijk. In elk geval is
de aanleg onmiskenbaar. Gelijk hij zelf verhaalt, zou hij schilder zijn geworden, en
hij heeft zich eenige jaren zijner jeugd aan de schilderkunst gewijd. Hij moet dus
talent voor schilder gehad hebben, en dit talent openbaarde zich ook later altijd. Hij
had groote liefhebberij in het verzamelen van etsen en schilderstukken; hij maakte
zelf kopieën van aquarellen (zie Gids van 1890, 4, 339); hij ontleende in zijne
geschriften gaarne beelden aan de kunst. Zoo eindigt b.v. een zijner laatste artikelen
in de Gids, waarin hij zoovele heeft geschreven, met de karakteristieke vraag: ‘is
deze brief van Toussaint niet een ets van Rembrandt gelijk?’
Hij leefde in de kunst en gevoelde dat het bij hem geweest is, gelijk hij het zelf
ergens uitdrukt: ‘de studie van de kunst heeft mij altijd geholpen om mij te
verfrisschen’. Gelukkig wie dat van zich zelven getuigen kan. Hij heeft stellig meer
edel levensgenot dan degene, wien kunstzin ontbreekt!
Ook iets anders is uit zijn kunstzin verklaarbaar, t.w. dat Dyserinck artikelen wilde
en kon schrijven over de Nachtwacht van Rembrandt (Gids 1890), de.
Schuttersmaaltijd van Van der Helst (Gids 1891) en het stuk met de vier Doelheeren
(Oud-Holland 1893). Bij de bespreking
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van den Schuttersmaaltijd heeft hij twee platen gevoegd. Het zijn fraaie schetsen, de
eene van de schilderij naar de teekening van Jacob Cats, de andere naar de schilderij
die in het Rijksmuseum hangt. Ze dienen tot toelichting der stelling, die Dyserinck
trachtte te bewijzen, dat er stukken van den Schuttersmaaltijd, gelijk die oorspronkelijk
was, afgesneden zijn; hetzelfde dat hij ook van de Nachtwacht heeft trachten aan te
toonen.
Of hij dat juist heeft gezien? Er zijn deskundigen, die hij niet overtuigd heeft. Ik
wil er een noemen, wiens uitspraak in dezen zeer zeker groote waarde heeft; ik bedoel
het oordeel van mijn hooggeschatten ambtgenoot Jonkheer Dr. J. Six. Deze meent,
dat Dyserinck zich bij zijn onderzoek te veel heeft laten leiden door wat Six testimonia
minoris pretii noemt; maar hij voegt er toch bij, dat, althans wat de Nachtwacht
betreft, hare ongeschondenheid niet boven allen twijfel verheven is.
Ik ben te weinig op de hoogte van de quaestie, om er mij een oordeel over aan te
matigen. Doch na herlezing zijner Gidsartikelen over de materie mag ik, naar ik
meen, gerust Dyserinck hulde brengen voor de ongeloofelijke vlijt, door hem aan
dit onderzoek besteed. Het legt van zijne liefde voor de kunst en tevens van zijne
bekendheid met de literatuur der kunst een voor den schrijver vereerend getuigenis
af. Bij gelegenheid van zijn 70sten verjaardag is er dan ook door de Commissie voor
den hem op dien dag aan te bieden feestmaaltijd met nadruk op gewezen: ‘als
kunstvriend schreef hij scherpzinnige artikelen over de Nachtwacht, over den
Schuttersmaaltijd en het stuk met de vier Doelheeren!’
Neem ik in aanmerking dat die circulaire daaromtrent - toen ‘vertrouwelijk’
gezonden, maar nu toch zeker geen noodzakelijk geheim meer - door vijf eerste
mannen
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in den lande, onder wie niemand minder dan C. Hofstede de Groot onderteekend
was, dan durf ik gerust aannemen, dat de toen gevierde ‘kunstvriend’ inderdaad ook
volgens kunstkenners kunstcritisch talent heeft gehad.
Mis ik tot mijn leedwezen het recht om over deze zijde van Dyserinck's ontwikkeling
veel mede te spreken, - ik mag mij, geloof ik, wel bevoegd achten om een woord te
zeggen over de boven vermelde Godsdienstige Overdenkingen en het stof, door hunne
afschaffing opgejaagd.
In sommige bladen, b.v. in de Zondagsbode, wordt het zóó voorgesteld, alsof
Dyserinck zelf zou gemeend en verklaard hebben, dat Dr. Kuyper zijn boek van de
vloot verwijderd en door een ander (of door andere) vervangen had. Doch in de
oorspronkelijke uitgave van het Vraaggesprek, door Bernard Canter met Dyserinck
gevoerd, komt Kuyper's naam in dit verband niet voor. Natuurlijk te recht; want
Kuyper was nooit Minister van marine, en, toen de ‘Overdenkingen’ als vlootlektuur
afgeschaft werden, zelfs geen Minister meer. Aanleiding tot het verbinden van het
‘relletje tegen Dyserinck's bundel’ aan den naam van den genoemden staatsman kan
zijn gegeven door een driestar van de Standaard in het najaar van 1909. Als bezwaar
tegen de preeken wordt hier ingebracht, schrijft de Nieuwe Rotterdammer van 14
December deszelfden jaars, ‘dat datgene waarop geheel het christelijk geloof berust,
daarin zou worden voorbijgegaan’. Ik kan mij wel begrijpen dat dus geoordeeld is
door hen, die, afgaande op des Schrijvers naam van moderne, dien hij zich zelf had
toegekend, vreeselijke dingen van hem meenden te kunnen denken. De Nederlander
nam ook aan, dat de bezwaren gegrond waren, hoewel - en dat is sterk! - hij verklaart
den bundel niet gezien te
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hebben, en vermoedt, dat geen enkel Kamerlid hem onderzocht heeft.
Ten einde te doen gevoelen, hoe onbehoorlijk en oppervlakkig de veroordeeling
der Godsdienstige Overdenkingen op den aangeduiden grond geweest is, wil ik,
ofschoon ik overigens mij hier van veel citaten onthoud, toch éene halve bladzijde
uit den bundel overschrijven. Zij is ontleend aan eene kerstpreek en luidt dus:
‘Naar waarheid mag de Schrift getuigen, dat onze Zaligmaker Jezus Christus den
dood heeft te niet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht
door het evangelie. Wie dat evangelie in het hart draagt, heeft ook het onderpand
van de hoop der zaligheid in zich. Nu schijnt over de rustplaats van Gods dooden
het licht des levens. En tegenover het woord aan den ingang ter linker zijde: stof zijt
gij en tot stof zult gij wederkeeren, lezen wij ter rechter: zalig zijn de dooden, die in
den Heere sterven. Nu juichen wij met den apostel bij de gedachte aan den laatsten
vijand: God zij dank, die ons de overwinning geeft door onzen Heer Jezus Christus!’
Ik heb deze halve bladzijde niet opzettelijk uitgekozen; immers er zijn vele
zoodanige in de Godsdienstige Overdenkingen. Met het oog op zulke leerredenen,
en mij op dogmatisch-christelijk standpunt plaatsende, vraag ik: Waarom mochten
onze zeelui die preeken niet hooren? Welk gevaar stak daarin voor hun geloof?
Hoe geheel anders dan de Standaard oordeelt het zeer christelijk tijdschrift Geloof
en Vrijheid (XXII, 5, 15 v.), als het schrijft: ‘waarlijk stichtende lektuur zijn de
Godsdienstige Overdenkingen en Gebeden van Dyserinck, den schriftgeleerde, die,
den diepen zin van eene reeks van treffende uitspraken van het Nieuwe Testament
ver-
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tolkend, den rijkdom van het christelijk geestesleven doet waardeeren en tot christelijk
handelen opwekt’.
Nu het boek van de vloot verwijderd is, kan het toch nog zeer wel in het huisgezin
dienst doen volgens den door Van Gorkom (Los en Vast van 1870, 229) uitgesproken
wensch. Genoemde Amsterdamsche predikant was alleen van meening, dat Dyserinck
tot zeelui te weinig in zeemanstaal het woord voerde, doch wat Van Gorkom eene
fout vond, acht ik eene deugd, t.w. dat men matrozen, gelijk iedereen, op godsdienstig
gebied als menschen, als christenen toespreekt, en in gewone taal. Hoevele soorten
van taal zou men wel moeten bezigen, als men de boeren in boersche taal, den
koopman in koopmanstaal, kortom ieder in zijne vaktaal wilde prediken?!
Overigens heeft Van Gorkom zeer juist gezien, wanneer hij de bedenking van een
vaderlandsch schrijver tegen Dyserinck's boek weerlegt, als deze beweert, ‘meer
innigheid dan verheffing, meer juistheid van blik dan stoutheid van kracht’ in de
overdenkingen ontdekt te hebben. ‘Wel zeker’, antwoordt van Gorkom: ‘geen Beets,
geen Monod, geen Robertson, geen Parker is de auteur. Maar hij is Dyserinck, en
wil geen ander dan Dyserinck zijn. Dit is geen geringe aanbeveling; dit maakt den
auteur tot iemand die stijl en karakter heeft’. Geheel in overeenstemming hiermede
is het oordeel in de Nieuwe Rotterdammer (September 1912) over hem: ‘In niets
was Dr. Dyserinck kopie. Hij heeft zijn eigen weg gevolgd. Mede daarom heeft hij
bij velen, met wie hij in aanraking kwam, eene herinnering achtergelaten, die niet
spoedig zal worden uitgewischt’.
Het best geschreven zijn m.i. de latere overdenkingen in den derden bundel, ten
jare 1908 uitgegeven; de twee eerste bundels dagteekenen van 1868 en 1869. ‘De
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Schrijver is ouder geworden’, gelijk in de Kerkelijke Courant van 25 Sept. 1908 te
lezen staat, ‘maar de Overdenkingen ademen denzelfden rustigen vromen geest als
vroeger’. M.i. zijn ze nog beter geworden; én de stijl én de inhoud is rijker. De derde
reeks is actueeler en frisscher; ze grijpt nog meer in het werkelijke leven dan de twee
oudere bundels. Over het algemeen heeft deze godsdienstleeraar als prediker veel
succes gehad. Niet altijd volle kerken, maar steeds een uitgelezen gehoor, dat hem
bijzonder hoog schatte, vooreerst om zijne stichtelijkheid, maar evenzeer om de
verbazende kennis, van welke iedere preek blijken gaf. ‘Als katecheet’, getuigt de
Nieuwe Rotterdammer na zijn heengaan, ‘werd hij ook ten zeerste gewaardeerd. Hij
bewoog zich op de katechisatie niet binnen de enge perken, welke indertijd meer dan
nu aan het godsdienstig onderwijs gesteld waren, maar wist de aandacht zijner
leerlingen evenzeer te vestigen op wat kunst en wetenschap ten bate van den
godsdienst voortbrachten’.
Ook voordrachten hield hij in de plaatsen zijner woning en elders; soms
godsdienstige ten behoeve van hen, die niet ter kerk gingen; dan zocht de herder
zijne schapen op. Maar ook historische, literarische, aesthetische voordrachten hield
hij iederen winter schier overal. Het is verbazend, zooveel als Dyserinck ‘gelezen’
heeft voor het volk, voor geletterden, voor geleerden, voor studenten. Te Haarlem
in ‘Weten en werken’; te 's-Gravenhage in ‘Oefening kweekt kennis’; te Utrecht in
Παντα νοητα, in ‘het Nut’, waar het ook was; op congressen; in de maand- en
jaar-vergaderingen van de Leidsche Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde
en van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap, waar hij nooit ontbrak en waar hij
altijd iets nieuws ten beste gaf. De Secretaris van
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‘Letterkunde’, Prof. Dr. S.G. de Vries, schrijft mij daaromtrent: ‘Hij was een warm
vriend onzer Maatschappij, en toonde dit ook bij zijn overlijden door een legaat van
tal van curiosa, kleine geschriften enz., die hij met veel zorg verzameld had’. Evenals
de Secretaris van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap roemt Dr. de Vries
bovendien de Verslagen, door Dyserinck in de Nieuwe Rotterdammer gegeven van
al wat op de Vergaderingen voorviel en gesproken werd. ‘Mijne kennismaking’,
schrijft mij Dr. J.L. Hoorweg, ‘dateert van zekeren dag, toen iemand mij om mijne
redevoering kwam vragen, die ik den volgenden dag in het Utrechtsch Genootschap
houden zou. Dat was Dr. Dyserinck, die door de Redactie der Nieuwe Rotterdammer
tot verslaggever benoemd was, wat hij jaren lang bleef. Hij was gewoon, in zijn hôtel
de stukken aandachtig te lezen en er dan een resumé van te maken, met welk werk
hij soms tot diep in den nacht bezig was. Ook van het verhandelde in de secties en
op de Algemeene Vergadering maakte hij een verslag, dat telegrafisch werd
overgebracht en zóó snel gedrukt, dat aan het diner ieder een exemplaar van de
courant ontving’. Hetzelfde, schrijft Prof. de Vries, deed hij in ‘Letterkunde’ te
Leiden. ‘Hij liet een massa exemplaren der Courant naar Zomerzorg komen en kon
dientengevolge elken gast aan tafel een exemplaar ter hand stellen, waar menigeen
met verbazing reeds gedrukt zag wat hij kort te voren in de vergadering had te berde
gebracht’. Voorts werd hij te Utrecht altijd tot voorzitter der letterkundige sectie
verkozen en kon dan met voldoening opmerken, hoe hij jaar op jaar de belangstelling
in dien sectie-arbeid zag toenemen (C.P. Burger). Nog 3 Juni 1912 was hij voorzitter
der genoemde sectie, nu helaas voor het laatst.
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Als reporter van het Groote Orientalistencongres te Leiden heeft hij zich naam
gemaakt.
Op de moderne theologen-vergaderingen, jaarlijks te Amsterdam gehouden, was
Dyserinck ook al weer de verslaggever. Eens is op zulk eene vergadering de pers
nog vlugger dan hij geweest, wat al heel merkwaardig was. In de eerste
avondvergadering zou iemand volgens de agenda nog een referaat houden; maar 't
moest wegens gebrek aan tijd tot den volgenden morgen worden uitgesteld. Doch
voordat de zitting op den tweeden dag geopend werd, stond reeds in de ochtendeditie
der courant het verslag van die rede, wat voor den referent een koopje was, maar
overigens veel hilariteit wekte. Ieder lachte, en Dyserinck zelf het meest. Want hij
bezat, gelijk Dr. Hoorweg te recht opmerkt, ‘een onverstoorbaar humeur, genoot van
het goede des levens, van het stoffelijke zoowel als van het geestelijke. Een goed
diner, een goed glas wijn, een lekkere sigaar, maar nog meer een goed geplaatst
woord, een zeldzaam boek brachten hem in verrukking. Hij sleepte iedereen, ook de
onverschilligsten, mede, en was daardoor in de genootschappelijke kringen een
element, dat zij noode zullen missen’.
Slaan wij andermaal zijne autobiographie op, ons bij monde van den heer Bernard
Canter overgeleverd. Daarin vinden wij nu ook vrij wat vermeld aangaande zijne
geschriften.
‘In den Helder begon hij de eerste vruchten van zijn onderzoek te publiceeren’,
staat er, want het vraaggesprek gaat nu in den 3den persoon voort. ‘Het eerste was
een levensbericht van Prof. Hugo Beijerman, Hoogleeraar in de Nederlandsche
letteren en geschiedenis te Amsterdam. Dit levensbericht verscheen in 1871 onder

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1913

13
de reeks van Leidsche Letterkunde, en werd ook afzonderlijk met Beijerman's portret
uitgegeven. Voor dezelfde Maatschappij schetste hij nog andere levens: dat van
M.A.G. Vorstman in 1895, dat van A. Winckler Prins in 1909, dat van P.N. Muller
in 1910’.
Hij schreef op die eerste standplaats, den Helder, meer, ook wat hij zelf vergat te
noemen, iets dat bij den overvloed zijner geschriften niet bevreemdt. Ik vermeld
slechts zijne Verscheidenheden (1867), zijne critiek op Het Jaarboekje van de heilige
familie voor 1874, en zijn ‘Wij gaan niet naar Boheme’. Dit werden niet zijne meest
bekende boeken; 't is mogelijk zelfs dat er menschen zijn, die niet weten dat ze
verschenen of dat hij ze schreef. Doch ze verdienen nog altijd de aandacht. 't Ware
zeer te wenschen, dat de aardige verhalen met een goede strekking in de
Verscheidenheden nog eens weer aan het lezend publiek konden voorgezet worden.
Het boekje dagteekent, gelijk ik boven reeds mededeelde, uit het jaar 1867, maar het
is nog geenszins verouderd. - Het tweede is tegen Busken Huet gericht. - Het derde
is eene bestrijding van de katholieke pers dier dagen, en werd in 1874 uitgegeven.
Op het eigen exemplaar van Dyserinck, dat ik in zijne nalatenschap aantrof, wordt
de anonymiteit, onder welke de brochure verschenen was, opgeheven door dat hij
zelf op den titel heeft bijgeschreven: ‘door Johs. Dyserinck, en niet, zooals men
destijds (bij het verschijnen der brochure) zeide, door den Hoogleeraar Dr. W.L.F.
(lees: L.W.E.) Rauwenhoff.’ Ze is indertijd druk besproken, met instemming door
Tiele in de Gids van 1876, maar als een ‘schotschrift’ door Schaepman in de Wachter
veroordeeld.
Dat de twee genoemde en nog andere geleerden zich met het boekje bezig hielden,
is op zich zelf reeds een
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bewijs, dat het beteekenis had in de controvers tusschen de Roomschen en de
Protestanten, of - beter uitgedrukt - in den toenmaligen veldtocht der katholieke pers
tegen de liberalen, die in dien almanak der heilige familie b.v. blz. 135 heftig
aangevallen, o.a. ‘Satan en zijne aanhangers’ en ‘het rijk van leugen en bederf’
genoemd werden. De Schrijver, Bernardus Brinkman, bij de uitgave pastoor te
Katwijk, woonde en werkte later aan den Helder. Dit gaf waarschijnlijk Dyserinck,
die er predikant was, aanleiding om den toegeworpen handschoen op te rapen en
tegen den geestelijke in het krijt te treden. Polemiek als deze lag overigens minder
in zijn aard. Integendeel, hij waardeerde de katholieke kerk en hare priesters over
het algemeen zeer. Getuige de inleiding van deze brochure, waarin hij zich met zijne
zienswijs over Rome heel verdraagzaam bij Abraham des Amorie van der Hoeven
aansluit. Getuige ook zijne lijkrede op een anderen Helderschen pastoor J.S. van
Buchem, met wien hij door den band der vriendschap verbonden was, en op wien
hij in de Heldersche Courant van 8 Januari 1875 een aandoenlijk ‘in memoriam’
schreef.
Het Vraaggesprek vervolgt nu weer. ‘In den Helder ving Dyserinck aan, studie van
het O.T. te maken, en vertaalde hij den Jezus Sirach en de apocriefe boeken (des
O.T.) uit het Grieksch. Vervolgens wijdde hij zich aan de studie van het Hebreeuwsch
en vertaalde de Psalmen, het Boek der Spreuken van Salomo en de Klaagliederen
uit die taal in het Nederlandsch, verder nogmaals (met Matthes) den Jezus Sirach en
als hekkesluiter de Pirké Aboth’.
Hier is bijeengevoegd wat wel zakelijk samenhangt, maar chronologisch
uiteenloopt. Doch juist zoo stelt het
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mij in staat, over het geheel dezer oudtestamentische studiën een en ander op te
merken.
Men zou zich eene verkeerde voorstelling van die studiën maken, als men op grond
van het begin der pericope (‘in den Helder ving D. aan’) meende, dat hij, voordat hij
zijne eerste standplaats betrok, dus vóór 1861, nooit iets aan het Hebreeuwsch en
dat alles gedaan had. Het tegendeel is waar. Dyserinck was voor deze
wetenschappelijke vorming onder een goed gesternte geboren en hij wist er vroeg
partij van te trekken met eene zeldzame vlijt. Gelijk hij voor zijne classieke vorming
van Naber's voortreffelijk onderwijs genieten mocht, zoo trof hij het ook, dat in zijnen
studententijd én te Amsterdam én te Leiden het Oude Testament in de Hoogleeraren
de Hoop Scheffer, Hoekstra en Kuenen uitnemende beoefenaars vond. Van deze drie
leerde hij veel, en misschien niet minder van den zeldzamen M.A.G. Vorstman te
Gouda, een dier ‘stillen in den lande’, die hij met piëteit heeft beschreven (zie
Tijdspiegel van 1895, Deel II, blz. 361 - 390; de tweede ‘stille’ was Ds. Ott, ook een
groot geleerde en goed hebraïcus, door Dyserinck hoog vereerd).
Aan Kuenen dankte hij het juiste inzicht in de ontwikkeling der Israëlietische
letterkunde, voor zoover men ze in de tweede helft der 19de eeuw overzien kon.
Vooral wat de lyrische en gnomische poëzie betreft, heeft Dyserinck zich daarin
verdiept, want over de Hexateuchquaestie en het samenstel der historische boeken
des O.T., waarmede Kuenen zich vooral bezighield, heeft hij niets uitgegeven.
Daarentegen beoefende hij, vooral onder den invloed van de Hoop Scheffer en
Vorstman, scherpe nauwkeurige tekstcritiek, die hem te stade kwam bij zijne vertaling
van de Psalmen, de Spreuken en de Klaagliederen. Zijne conjecturen, die hij in scholia
toe-
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lichtte, trokken zelfs in het buitenland de aandacht en hebben zijn naam als
oudtestamenticus tot over de grenzen bekend gemaakt. Nog steeds wordt hij in
Duitsche commentaren genoemd, b.v. in dien van Duhm op de Psalmen, een zeer
bekenden en voortreffelijken.
Bovendien leerde hij, vooral van de Hoop Scheffer, niet slechts nauwkeurig, maar
ook in goed Nederlandsch vertalen. Hij was zorgvuldig en zuiver in het gebruik der
moedertaal; ook had hij, inzonderheid waar het de vertolking van godsdienstige
geschriften gold - ik denk natuurlijk vooral aan den bijbel - een afkeer van alle
platheid. - Dat bij de overzetting der apocriefen de onder Naber verworven kennis
van het Grieksch hem zeer te stade kwam, behoeft geen betoog.
Welken bijval Dyserinck met zijn oudtestamentisch werken oogstte, blijkt ten
overvloede uit enkele getuigenissen van bij uitstek bevoegden. In het Theologisch
Tijdschrift (XII, 376) schreef niemand minder dan Kuenen over zijne vertaling der
Psalmen: ‘Er is aan deze nieuwe overzetting veel zorg besteed. Het publiek ontvangt
hier in zuiver Nederlandsch een psalmtekst even duidelijk als de oorspronkelijke, en
bovendien in de aanteekeningen en in de inleiding een schat van wetenswaardige
bijzonderheden en een juist overzicht van den tegenwoordigen stand der historische
critiek in hare toepassing op de Psalmen’. - Ook al mocht men minder optimistisch
dan Kuenen over de duidelijkheid van den Hebreeuwschen tekst der Psalmen denken,
niemand zal ontkennen, dat Dyserinck hem zoo goed als dat gaat in het Nederlandsch
overbracht.
Aan zijne vertolking der Spreuken - ik bedoel die der zoogenaamde Salomonische
- wijdde ik indertijd reeds een uitvoerig artikel; zie de Gids van 1884, blz. 15-36.
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Ik zal het daar geschrevene hier niet herhalen, maar liever herinneren aan de gunstige
beoordeeling van dit geschrift door den bekenden Duitschen Hebraicus Kautzsch in
de Theologische Literaturzeitung van 29 December 1883. Hij wijst o.a. op Dyserinck's
lofwaardig streven ‘um überall etwas verständliches zu bieten’. ‘In dit streven’,
vervolgt de beoordeelaar, ‘schroomt hij niet, overal waar de overgeleverde tekst òf
in het geheel geen zin of een zeer vreemden zin geeft, bij de conjectuur hulp te
zoeken’. Onder zijne gissingen bevinden zich, zegt Kautzsch, ‘neben einigen
gewagten, doch auch recht plausible’.
Dyserinck heeft zich door dit goed getuigenis echter niet laten verleiden om verder
van critiek op zijne eigene conjecturen af te zien. Dat merkte ik uit een doorgeschoten
exemplaar van zijne Spreukenvertaling, waarin b.v. Spreuken 1 : 11 de regel ‘laat
ons den onbesprokene een strik spannen’ m.i. terecht weer wordt overgezet door:
‘laat ons loeren op bloed’. Desgelijks neemt hij daar zijne vroegere opvatting van
Spr. 3 : 12 b terug. In plaats van: ‘God doet den zoon, in wien hij welgevallen heeft,
smart aan’, staat er nu weer volgens den traditioneelen en juisten tekst: ‘gelijk een
vader den zoon tuchtigt, in wien hij welgevallen heeft’.
Jezus Sirach is herhaaldelijk door hem vertaald, het laatst door ons beiden samen
in 1908, voor twee derde nu uit Hebreeuwsche handschriften, die pas in de synagoge
te Caïro voor den dag gekomen, derhalve tot dusver onbekend gebleven waren.
De Pirké Abōth of spreuken der vaderen zijn een tractaat uit de Mischna.
‘Dyserinck's poging om in zijne overzetting het oorspronkelijk, kernachtig karakter
dezer spreuken zoo getrouw mogelijk te behouden, is hem volkomen gelukt’, schreef
J.M. Hillesum, de Conservator
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der bibliotheca Rosenthaliana, in het Handelsblad van 29 Juli 1910. Dat de
aangehaalde woorden de uitspraak van een bevoegd deskundige zijn, behoef ik wel
niet te verzekeren. Het is een schoon getuigenis.
De overgang van de bespreking zijner oudtestamentische werken en hebreeuwsche
studiën tot de behandeling van die reeks zijner boeken en artikelen, die eene meer
theologisch-dogmatische strekking hebben, is geen sprong. Ik wil over die geschriften,
welke als vanzelf zijn ontstaan doordat ons medelid doopsgezind was, eerst iets
zeggen; daarna over de andere meer algemeen theologische.
Tot de quaestiones mennoniticae behooren van oudsher de volgende drie: de
bejaardendoop, de weerloosheid en de eedsbestrijding. Over het eerstgenoemde punt
in quaestie: of het beter is volwassenen dan kinderen te doopen? herinner ik mij niet,
dat Dyserinck zich in zijne werken uitgesproken heeft, en ik heb evenmin gemerkt,
dat hij ons daarover in handschrift iets naliet. In zijne ‘herinneringen’ vind ik er ook
niets over.
Des te meer echter heeft hij zijne meening gezegd over de beide andere
doopsgezinde leeringen. De vrijstelling der doopsgezinden van den eed behandelde
hij in vervolgnummers van de Gids (October en November 1882), die ook afzonderlijk
uitgegeven zijn te Haarlem bij Loosjes in 1882.
Eene nieuwe bijdrage tot de eedsvraag bevat zijn boekje over ‘het recht der
waarheid tegenover den staat’; eene uitgave der Maatschappij tot Nut van het
Algemeen, in 1902 te Amsterdam bij van Looy verschenen.
Over de weerloosheid schreef hij in de Gids van 1890.
Men zal mij ten goede houden, dat ik den inhoud dezer mennonitica onvermeld
laat; niet omdat zij geen bijzondere
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waardeering verdienen, maar omdat ik kortheid moet betrachten en er nog zoo veel
is, ook van meer algemeen theologischen en godsdienstigen aard, dat ik ongaarne
met stilzwijgen voorbij zou gaan, daar het Dyserinck's richting in het godsdienstige
sterk karakteriseert. ‘Hij was een oprecht geloovige’, schrijft Dr. Hoorweg. Dit bracht
hem, die zich tevens modern noemde, tot nadenken over twee onderwerpen, welke
- het kan niet ontkend worden - onder den invloed der nieuwere wereldbeschouwing
wel een weinig in het gedrang zijn gekomen. Ik bedoel het geloof aan onsterfelijkheid
en aan gebedsverhooring. Over de onsterfelijkheid sprak hij zich uit in de Tijdspiegel
van 1901; eene verhandeling, die ook afzonderlijk als brochure bij de Erven Loosjes
te Haarlem het licht zag. In zijne autobiographie maakt hij daarvan met voldoening
melding. ‘Dat werk’, zoo vernemen wij, ‘heeft onlangs zijn tweeden druk beleefd,
wat mij in dezen materialistischen tijd werkelijk succes lijkt’. Inderdaad heeft hij in
dit geschrift, om ‘zijne ziel en die van anderen te troosten’, alles bijeengebracht wat
voor een leven na den dood kan aangevoerd worden. Hij is evenwel eerlijk genoeg
er zelf bij te voegen: ‘men houde intusschen bij al deze overwegingen in het oog,
dat daaraan allerminst eenige kracht van bewijs voor het onsterfelijkheidsgeloof mag
worden toegekend’ (Tijdsp. 1901, 50). Als het er op aan kwam en er gekozen moest
worden tusschen de eischen des verstands en de behoeften des gemoeds, offerde
Dyserinck echter ten slotte liever de eerste dan de laatste op. Dat blijkt zeer duidelijk
uit zijne studie over Dr. Allard Pierson in de Tijdspiegel van 1897. ‘Wie alleen als
waarheid kan aanvaarden wat voor de rechtbank der rede als bewezen moet worden
erkend’, schrijft hij daar (blz. 273), ‘zal ten laatste elke geloofs-
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of levenswaarheid prijs moeten geven’. In verband met deze uitspraak treft het wel
bij het lezen der necrologie, dat ten slotte Pierson, dien hij, ‘een te hartstochtelijk
denker’ noemt, toch weer hoog door hem gesteld en gelukkig geprezen wordt, omdat
hij ‘ten gevolge van de godsdienstige mystiek, in welke atmosfeer hij als knaap was
opgegroeid’ - Dyserinck denkt hier natuurlijk vooral aan het réveil - ‘naast de rechten
van het verstand tevens die van het gemoedsleven is blijven waardeeren’.
Voor ‘dezen materialistischen tijd’ schreef hij vermoedelijk ook over
gebedsverhooring, het andere godsdienstige onderwerp, dat hem zeer bezig hield.
Niet al wat hij daarover op het hart en in de pen had, is gedrukt. Wel zijn artikel in
de Tijdspiegel van April 1887 (blz. 443-473) naar aanleiding van het gebed voor de
zitting van den Amsterdamschen Gemeenteraad, eene beschouwing, vooral
merkwaardig uit een historisch oogpunt, omdat Dyserink met zijn uitgebreide kennis
van alle bijzonderheden de wording van dat gebed en zijne lotgevallen uitstekend
verhaalt. Slechts in handschrift achtergebleven is onder zijne nagelaten
‘Herinneringen’, eene andere verhandeling van hem over het gebed. Gedeeltelijk
met inkt, gedeeltelijk met potlood heeft hij op het titelblad geschreven: ‘Aangevangen,
maar helaas! onvoltooid antwoord op Teyler's prijsvraag: Eene
empirisch-psychologische studie over bidden en gebedsverhooring’ door Dr. Johs.
Dyserinck, 22 Dec. 1910 - 30 Nov. 1912’. Dit is de concept-verhandeling, in de
Nieuwe Rotterdammer van 27 September 1912 genoemd met de opmerking er bij,
dat Dyserinck nog aan den avond zijns levens, voordat hij ruim veertien dagen daarna
op zijn laatste ziekbed kwam te liggen, aan deze studie had gewerkt. Hij heeft zeker
gehoopt ze binnenkort te vol-
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tooien om ze bij Teyler's Genootschap in te zenden en als datum daarvoor gesteld
30 November 1912, een dag, dien hij helaas! niet heeft mogen beleven. Uit Teyler's
‘programma’ blijkt namelijk dat de prijsvraag over bidden en gebedsverhooring
beantwoord en dus bij dat Genootschap ingezonden moest zijn vóór 1 Januari 1913.
Waarschijnlijk hoopte onze vriend aanvankelijk er eene maand vroeger mede gereed
te zijn. Het handschrift bevat 85 met blauw potlood genommerde en daarna nog 12
ongenommerde bladzijden.
Dyserinck's standpunt blijkt reeds uit het eerste blad. ‘Naar het oordeel van de
meerderheid der christenen’, lees ik daar, ‘moge de breuk der modernen met het
gebed en zijne verhooring in supranaturalistischen geest leiden tot ontbinding van
den godsdienst - naar mijne overtuiging is de bedoelde breuk het natuurlijk en
noodzakelijk gevolg van eene andere, hoogere opvatting van bidden en
gebedsverhooring, zoodat het gebed in stede van tijdverlies winst brengt voor het
onsterfelijk leven des geestes, dat aan geen tijd gebonden is en verder reikt dan de
grenzen dezer aarde, maar winste ook voor de ontwikkeling van den godsdienst in
geest en waarheid’.
Uit al wat Dyserinck hier en elders over het gebed schrijft, zien wij dat hij het niet
beschouwde als een vragen aan eene Hoogere Macht om veranderingen, die kortweg
onmogelijk zijn, maar als eene vrome meditatie, een tot zich zelven inkeeren, een
stil aankweeken van het gevoel van afhankelijkheid en van zedelijke
verantwoordelijkheid. Het bidden is alzoo iets gansch nieuws geworden; met het
ouderwetsche bidden heeft Dyserinck geheel gebroken.
Doch wij zijn nog niet aan het einde der vermelding van zijne vele geschriften. Neen,
zeer belangrijke moeten
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de revue nog passeeren, en daaronder diegene, welke zijn naam het meest algemeen
en ver tot in wijde kringen bekend hebben gemaakt. Immers wat na zijn verscheiden
het Nieuws van den Dag opmerkte, is juist. ‘Het is niet in de eerste plaats als theoloog
dat men in heel Nederland Dr. Dyserinck kende. Die algemeene bekendheid heeft
hij te danken aan zijn onuitputtelijken ijver in het opsporen en navorschen van eene
menigte letterkundige en artistieke bijzonderheden uit het leven van een aantal
beroemde landgenooten, en vooral wegens het gelukkige oogenblik, dat hij daarvoor
altijd wist te kiezen’.
Ook - voeg ik er bij - wat niet zijne kleinste verdienste was, door al die
landgenooten te schetsen en hunne werken uit te geven. Ja, rijk is zijn leven geweest
aan geschriften, op het gebied der nieuwe letteren ontloken. Hij mocht hiervan in
het Vraaggesprek zeggen: ‘In 1904 heb ik de Brieven van Betje Wolff en Aagje
Deken uitgegeven. In 1903 heb ik het Leven van Nicolaas Beets geschreven, en
Herinneringen aan hem in 1904. In 1906 publiceerde ik het Leven van Dr. L.R.
Beynen, oudrector van het Haagsch Gymnasium’ (dezelfde van wien hij ook een
levensbericht had gegeven in Letterkunde). ‘In 1907 het Leven van Alexander
Verhuell. In 1908 publiceerde ik Het Studentenleven in de Nederlandsche literatuur’
en vestigde zoo de aandacht op de medewerkers van Klikspaan. In hetzelfde jaar gaf
ik eene biographie van Frans Haverschmidt, den schrijver der Snikken en Glimlachjes
van Piet Paaltjes, uit’ ....
Hoe veel, hoe ontzettend veel, en dat na al hetgeen reeds vermeld was! zal men
zeggen. Zeker, het is veel, maar het is niet alles - want zijn To u s s a i n t ontbreekt
nog in deze opsomming. Of liever, zij was reeds vroeger genoemd. De laatste in de
rij, werd zij de eerste in de
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reeks van het Vraaggesprek. En te recht. Immers, zij was niet slechts zijn zwaarste
arbeid, waarvan hij getuigen kon: ‘ik heb er veel werk aan gehad’. Maar zij was ook
zijn meesterstuk, le couronnement de ses oeuvres als letterkundige, in zijn
levensavond.
‘Niet lang voor zijn dood’, schreef Prof. Kalff in Eigen Haard, ‘heb ik hem nog
over haar gehoord, en hem gezien in de stemmige zaal [van ‘Letterkunde’] aan het
hoofd van die lange tafel naast den voorzitter. Het gold dien avond Mevrouw
Bosboom-Toussaint, Truitje Toussaint, zooals haar bewonderaar liever zeide’.
Ja, Toussaint had hij lief, gelijk hij trouwens, volgens Rössing's fijne opmerking
in de Groene Amsterdammer, ‘al de personen en zaken, die hij behandelde, liefhad.
Hij leefde met hen en in hun geest. Dat heeft hij gedaan met Vondel, met Bellamy,
met Betje Wolff, met Agatha Deken, met Nic. Beets, met P.N. Muller, kortom met
allen. Hij had hen zoo lief, dat hij, waar hij kon, hen huldigde in gedenkteekenen’.
Hij had Nederland lief, vooral de goede, groote, verdienstelijke Nederlanders, die
onze nationale eer verhoogden. En dat niet alleen, maar zijne sympathie voor hen
deelde zich onwillekeurig aan ons mede. ‘Dr. Dyserinck’, schreef de Archivaris van
Vlissingen, Domisse, ‘heeft onze natie opgewekt tot liefde voor land en volk’.
Inzonderheid wat hij over onze groote historische romanschrijfster gaf, is algemeen
en zeer gewaardeerd geworden. ‘Men kan niet meer over Mevrouw
Bosboom-Toussaint spreken’, schrijft Clematis, ‘zonder te denken aan Dr. Johs.
Dyserinck, ... van wiens hand dat onsterfelijke boek is’... Dat onsterfelijke boek is
Toussaint's Levensen Karakterschets. Het is met toejuiching ontvangen en met warmte
aangekondigd door H. Robbers in Elsevier's
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Maandschrift van September 1912. ‘Dit is eene uitgaaf’, schreef hij, ‘van veel nut
en belang, met ijver en toewijding samengesteld. Wij mogen dankbaar zijn, in Dr.
Dyserinck zulk een naarstig snuffelaar naar wetenswaardige bijzonderheden uit het
leven der schrijvers en schrijfsters van 1830 en daaromtrent te bezitten. Ditmaal is
hij al bijzonder goed geslaagd, wat zonder twijfel wel voornamelijk mag worden
toegeschreven aan de gelukkige omstandigheid dat zijn onderwerp zoo bij uitstek de
moeite waard was’.
‘Met zorg en piëteit’, meent de beoordeelaar, heeft Dyserink de taak volbracht,
‘en daarom moeten wij hem dankbaar zijn voor het bouwstoffen aandragend werk,
door hem verricht. Dr. D. is er in geslaagd ons een beeld van Mevrouw
Bosboom-Toussaint voor te tooveren, dat, zoo het dan niet compleet mag genoemd
worden, in het gegevene zeer juist schijnt.’
De innig vrome, de volkomen oprecht en diep-godsdienstige vrouw, die ondanks
miskenning van de zijde der zoogenaamde strenge orthodoxie (welke haar
romanschrijven als zoodanig reeds veroordeelde), zoowel als uit het tegenover
liggende kamp altijd rustig en met opgerichten hoofde haar weg ging, den liberalen
Huet beurtelings aanvallend en hem verdedigend tegen zijne kleinzielige vijanden,
- dit prachtig karakter komt op menige bladzijde duidelijk naar voren’.
Uit zijn boek over Bosboom-Toussaint blijkt ook zoo duidelijk, hoe zeer zij dwalen,
die beweren, dat hij bibliograaf was in den zeer ordinairen zin van het woord:
snuffelaar, pluizer, speurhond gelijk hij zelf lachende zeide dat men hem noemde,
en niets meer. Iemand, meenen sommigen, die te veel hing aan kleinigheden en er
in opging; die om de boomen het bosch niet zag, die alleen
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talent had om levensbijzonderheden mede te deelen, maar geen om het geheel dat
daarin lag omvattend te schetsen. Hoe juist heeft de bibliothecaris der Amsterdamsche
Universiteit, Dr. C.P. Burger Jr. in zijne Necrologie (Het Boek, blz. 11 van den
overdruk) deze verkeerde opvatting bestreden. ‘D. liet het n i e t bij kleinigheden’,
schrijft deze geleerde. ‘Hij deed niets liever dan een onderwerp g e h e e l onderzoeken,
iets in a l l e b i j z o n d e r h e d e n vast stellen. Hij had den k o m p l e t e n aanleg
van een bibliograaf’.
Behalve door zijne Levens- en Karakterschets van Anna Louise Geertruida
Toussaint heeft hij zich ook verdienstelijk gemaakt door de uitgave van hare inedita,
uit hare briefwisseling, en verder uit andere novellen en geschriften samengesteld.
Wel zijn onder deze laatste volgens Mr. J.N. van Hall (Gids 1912, 588) ‘stukken,
die den roem van Mevrouw Toussaint als schrijfster niet zullen verhoogen’. Daarvoor
treft echter den uitgever Dyserinck geen blaam, daar van Hall zelf erkent, dat
‘openbaarmaking van alles wat Toussaint schreef g e w e n s c h t was, opdat de
schifting zou kunnen geschieden en het verouderde van het nog genietbare gescheiden
kon worden’.
Ook de critiek ontbrak bij Dyserinck niet. Met groote onpartijdigheid b.v. deelt
haar biograaf ons mede, dat Toussaint zelfs geen begrip van beeldende kunst en een
afkeer van muziek had, en dat zij, hoewel Bosboom's e n g e l a c h t i g e gemalin,
toch een ‘bij de handte, dikwijls scherpe, om den drommel niet altijd gemakkelijke,
maar daarbij tevens weer zoo innig-trouwe en loyale, groot- en ruimhartige vriendin
was’.
Vooral literarische critiek was in deze studiën zijn fort. Dit treft ons bijv. bij zijne
behandeling van twee quaesties, t.w. de samenwerking van Betje Wolff en Aagje
Deken, alsmede de samenstelling en het ontstaan
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der Studententypen van Klikspaan. In de uiteenzetting van beide gaf hij blijk van
een scherp onderscheidend talent en van een geoefend oog.
De eerste quaestie heeft hij herhaaldelijk te berde gebracht in de Gids (1884 no.
7; 1892 no. 11; 1903 no. 2), en in de inleiding tot zijne uitgave der brieven van Betje
Wolff en Aagje Deken. Het vraagstuk was aan de orde gesteld door Busken Huet,
die in zijne Literarische Fantasieën beweerd had, dat Betje Wolff veel, maar Aagje
Deken zeer weinig of niets had beteekend. Deze tweede van het beroemde
vriendinnenpaar zou inderdaad slechts eene figurante zijn geweest met eene
geüsurpeerde reputatie. Huet noemde haar eene ‘dienstbode’, anderen hielden haar
voor de ‘juffrouw van gezelschap’ of de voorlezeres van Betje Wolff. Zij had, meende
men, werktuigelijk opgeschreven wat ‘harer meesteres’ in het hoofd kwam, maar
overigens geen aandeel in de samenstelling van hare werken, zoo min van Willem
Leevend als van Sara Burgerhart.
In de Nieuwe Rotterdammer van 2 November 1892 schreef Prof. de Hoop Scheffer,
treurig gestemd: ‘Miskend bij haar leven, miskend na haren dood, zóó was het lot
van Aagje Deken. Zou het altijd zoo blijven?’ Neen, betere dagen waren voor haar
nagedachtenis op komst. ‘Gelukkig’ juicht Dyserinck, ‘kon onze de Hoop Scheffer
na de lezing van mijne Gidsstudie getuigen: voor allen en altijd in eere hersteld!’
Een tweede vraagstuk op Ned. letterkundig gebied, dat Dyserinck lang bezig hield,
deed zich voor bij de bespreking van Klikspaan's Studententypen. In 1908 gaf hij
uit: ‘Het studentenleven in de literatuur’. waarbij als tweede titel staat: De
medewerkers van Klikspaan. Had men tot heden gemeend, dat Kneppelhout en hij
alleen de auteur

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1913

27
was, nu bleek het Dyserinck bij critisch onderzoek, dat de beroemde Schrijver der
Studententypen medewerkers had gehad. Hunne namen - de namen van bevriende
studenten - wier initialen in den eersten druk nog voorkwamen, waren allengs in
vergetelheid geraakt, en het was een kolfje naar Dyserinck's hand, hen opnieuw te
ontdekken.
Al deze boeken over Bellamy, over Wolff en Deken, over Kneppelhout, over Beets,
over Verhuell, over Haverschmidt, zijn onderhoudend geschreven. Ook de humor
ontbreekt er niet. In zijne Wolff- en Dekenliteratuur b.v. deelt hij ons mede, dat
zekere Christiaan A. Nisse zijne ‘zielsbeminde Wolfje zoo brieschend lief had’, dat
hij het fortuin van haar en Aagje Deken welwillend beheerde, maar helaas! later zoek
maakte. De man schijnt een oplichter in folio geweest te zijn, wat echter niet gezegd,
maar te verstaan wordt gegeven.
Hoe hij oog had voor humor, blijkt ook b.v. uit deze aanteekening in zijne
‘Herinneringen’: ‘In October 1858 sprong ik gekleed in de Oude - toen nog niet
gedempte - Gracht (te Haarlem), vlak bij ons huis om een kind te redden, dat dreigde
te verdrinken. Den volgenden morgen kwam ik bij mijn kleermaker, die over ons
woonde, en zijn eerste woord was: Meneer! toen U in 't water sprong, dacht ik direct:
heeft Meneer zijn nieuwe jas aan?!’
Ik releveer dezen trek, omdat bij de beschrijving van Dyserinck zijn humor wel
eens voorbijgezien wordt. Intusschen niet door allen. Hoe menig reporter prees zijne
humoristische ader! En terecht. Op het Taal- en Letterkundig Congres, in Augustus
1908 te Leiden gehouden, werd ook dit talent opgemerkt door J.H. Rössing, die in
het Nieuws van den Dag schreef: ‘Zooals Dr. Johs. Dyserinck sprak,
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jeugdig, vol vuur en welsprekend - en wat hij zeide, rijk aan inhoud, vol van nieuwe
verrassende mededeelingen, - was 't bepaald schitterend. De congresleden hingen
als aan zijne lippen en konden vaak een vriendelijken lach niet weerhouden over
h e t g e e s t i g e en h u m o r i s t i s c h e , dat deze rede bovendien kenmerkte’.
Met zijne bewondering stond Rössing niet alleen. Over hetzelfde optreden schreef
H.M.v. L(oon) in het Artistiek Weekblad De Hofstad: ‘Twee nummers heb ik op het
Congres gehoord: Dr. J. Prinsen van Nijmegen en onzen sympathieken stadgenoot,
den heer Johs. Dyserinck. De eerste vertelde van Jan van Hout, den Leidschen dichter.
Wat zwaar, maar heel degelijk .... Toen kwam de emeritus-dominé van de
Doopsgezinde gemeente uit Rotterdam. En - die bracht er nou eigenlijk pas de
stemming in. H o e f r i s c h w a s d a t v a n e c h t e n h u m o r wat we daar over
de sotterniën van Leidsche Rederijkerskamers hoorden!’
Ik zou onvolledig zijn, als ik in dit levensbericht verzuimde melding te maken van
de door hem gestichte of onthulde gedenkteekenen; en van zijne tentoonstellingen.
Beide worden kort door hem herdacht in het Vraaggesprek. Van de gedenkteekenen
zegt hij: ‘In 1879 heb ik mij te Vlissingen als Doopsgezind leeraar gevestigd. Daar
heb ik den steen in het huis, waar de dichter Jacobus Bellamy geboren is, onthuld en
het monument voor Wolff en Deken. De bronzen gedenkplaat in de Sociëteit Minerva
ter eere van Piet Paaltjes heb ik onthuld’. De onthulling van Toussaint's borstbeeld
te Alkmaar 15 September 1912 moest helaas! zonder hem geschieden, omdat hij toen
op zijn ziekbed lag, dat zijn sterfbed zou worden. Maar hij had haar voorbereid.
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Reeds geruimen tijd te voren namelijk had Dyserinck aan het slot eener
onderhoudende voordracht, 11 Januari 1912, de hoop uitgesproken, dat te Alkmaar,
waar hij toen het woord voerde, zich een Comité mocht vormen om de nagedachtenis
van Mevrouw Bosboom-Toussaint te eeren door een borstbeeld in een der fraaie
parken dier stad. Die opwekking werd met goed gevolg bekroond. Het borstbeeld
van Mevrouw Bosboom-Toussaint is gekomen; het staat in het begin van den
Alkmaarschen Hout (Wilhelminastraat).
De onthullingen der twee Vlissingsche monumenten door Dyserinck, met naast
hem zijne toen nog zeer jonge dochter Welmoet, thans Mevrouw Wijnaendts
Francken, zijn uitvoerig door hem zelven beschreven. Die van den gedenksteen van
Bellamy, den 12den Juli 1880, in zijn boek ter nagedachtenis van dezen dichter, dat
in 1881 te Middelburg bij Alttorfer verscheen. De steen is van arduin, op het zwart
gepolijste medaillon komt het borstbeeld voortreffelijk uit. Meesterlijk is de
uitdrukking van het gelaat; het opschrift in gulden letteren luidt: ‘Aan Jacobus
Bellamy, geboren 12 Nov. 1757, Vlissingens burgerij’. Het tweede Vlissingsche
gedenkteeken is eene fontein met de bronzen buste van Betje Wolff aan de zuidzijde,
en aan den tegenovergestelden kant die van Aagje Deken. De twee andere vakken,
oost en west, zijn voorzien van deze opschriften: Nationale hulde aan Elisabeth Wolff,
geboren Bekker en Agatha Deken, 24 Juli - Vlissingen - 1884; en de titels van eenige
werken uit beider pen gevloeid.
Aan de onthulling der gedenkteekenen was gewoonlijk eene tentoonstelling
verbonden. Doch ook afgezien daarvan kwamen de tentoonstellingen voor. ‘In 1895’,
zegt hij in zijn Vraaggesprek, ‘heb ik te 's-Gravenhage de tentoon-
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stelling van Betje Wolff en Agatha Deken ontworpen.... In 1904 heb ik in Pulchri
Studio de Nicolaas Beetstentoonstelling geregeld’. Hij heeft er echter meer op het
touw gezet dan hij zelf aangeeft: zoo nog zijne twee tentoonstellingen te Vlissingen,
die van Braakensiek en ten slotte de Toussaint-tentoonstelling, eerst (13 Jan. 1912)
te Alkmaar, en later (September 1912) in de Universiteitsbibliotheek te Utrecht. ‘In
de kapel, waar eens Koning Lodewijk zijne gebeden ten hemel zond’, schreef het
Algemeen Handelsblad, ‘ligt nu al de schat van Dr. Joh. Dyserinck ter bezichtiging
van een ieder die belang stelt in de geschiedenis onzer letterkunde. Behalve de
geschriften liggen daar al de portretten van Mevr. Bosboom-Toussaint en honderden
gansch onbekende brieven, door hem uit bibliotheken, archieven, bij familieleden
en particulieren saamgelezen’.
Doch hij had nog zoo veel meer, dat hij niet heeft tentoongesteld. ‘Hier is het
dossier van P.N. Muller’, sprak hij op zijne studeerkamer tot zijn interviewer, ‘den
letterkundigen koopman. Muller is lang redacteur van de Gids geweest en 87 jaar
oud gestorven. Dit is het dossier van Mr. C.J. Fortuyn, oud-redacteur van de Gids,
die geheel vergeten was, en dien ik weder ontdekt heb. Hier staat op deze planken
alles wat Busken Huet heeft geschreven, tot zelfs zijne beoordeelingen uit de
Wetenschappelijke Bladen. Dit is het dossier van H.J. Polak, den Graecus; dit van
Alberdingk Thijm; dit van onzen eminenten Prof. van der Vlugt’.... En zoo gaat dat
voort. Totdat wij weer komen bij Rembrandt. ‘In portefeuilles geborgen, behoorlijk
in kasten gerangschikt zijn daar honderden reproducties van Rembrandt's werken,
op groote cartons van matgrijzen tint opgeplakt, bijeen.’
Doch nog zijn wij niet aan het einde der verzamelingen.
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‘Uit het kunstkabinet volgen wij onzen gastheer weer naar de schatkamer,’ schrijft
de reporter. ‘Daar is de eerste uitgave van Ter Haar's Huibert en Klaartje met vignetten
en kleine prentjes, heel intiem-knusjes door Ten Kate geïllustreerd. Wij zien eene
Engelsche en Duitsche vertaling van Van Koetsveld's Pastorie te Mastland. Dyserinck
toont ons de gedichten van Schiller, geïllustreerd door den uitnemenden teekenaar
en graveur Moritz Retzsch. En weer zien wij zeldzame drukken, vergeten
meesterwerken, en vragen verbaasd: hoe vindt u toch dit alles? - Dat zit er in, als je
op je qui vive bent! zei hij’.
Op zijn ‘qui vive’, ja, dat was hij, onze Johannes Dyserink, altijd en overal. Hij heeft
verbazend gewerkt; niet alleen verzameld heeft hij, maar uit het met vlijt
bijeengebrachte goed heeft hij al de wijsheid en de leering gehaald, die er in lag.
Dat hij gewaardeerd werd, spreekt vanzelf en bleek ook telkens, te meer daar hij
een vriendelijk en welwillend man was. Hem zijn onderscheidingen ten deele gevallen,
die hij ruimschoots verdiende en die hem ook door niemand misgund werden. Hij
was Ridder van den Ned. Leeuw; theologiae doctor honoris causa en lid van allerlei
geleerde genootschappen: Leidsche Letterkunde, het Provinciaal Utrechtsch
Genootschap, het Utrechtsch Historische, het Friesche, het Zeeuwsche. Van ‘Oefening
kweekt Kennis’ te 's-Gravenhage was hij jaren lang voorzitter.
Alleen, Hoogleeraar is hij niet geworden, ofschoon er, althans eens, ernstig sprake
van geweest is, toen Prof. de Hoop Scheffer in 1890 te Amsterdam aftrad. In den
grond was dit hoogleeraarsambt een kerkelijk, en daarom ligt de waardeering der
benoeming vooral binnen de
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grenzen van het kerkgenootschap hetwelk ze uitbracht. Dat in het algemeen Dyserinck
aanspraak op een professoraat had, lijdt intusschen geen twijfel. Stellig is zijne
niet-benoeming aan het Seminarie en daardoor tevens aan de Universiteit van de
hoofdstad eene teleurstelling voor hem geweest. Doch ik heb hem er nooit over
hooren klagen, wat bewijst welk een hoogstaand man hij was.
Aan den anderen kant echter mag gerust worden gezegd, dat hij de professorale
toga niet noodig had om beroemd te worden.
Ook is het de vraag, of hij zoo krachtig en veelzijdig naar buiten zou hebben
kunnen blijven werken, als hij veel college had moeten geven.
Tot zijn levensgeluk zou het professoraat misschien evenmin zoo veel hebben
bijgedragen als men oppervlakkig kan meenen. Want zijn werk kon het best in ruime
kringen geschieden en door een talrijk publiek gewaardeerd worden. Dat dit zijn deel
was, moet zijne grootste voldoening zijn geweest, zijne vreugde jaar in jaar uit.
Het groote publiek is hem dan ook altijd dankbaar geweest. De warmste hulde
wellicht, die hem gebracht werd, was die op zijn 70sten jaardag, toen een keur van
vereerders, onder wie eerste mannen, zich om hem schaarde, ten einde hem te zeggen,
hoe hoog zij hem achtten, en hoe zeer zij hoopten, dat hij nog lang leven zou.
Het was 12 Maart 1905. ‘Een reeks feestdronken getuigde van dankbaarheid voor
al wat de jubilaris gedurende de vele jaren zijner werkzaamheid op verschillende
plaatsen gewrocht had. Bovenal werden geprezen de jeugdige werkkracht en de
brandende ijver, die hem onder de merkwaardige land- en tijdgenooten eene eereplaats
hadden doen innemen’ - zoo schreef het Volksbelang van Gent aangaande die
feestviering.
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Felix meritis, beatus virtutibus - dat was hij toen en steeds; hij is het gebleven ten
einde toe.
Zijn geluk werd verhoogd door een krachtig gestel en eene bloeiende gezondheid,
die hem in staat stelden tot een zoo vermoeiend leven als hij, rusteloos werkend,
reizend en trekkend, geleid heeft.
En het werd niet minder verhoogd door een schoon en rein huiselijk leven met de
vrouw die hem lief had, die hem steunde in strijd en nood, die met hem medeleefde
en medevoelde al wat door hem gewerkt, genoten, soms ook geleden werd.
Hij heeft een ruim 77-jarigen, dus hoogen leeftijd bereikt.
Toch rijst in veler hart de wensch dat hij nog langer had mogen blijven leven. Nu
hij van ons is weggegaan, beseffen wij misschien eerst recht, wie hij voor ons was
en hoe veel wij van hem leerden. Zeer juist en schoon zingt Dr. J.B. Schepers van
hem:
Zijn land, zijn volk met schrijvers en geloof,
Hij had ze lief, uitbundig in het prijzen,
Zijn werkkracht spoorde tot nieuw werken aan.
Zoo blijft voor jongeren zijn beeltnis staan
Als blijde werker, die niets van zich schoof,
Zoo zullen wij aan 't nageslacht hem wijzen.

Dyserinck's woonplaatsen en betrekkingen:
Geboren te Haarlem 12 Maart 1835.
Aldaar woonachtig tot in 1855.
Student geworden in 1855.
Predikant in den Helder 1861-1879.
Predikant te Vlissingen 1879-1884.
Predikant te Rotterdam 1884-1901.
Emeritus-predikant sedert 1901.
Woonachtig te 's-Gravenhage 1901-Mei 1912.
Laatst woonachtig te Baarn sinds Mei 1912.
Overleden aldaar 26 September 1912.
H i l v e r s u m , Januari 1913.
J.C. MATTHES.
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Lijst der geschriften van Dr. Johs. Dyserinck.
In chronologische volgorde.
Waarop moet, volgens Paulus, de Christen zijne hoop der zaligheid bouwen? Godg.
Bijdragen van 1864. No. 10.
Welke denkbeelden had Jezus over de waarde van het Mozaïsme voor het Godsrijk?
Godg. Bijdragen 1866.
Verscheidenheden. Haarlem 1867.
Godsdienstige Overdenkingen I, 1868.
Godsdienstige Overdenkingen II, 1868.
Gebeden bij de Godsdienstige Overdenkingen, 1868.
Iets over het lezen, denken en schrijven (In de Volksvriend van de Bosch Kemper)
1869.
De Spreuken van Jezus, den zoon van Sirach 1870.
Levensbericht van Mr. Hugo Beyerman, voor de Maatschappij der Nederl.
Letterkunde 1870/71, afzonderlijk uitgegeven in 1871.
‘Vrede zij in uwe vesting’ 1672. 26-27 Juni-1872. Met twee illustraties en de
portretten van A.M. van Eeghen en zijn zoon W. van Eeghen, Adriaan Broese van
Groenou, 1872.
Bloemlezing uit de Spreuken van Jezus Sirach, 1872.
Het jaarboekje van de heilige familie voor 1874... 1874.
Wij gaan niet naar Boheme, 1874.
De Apocriefe Boeken des Ouden Verbonds, 1874.
Het Boek der Psalmen uit het Hebreeuwsch vertaald, 1877.
Kritische Scholiën bij de vertaling van het Boek der Psalmen. Theol. Tijdschrift
XII. 3de stuk, 1878.
Vondels sterfdag na twee eeuwen gevierd, 5 Febr. 1879.
Ter nagedachtenis van Jacobus Bellamy, 1881.
Hildebrand's Camera Obscura De Gids 1881 December.
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Hildebrand's Camera Obscura afzonderlijk en vermeerderd uitgegeven, 1882.
Van en over Betje Wolff. De Gids, April 1882.
De Vrijstelling van den eed voor de Doopsgezinden. Gids, Oct. en Nov. 1882.
Het Boek der Spreuken, uit het Hebreeuwsch vertaald, 1883.
Kritische Scholiën bij de vertaling van het boek der Psalmen. Theol. Tijdschrift
1883.
Hulde aan Betje Wolff en Aagje Deken, 1884. Hierbij onuitgegeven brieven van
Betje Wolff en Aagje Deken.
Van en over Betje Wolff. Gids Juli 1884.
Het gebed in den gemeenteraad van Amsterdam, Tijdspiegel 1887.
Het Rotterdamsche tooneelgezelschap van Bingley en Revier, Jaarboek. Rotterdam,
1887.
De Nachtwacht van Rembrandt, Gids 1890. IV. Afzonderlijk uitgegeven bij P.N.
van Kampen, 1890.
De weerloosheid volgens de Doopsgezinden Gids 1890.
De Schuttersmaaltijd van Barth. van der Helst Gids 1891. II.
De Klaagliederen, uit het Hebreeuwsch op nieuw vertaald, Theol. Tijdschrift 1892.
Wolff en Deken, Gids Nov. 1892.
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Levensbericht van Jacobus Craandijk.
Gaarne en met liefde aanvaard ik de taak, een Levensbericht te geven van den
kundigen, trouwhartigen en eenvoudigen man, met wien ik als ambtgenoot te Haarlem
16 jaren heb samengewerkt en 26 jaren vriendschappelijk verkeerd, den geestverwant,
ook bij verschil van richting, den onderzoeker, in wiens studiën ik belang stelde, den
schrijver, aan wiens werk ik voor het mijne niet weinig heb te danken. Met vele
talenten bedeeld, is hij in verschillende betrekkingen werkzaam geweest en heeft hij
zich in menig opzicht, tal van jaren, verdienstelijk gemaakt. Hij was een zeer bekend
en geacht leeraar der Doopsgezinden; een gewaardeerd Hoofdbestuurder van het
Nederlandsch Zendelinggenootschap, een degelijk vorscher en beminnaar van
vaderlandsche oudheden, de populair geworden schrijver der ‘Wandelingen’, warm
vriend van onze Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, Nederlander in merg
en been. In welke omstandigheden en in welk een geest hij dit een en ander was,
daarvan moge dit Levensbericht kortelijk gewagen.
Jacobus Craandijk stamde uit een oude Amsterdamsche
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familie, aldaar gevestigd en werkzaam sedert zekere Pieter Craandijk in het jaar 1664
uit Rede (achter Bocholt in het Munstersche) hierheen gekomen was en er het
klein-poorterschap verkregen had. De Craandijken behoorden als damastwever,
grutter, metselaar en bouwkundige of wel als houtkooper tot de nijvere burgerij der
welvarende koopstad, en kwamen in 1796 door het huwelijk van Pieter Craandijk
Alexandersz. met Mej. Anna Vissering tot welvaart en aanzien. Van Pieter's zoon
Pieter Jr., geboren 9 Juni 1800, gehuwd in 1826 met Mej. Maria van Coppenaal, was
Jacobus het vijfde kind. Hij werd geboren 7 Sept. 1834. De familie woonde des
winters op de Keizersgracht bij de Heerenstraat, 's zomers buiten de Zaagpoort, waar
vader Craandijk, houtkooper en eigenaar van schepen, in de ‘Boterton’ zijn handel
dreef en zijne zaagmolens had. Hier bracht de jonge Craandijk de eerste jaren van
zijn leven door, opgroeiend deels als een wel opgevoed stedeling, deels als een vrij
buitenkind, zwervend over de paden en werven en langs de slooten van de
Amsterdamsche buitensingels. Zijn eerste onderwijs genoot hij van een gouverneur.
Van dit een en ander, van deze in vrijheid gesleten jeugd, die geen andere tucht kende,
dan die des gezins, misschien ook van zijn verkeer op grootvaders buitenverblijf
‘Hofslot’ bij Soest, heeft Craandijk dien zin voor ‘buiten’ en voor zijn persoonlijke
vrijheid opgedaan, die hem levenslang hebben gekenmerkt. Lang evenwel duurde
dit prinsenleventje niet. In 1840 reeds moest hij zijn vader verliezen, en in 1846 met
zijn moeder naar den Haag verhuizen, daar deze zich in tweede huwelijk had
verbonden aan den Heer Wouter Cool, Commies bij Buitenlandsche zaken. Hij ging
er heen met drie broeders en twee zusters, en daar de Heer Cool, weduwnaar van
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Mej. Jikke de Vries Koopmans, vijf kinderen mee ten huwelijk bracht, en er uit de
nieuwe echtverbintenis nog drie volgden, heeft onze vriend wel geleerd, zich in een
ruimen kring te bewegen en zijn eigen weg te zoeken en te vinden - wat hij ook altijd
trouw gedaan heeft.
Hij bezocht in den Haag het gymnasium met het voornemen, predikant te worden
bij de Doopsgezinden, tot welke gezindte de Vissering's, de Coppenaal's en de familie
Cool met vele hun verwante familiën behoorden. In het jaar 1852 werd Jacobus
Craandijk student bij de Algemeene Doopsgezinde Sociëteit en het toenmalig
Amsterdamsch Atheneüm.
In kleine, breed gebouwde gestalte bracht de jonge student in Amsterdam mede
een gezond en sterk gestel, bestand tegen weer en wind, gehard tegen vermoeienis,
een even gezond als bevattelijk verstand, een scherpe opmerkingsgave, een luimigen
geest vol boert en woordspeling, een hartelijken zin voor gezelligheid en degelijke
trouwe vriendschap, een goed, eenvoudig, waarheidlievend karakter, een godsdienstig
gemoed en zekere vaardigheid in teekenen en dichten, zoodat hij, student wordend,
o.a. reeds een dik schrift had volgeschreven met Jeugdige Dichtoefeningen.
Zijne studiën, toen ter tijd aanvangende met een paar jaren voortgezette beoefening
van de oude letteren, volbracht hij onder de hoogleeraren J.C.G. Boot, H. Beijerman,
P.J. Veth, W. Moll, A.D. Loman, de Doopsgezinde hoogleeraren S. Muller, J. van
Gilse en - zij het ook maar kort - S. Hoekstra Bzn. Hij deed het zonder van de
dogmatische, wijsgeerige, exegetische en verwante vakken veel meer werk te maken,
dan noodig was tot het bereiken van het doel, waartoe hij ter studie gekomen
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was. Een godgeleerde zou er niet van hem groeien. Maar hij werd aangetrokken, zijn
aard getrouw, door de geschiedenis, met name door die der Doopsgezinden, en maakte
veel werk van zijne preeken, zoodat hij in dit opzicht bij Prof. S. Muller, aartscriticus
in deze, wèl stond aangeschreven, en hij zelfs door hem ‘een geniaal ventje’ moet
zijn genoemd. Wat niet minder beteekent: zijne medestudenten luisterden met eerbied
naar hem, als hij zijne preeken met zijn diepe basstem voordroeg. Opmerkelijk mag
het heeten, dat hij onder zijne tijdgenooten zoo goed als de eenige is geweest, die
den juist aanbrekenden dageraad van de moderne theologie niet met sympathie heeft
begroet. In den regel waren zij grootgebracht in de liberale godsdienstige
overtuigingen, die toen algemeen waren; maar langzamerhand begon de Tübinger
school, begon de theologie van F.C. Baur en van diens ‘Christenthum der drei ersten
Jahrhunderte’ het geloof aan de oude traditiën te ondermijnen. Het was nog in het
allereerste begin der beweging. Busken Huet's ‘Brieven over den Bijbel’ waren nog
niet verschenen, en tot beslist partij kiezen behoefde het nog niet te komen. Craandijk,
allerminst de man om zich door een algemeene beweging te laten medeslepen,
bovendien meer gevoelende voor het praktische in den godsdienst, dan voor dogma's
en richtingen, eindelijk vooral er op uit, een goed leeraar te worden, liet zich dan
ook niet storen in de wijze, waarop en in den geest, waarin hij zich voorstelde, dit
eenmaal te zullen zijn. Hij bleef zich houden - en heeft dit zijn leven lang gedaan aan zijn zeer liberaal en Evangelisch Christendom. Niet evenwel, zonder zich hiervan
rekenschap te geven. Hij scheidde toch van de Kweekschool met een proefschrift
over Het verschil in de voorstelling van het ontstaan
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der Christelijke Kerk tusschen F.C. Baur te Tübingen en A. Ritschl te Bonn en had
hiermede voor goed met den strijd der richtingen en partijen afgerekend.
Craandijk stond bij zijne medestudenten hoog aangeschreven en nam in
verschillende besturen zitting. Hij was een gezellig kameraad en onvermoeid
voorganger op de jaarlijksche tochten van het Doopsgezind Studentengezelschap
‘Etebon’, straks van het mede door hem gestichte Wandelgezelschap, ‘Ahasverus’,
en toonde zich bij het deelnemen aan en bij de beschrijving van deze tochten reeds
den toekomstigen wandelaar en schrijver der Wandelingen. Geen wonder dan ook,
dat ook hij, gelijk zoo menigeen vóór en na hem, de letterkundige loopbaan is
ingetreden door de bescheiden deur van den Studenten-almanak. Reeds in dien van
het Amsterdamsche Studentencorps van het jaar 1854 zag hij, nog jong student, een
gedicht: De kloosterlinge en een prozastuk Een mannenhart geplaatst, beiden met
de letters N - F onderteekend, wat voor een goed verstaander den bijnaam van ‘Neef’
aanduidt, met welken de student wegens zijn verwantschap met Prof. J. van Gilse
zich onderscheiden zag. Kort daarna, in 1855, gaf hij het eenige strijdschrift, dat,
voor zoo ver mij bekend is, van zijn vreedzame hand verschenen is, en wel in een
curieus boekje: Een woord aan allen, die den Amsterdamschen Studenten-Almanak
van 1855 gelezen hebben. Bij het opstellen van de zoogenaamde ‘Korte Geschiedenis’,
in dien almanak voorkomende, had de ongenoemde schrijver-redacteur, met een
zeker gezelschap studenten warm aanhanger en volger van Prof. Martinus van der
Hoeven, de gelegenheid waargenomen, de filosofische en meer geestelijke richting
van zich zelven en zijne vrienden aan zijne medestudenten aan te bevelen, maar
tevens zich niet
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ontzien, uit de hoogte de les te lezen aan een andere groep studenten, tot welke zoo
goed als alle Doopsgezinde jongelui behoorden, en deze uit te maken voor een
eenzelvige materialistische club. Dit lieten de beleedigden, met name Craandijk, zich
van den roekeloozen tuchtmeester niet zeggen, en namens eene Commissie uit deze,
tot het opstellen van bovengenoemd tegenschrift: Aan allen enz. benoemd, heeft
Craandijk daarin wat hij noemde: de ziekelijke, overdreven richting, de zelfaanbidding
en zelfverheffing zijner bedillers en hunne vermetele beschuldigingen behoorlijk
afgestraft. Niemand was hiertoe eerder gerechtigd, dan onze eerlijke, eenvoudige,
van alle kuren vrije, onbesproken vriend en uitnemende schrijver. Waarschijnlijk want zoo iets leek hem - zal hij ook wel de hand gehad hebben in het luimig en
satiriek tooneelstukje: Eerste Bedrijf van een Drama getiteld ‘Hendrik de kluizenaar
of wat een wijsgeer lijden kan’, dat onder de ‘Ingezonden stukken’ van het genoemde
tegenschrift voorkomt. Toen nu, naar aanleiding van een groenen-quaestie de
oneenigheid groeide, richtten een zesendertigtal jongelui van de partij van Craandijk
een eigen corps, dat van ‘Modus’, op, dat met een eigen Almanak tot 1861 stand
hield. In dezen Studenten almanak leverde Craandijk in den trant van de toen
heerschende romantiek, o.a. in 1857, met veel kennis van zaken en toestanden een
historische novelle Agnita van Heusden en in 1858 een gedicht De Stichting van
Bern.
In 1859 vertrok Craandijk, als beroepen predikant der Doopsgezinde gemeente aldaar,
naar het landelijke Twentsche dorp Borne. Het was één dier gemeenten, welker leden
voor een groot deel aan elkander verwant, rondom den predikant en als met hem een
soort van vrienden-
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kring vormen. Craandijk werd er door zijne prediking in de kleine huiselijke kerk,
door zijn gemoedelijk godsdienstonderwijs, door zijne bezoeken en zijn gemeenzaam
deelen in lief en leed de huisvriend zijner gemeente, en bij de viering van zijne
veertigjarige ambtsbediening zijn de weinige overgeblevenen hem dit te Haarlem
welsprekend komen toonen. Ook voor algemeene belangen had hij oog en hart, zooals
voor het schoolonderwijs, dat hij verbeterde door de stichting van een school, en
voor de Bornsche rederijkerskamer, aan welke hij zich met liefde wijdde.
Gedurende het verblijf te Borne is Craandijk (1 Augustus 1861) in het huwelijk
verbonden geworden met Mej. Anna Geertruida Ballot, die meer dan vijftig jaren in
den meest voorspoedigen en gelukkigen echt aan zijne zijde heeft gestaan, deel
nemend in zijn werk en zijne zorgen, zijn huis sierend met vrede, godsdienst, vreugde,
weldadigheid en gastvrijheid, en altijd zoo trouwhartig door hem en zijn gezin geacht
en bemind is geworden.
In Borne heeft Craandijk tijd kunnen vinden, en gelegenheid gehad, naar hartelust
met zijne nieuwe vrienden, te voet, te paard of in den ouden Twentschen ‘kleedwagen’
op hooizakken gezeten, de heiden, bosschen, wegen en lanen van den schoonen
omtrek te doorkruisen, met name die van het beroemde, aan Borne grenzende Twickel
met zijn oud kasteel en trotsch geboomte. Welk een oog hij had voor deze dingen
en voor de eigenaardige toestanden van deze streek: hare tegenstellingen van oude
Saksische hoeven, aartsvaderlijke weefstoelen, oude zeden en afgeslotenheid aan de
ééne, en hare hooge fabrieksschoorsteenen, razende spinmachines, moderne villa's
en verkeersmiddelen aan de andere zijde, heeft Craandijk in het begin van het tweede
deel zijner Wande-
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lingen onder het hoofd ‘Twenthe’ met de kennis van een ooggetuige beschreven.
Maar niet lang duurde deze idylle. In 1862 reeds werd Craandijk naar Rotterdam
beroepen. De overgang kon moeilijk grooter zijn. Doch, zoo hij een buitenman was,
hij was het als rechtgeaard stedeling. De bedrijvige stad, het levendig verkeer, de
omgang met de degelijke koopsmansfamiliën en collega's, als Schuier, Griethuysen,
te Winkel, Plaat, Francken, Tiele en Deeleman, de instellingen van wetenschap en
kunst, zooals het rijke door hem in ‘Eigen Haard’ (1884) beschreven Leeskabinet,
de fraaie kerk, de uitgebreider werkkring trokken den jongen leeraar en hebben, na
het scheiden, hem de liefste herinneringen nagelaten. Buiten het werk, hem als
voorganger der gemeente opgedragen en door hem met liefde en zorg behartigd, was
hij hier in zijn ambt ook werkzaam in de gevangenis, waar hij de menschen als een
vriend bezocht, en om de veertien dagen predikte. Op 22 Oct. 1863 deed hij het
verslag en hield hij de toespraak bij gelegenheid van de 49ste Algemeene Vergadering
van het Bijbelgenootschap. En mede als afgevaardigde van de gemeente van
Rotterdam werd hij in 1875 benoemd tot Bestuurder van de Algemeene Doopsgezinde
Sociëteit, wat hij tot het jaar 1912 gebleven is. Maar wat hem vooral lief was in
Rotterdam en hem de plaats lief gemaakt heeft, dat is het aldaar gevestigde
Nederlandsch Zendelinggenootschap, waaraan hij met oudere leden als Vinke, de
Ridder, van der Pol en jongere als Schuller tot Peursum 47 jaren lang zijne krachten
heeft gewijd, sedert hij reeds in 1864 tot Bestuurder en in September van dat jaar tot
Hoofdbestuurder werd benoemd. Van 1864 tot 1905 werkzaam
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als lid van de ‘Commissie van Onderzoek en Toezicht’ en als zoodanig belast met
de zorg voor de belangen van het Zendingshuis - van 1867 tot 1899 voorzitter van
de ‘Permanente Commissie ter bevordering van de belangen des Genootschaps hier
te lande’, - in 1871, 1884 en 1895 voorzitter der Jaarvergadering - tot zijn vertrek
(in 1884) lid der maandelijks samenkomende ‘Uitvoerende Commissie’ - in 1877
redenaar ter Algemeene Vergadering - van 1894 tot 1898 vice-Voorzitter en van
1899 tot 1902 voorzitter van het Hoofdbestuur - langen tijd Secretaris van het ‘Bestuur
der Meisjes kost- en dagschool voor kinderen van Hoofden en aanzienlijken’ te
Tomohon (Minahasa) en onder deze bedrijven door lessen gevend aan de
Kweekelingen van het Zendingshuis, heeft hij - men lette op de genoemde cijfers de goede zaak lang en trouw gediend. Doch hoogtij hield Craandijk als
Hoofdbestuurder en vriend van het Genootschap met dat Genootschap zelf, toen hij
in het jaar 1897 het Eeuwfeest dezer instelling vieren mocht. In de Algemeene
Vergadering van 1896 verkozen tot het uitspreken der feestrede, trad hij 's namiddags
den 14den Juli 1897 in de met groen, vlaggen en toepasselijke zinnebeelden versierde
en smaakvol ingerichte zaal van de sociëteit de Harmonie (de Doele), voor een
uitgelezen gezelschap van Bestuurders, medewerkers en genoodigden op, en sprak
hij naar aanleiding van Paulus' zelfgetuigenis: ‘Hulp van God verkregen hebbende,
sta ik tot op dezen dag’ een welsprekend woord van dank en blijdschap, dat het
Genootschap onder vele bezwaren, in strijd en nood en groote geldzorgen staande
gebleven was, een woord van hartelijke ingenomenheid ook met het groote doel, dat
het Genootschap beoogde, en van levendige opwekking. Hier

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1913

46
was Craandijk in zijn volle kracht, hier mocht hij spreken naar zijn hart, eenvoudig,
waar, hartelijk en opgetogen, en zeker heeft deze feestviering in vergaderzaal, feestzaal
en groote kerk, waar Dr. A.J. Th. Jonker sprak, tot de schoonste herinneringen van
Craandijk behoord.
De Rede, toen gehouden, werd opgenomen in het bij deze gelegenheid uitgegeven
‘Gedenkboek’ der feestviering, waarin ook te lezen staat het door Craandijk opgestelde
Overzicht van de werkzaamheid van het Nederlandsch Zendelinggenootschap 1797
- 1897. Reeds in 1869 had hij een werkje Het Nederlandsch Zendelinggenootschap
in zijn willen en werken uitgegeven en in 1895 herdacht hij in het weekblad ‘Eigen
Haard’ den Zendeling J o h . C h r . N e u r d e n b u r g .
Toen Craandijk in het jaar 1903 als voorzitter van Hoofdbestuurders aftrad ontving
hij van het dankbaar Genootschap de meest eervolle blijken van waardeering en van
H.M. de Koningin het officierskruis van de Orde van Oranje-Nassau, en toen hij
eindelijk in 1911 zich genoopt zag, als lid van het Hoofdbestuur zijn ontslag te vragen,
werd hij door de jaarvergadering tot Eerelid van dit college benoemd. Voor hem had
het zeker de meeste waarde, dat hij 47 jaren lang het Genootschap, hetwelk hij liefhad,
had mogen dienen en er zijne vrienden in had mogen vinden.
Ook nog een andere taak heeft Craandijk in Rotterdam op zich genomen en met
dezelfde zorg volbracht. Hij heeft er de acht kloeke deelen geschreven zijner
Wandelingen. Zij kwamen voort uit een zelfde gevoel van piëteit, als zijn werk voor
de zending. Het was hem met de toenmalige firma A.C. Kruseman en Tjeenk Willink
te doen om een werk, waarin, in geschrifte en afbeelding, bewaard zou blijven zooveel,
dat door den geest des tijds
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dreigde verloren te gaan. Een beeld des vaderlands zou het zijn, zooals het toen was
met zijne kasteelen en buitengoederen, zijne nog landelijke dorpen en oude
stadsgezichten, zijne onbekende oorden en streken, die straks ‘geëxploiteerd’ zouden
worden en waarvan het karakter ten eenemale veranderen ging. De kennis, die
Craandijk bezat van oude en tegenwoordige toestanden, zijn liefde voor vaderlandsche
kasteelen, landgoederen en geslachten, zijn gevoel voor natuurschoon, zijne gave
van schrijven waren even zoovele redenen, om hem den arbeid op te dragen. Ook
had hij reeds in 1874 een doorwrochte studie geschreven over de Ambachtsheerlijkheid
Cralingen en het slot Honingen en zijne bezitters, in 1876 in de ‘Rotterdamsche
Historische Bladen’ geplaatst. Hij was de aangewezen man voor de pen, gelijk zijn
vriend, de schilder P.A. Schipperus, hem uit den Rotterdamschen Kunstkring bekend,
de aangewezen man was voor het potlood, waarmede deze wandelingen zouden
worden geschreven en geteekend, want de fotografie en de lichtdruk hadden toen
nog niet in het rijk der illustratie de alleenheerschappij. Samen er op uitgetogen met
hun wandelstaf, reiswijzer, aanteekening- en schetsboek zijn zij met alle
reisgelegenheden, maar liefst te voet het vaderland in al zijn deelen gaan opnemen
- onvermoeid, door weer en wind, over hei en heuvel, wei en duin, door bosch en
langs eenzame of drukke wegen; steden, dorpen, kasteelen, landgoederen, stadhuizen,
markten en instellingen bezoekend; snuffelend en verzamelend, waar alleen de
voetganger doordringt, totdat zij als nijvere bijen met den voorraad thuis kwamen,
om de stof te bewerken. Dan, met vele herinneringen in het hoofd, met de noodige
aanteekeningen vóór zich, met oude stedebeschrijvingen, kronieken en al die
geschiedbronnen aan zijne zijde, met welke hij zoo goed be-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1913

48
kend was, is Craandijk aan het werk getogen, zooals een schrijver en onderzoeker
dat doet, die de stof volkomen machtig is en wat hij weet, zeker en volledig weet.
‘Wandelingen’ heeft hij zijn werk genoemd. Niet in den vorm van
plaatsbeschrijvingen, maar in dien van wandelingen, ja tochten mogen wij wel zeggen,
heeft hij dit werk geschreven, tochten, waarop hij uw gids is. Ook het rijwiel was
toen nog niet wat het nu is met zijn Wielerbond. Hij stelt zich voor, dat gij met hem
loopt, waarschuwt u, dat gij een goeden marsch vóór u hebt, doet u reisgelegenheden
en pleisterplaatsen aan de hand, is eigen met beroemde plekjes als ‘Karelshaven’,
‘Dolle hoed’, ‘Jan Tabak’, ‘Kraantje Lek’, kent in vele van die oorden van rust den
waard en de familie, en beveelt ze aan, als zij 't waard zijn, wijst u de mooie plekjes,
en vertelt ondertusschen van steden en kasteelen en oude geschiedenissen en
geslachten en nieuwe instellingen en stichtingen, met liefde, piëteit en humor, en
met een opgewektheid, die zoo onvermoeid is, als zijn beenen en zijn borst het zijn.
In het jaar 1875 begonnen, zijn de Wandelingen door Nederland met pen en potlood
door J. Craandijk en P.A. Schipperus, eerst bij de firma Kruseman en Tjeenk Willink,
later Tjeenk Willink, geregeld tot het jaar 1884 in afleveringen uitgekomen, om in
1888 met de Nieuwe Wandelingen te worden voltooid. Maar reeds in 1882 begonnen
zij in kleiner formaat en stelselmatiger verdeeling der stof in tweeden druk, mede
geïllustreerd, te verschijnen, welke van 1888 tot 1890 door een derden en vierden
druk werd opgevolgd, nadat in 1884 ook een bijbehoorende atlas van wandelkaarten
verschenen was. Het werk is in menig opzicht nog actueel; doch zoo het uit zijn aard
veroudert - te verouderen en een monu-
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ment te zijn van ons Vaderland zooals het vóór de 20ste eeuw zich vertoonde, was
voor een groot deel het doel der Wandelingen.
Intusschen waren zijne voeten en zijn pen ook op andere wijze in beweging, en
schreef hij voor het gëillustreerde Volkstijdschrift ‘Eigen Haard’ in 1878 Bezoek aan
het Paleis te Soestdijk, in 1879 en 1883 artikelen over De Diergaarde te Rotterdam
en in 1884 over het bij hem zoo geliefde Rotterdamsche Leeskabinet, waar hij in den
laten namiddag, na volbrachten arbeid, wel even trouw te vinden zal zijn geweest,
als hij het later was op het minder voorname ‘Leesmuseum’ te Haarlem.
In het jaar 1884 nam zijn werkzaamheid te Rotterdam een einde. Reeds in 1863, nog
nauwelijks aldaar opgetreden, had hij een beroep naar Haarlem ontvangen. Toen hij
nu in 1884 ten tweede male aldaar begeerd werd, meende hij niet te mogen weigeren.
Hij had zijne tweede gemeente twee en twintig jaren gediend en, waren zij elkander
ook geenszins moede en integendeel zeer genegen - voor háár konden nieuwe
krachten, voor hém een nieuwe werkzaamheid hare goede zijden hebben. In de kracht
des levens kon onze krasse vijftiger de nieuwe gemeente, die hem en zijn Evangelisch
Christelijke prediking ernstig begeerde van uitnemenden dienst zijn. Met het geliefde
Zendelinggenootschap kon hij, ook al moest hij van de plaats, waar het zetelde,
scheiden, zijne oude betrekkingen onderhouden. Ook trokken hem Haarlem's schoone
natuur en hare instellingen, misschien trok hem tevens de aanzienlijke plaats, die de
gemeente in de Doopsgezinde wereld inneemt. Wenken te over, dat hij ditmaal aan
de roepstem, die tot hem kwam, gehoor zou geven. Zoo nam hij van zijne vrienden
en de geliefde
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gemeente afscheid en verbond hij zich aan een nieuwen arbeid, die niet gering zou
blijken en dien hij trouw heeft volbracht, totdat de rusttijd kwam.
Gevestigd in de onmiddellijke nabijheid van den Haarlemmer Hout, zijn
studeerkamer hebbend onder de hooge lindeboomen van den kleinen Houtweg, dicht
genoeg bij de stad gevestigd, om er geregeld zijn taak te vervullen en de voordeelen
van het stadsleven te genieten, heeft Craandijk in ongestoorde gezondheid zestien
jaren lang de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente van Haarlem gediend. Hij vond
hier de predikanten H.A. van Gelder, wiens opvolger hij werd, en K. de Lanoy en
Jero. de Vries als zijne collega's, gelijk ook na Dr. K. de Lanoy's afscheid onze vroeg
ontslapen vriend L. Hesta worden zou. De wassende gemeente, die in de zich
uitbreidende stad hem groote verplichtingen, zoo niet van prediken, dan toch van
catechisaties en herderlijk werk oplegde, het aantal instellingen en vergaderingen,
waaraan hij zich te geven had, het een en ander maakte met het werk voor het
Zendelinggenootschap dit tijdvak van zijn leven niet minder veel eischend, dan het
vorige was geweest. Met name heeft de in 1893 opgerichte Ziekenverpleging veel
aan hem te danken. Trouw op zijn post, handhaver van het godsdienstig leven niet
alleen, maar ook van zijne gebruiken en vormen, zij het ook zonder vormelijkheid;
vriend van de Paulinische spreuk: laat alle dingen met orde geschieden, maar zoo
weinig mogelijk hangend aan wetten en reglementen; jaloersch op zijn vrijheid, maar
anderen gaarne vrij latend; hartelijk en te gelijk niet vreemd aan zekeren zin voor
het plechtige; trouw onderwijzer, ernstig prediker, goed vriend van zijne collega's
en van zijne ‘broeders en zusters’; in zijn herderlijk werk wel het meest tot de
eenvoudigen
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getrokken en tot hen, bij wie hij, ‘met het lichten van den klink van de voordeur’
kon binnenkomen; steeds het gelukkigst en het meeste thuis waar geen gemaakte of
voorname manieren hem tegenhielden - zoo hebben wij hem gekend en liefgehad.
Ergerde hij zich, hij verzweeg het niet; verschilde hij van u, hij kon het u zeggen,
maar hij was geen man voor verdeeldheid of partijzucht, en de vriendenhand was
altijd bereid zich naar u uit te strekken.
Welverdiend waren dan ook de hulde en de blijken van vriendschap en
dankbaarheid, die hem werden gebracht, toen hij op den 13den Maart van het jaar
1899 zijne veertigjarige ambtsbediening vierde, waarbij zich Borne en Rotterdam
niet onbetuigd lieten. Dergelijke feestelijke zonneschijn was wel aan hem besteed.
Niemand die het feestelijke van zulke vierdagen nederiger en dankbaarder, vooral
in intiemen kring, genoot, en de welgemeende woorden en teekenen van vriendschap,
deelneming en waardeering eenvoudiger aannam. Deze gedenkdag was zoo goed als
een afscheid. Toen hij namelijk kort daarop zijn tijd gekomen achtte en hij zijn
emeritaat had aangevraagd, heeft hij, alle uiterlijkheden voorkomend, op den 11den
November van het jaar 1900, bij gelegenheid van een door hem geleide
avondmaalsviering, in allen eenvoud met een toepasselijk woord afscheid genomen
van zijne gemeente.
Het afscheid van Craandijk verbrak den band niet geheel. Nu en dan trad hij nog
voor de gemeente op of zegende hij het huwelijk van oud-leerlingen in. Hij bleef de
leden der gemeente in lief en leed bezoeken, nam deel aan kerkelijke vergaderingen
en had zitting in de eene en andere Commissie, terwijl hij tot 1911 Hoofdbestuurder
bleef van het Nederl. Zendelinggenootschap
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en hij tot aan zijne laatste ziekte werkzaam bleef als lid en Curator der Algemeene
Doopsgezinde Sociëteit. Zijn laatste gloriedag was wel die van 1 Augustus 1911 toen
hij in den hem zoo dierbaren kring der zijnen de gouden bruiloft vieren mocht.
Hoe werkzaam hij ook in Haarlem als schrijver was, mag blijken uit hetgeen zijn
pen ook hier heeft voortgebracht. Voornamelijk voor zijne catechisanten gaf hij in
1889 een klein geschriftje: Iets uit de Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden.
In het ‘Doopsgezinde Jaarboekje’ van 1910 gaf hij o.a. Een en ander uit oude
familiepapieren, in de ‘Zondagsbode (Doopsgezind Weekblad)’ in 1907 het een en
ander Uit het journaal van Michiel Adr.zn. de Ruyter tijdens zijn verblijf in
Denemarken 1659-1660 en meer andere bijdragen, ook van stichtelijken aard. Hij
leverde voor onze Maatschappij in 1905 een Levensbericht van Dr. Jan Hartog,
predikant en schrijver der ‘Spectatoriale Geschriften’. Maar het vruchtbaarst bleef
hij in de beschrijving van landen en volken, steden en landschappen, en hij hield er
zijn naam met eere in op. Dat hij oog had voor het vreemde, had hij reeds in 1875
getoond, toen hij na een uitstapje naar Bergen en het Hardangerfjord gemaakt te
hebben daarvan een beschrijving gaf in het ‘Rotterdamsche Jaarboekje’ van genoemd
jaar. Bekoord door het land trok hij met eenigen der zijnen er weder heen in het jaar
1894 en schreef nu zijn Drie Weken in Noorwegen, een reisbeschrijving en gids
tevens, maar vooral een beeld van het land en van zijn eigen sympathie daarvoor.
Hoe ingenomen en hartelijk spreekt hij over den eenvoud van de zeden des lands,
over de aartsvaderlijke, gezellige logementen met hunne vertrouwelijke waarden en
de vriendelijke bediening door de dochteren van den omtrek in haar nationale dracht;
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welk een oog heeft hij voor de kleine, aardige, koppige paardjes, de lustige cariolen,
de vroolijke jongens, alles te midden van de indrukwekkende tooneelen van hooge
rotsen en eindelooze fjords. Nog eens - het was in het jaar 1908 - trok hij naar het
buitenland, nu over zee naar Genua en over land terug, wat hij ook weder niet nalaten
kon, althans wat de zeereis betrof, in de ‘Aarde en haar Volken’ te beschrijven. Reeds
in het jaar 1854 trouwens, was de groote wandelaar naar Duitschland getogen, en
had hij zich een reisbeschrijving gemaakt en het ééne album na het andere gevuld
met burchten en ruïnen en uitheemsche landschappen en stadsgezichten. Bewaard
gebleven, teekenen zij den romanticus van 1854, die hij in zijn standvastige ziel altijd
gebleven is. Doch het Vaderland ging hem boven alles en ook in Haarlem heeft hij
daaraan zijn pen gewijd o.a. in een kleinen Wandelgids door Nederland, in een Gids
voor Haarlem en in zijne Rondreisjes van Haarlem over Nauerna en de Zaan naar
Zaandam en terug naar Haarlem. In 1904 verschenen zijne Haarlemsche Hofjes
‘lichtdrukken met bijschriften’, zooals de schrijver zijn werk noemde, wat niet
wegneemt, dat hij bij het vele bekende nog nieuwe dingen wist te voegen naar
mondelinge mededeelingen en onuitgegeven bronnen. In 1910 volgden nog eenige
Aanvullingen en verbeteringen. Het één en ander werd uitgegeven door de Vereeniging
‘Haerlem’ waarvan hij een belangstellend lid was en voor welke hij in 1906 Eenige
meededeelingen omtrent het kasteel en de heerlijkheid Haerlem bij Heemskerk
geschreven had. Geheel in den ouden en welbeproefden trant gaf hij in 1893 eene
niet in den handel gekomen beschrijving van de Hartekamp bij Haarlem en voorts
tal van artikelen in geïllustreerde tijdschriften. In ‘Eigen
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Haard’ schreef hij na zijn komst te Haarlem nog een achttiental artikelen o.a. over
het Loo, Wieringen, het Slot te IJsselstein, Sorghvliet, Hedendaagsche Buitenplaatsen,
Twickel, Tongeren bij Epe; in ‘de Aarde en haar Volken’ handelde hij over den
omtrek van Nijmegen en over Brummen en omstreken, in ‘Woord en Beeld’ over het
Land van Geldern, in ‘Het huis oud en nieuw’ over het kasteel Assumburg, in de
‘Bijdragen en mededeelingen der Vereeniging Gelre’ Waar lag Bridningahem? enz.
Zoo goed als al deze artikelen zijn verlucht met de reproducties van oude gravures
en van voor deze artikelen vervaardigde foto's.
Doch terwijl hij ouder werd, het wandelen ophield, maar zijn dorst naar kennis
stand hield, werd zijn werk wetenschappelijker, zocht hij het meer in de boeken en
oude bronnen en werd hij de geleerde onderzoeker naar oude toestanden en oude
Vaderlandsche personen en geslachten. In den ‘Indischen Mercuur’ gaf hij in 1903
Iets uit van Riebeek's Dagverhaal, en Iets uit de Gedenkschriften van een Kwâjongen’
(Steven Van der Haghen). Had hij reeds in 1874 op gelukkige wijze zijn aanloop als
historicus genomen met zijn studie over de Ambachtsheerlijkheid Cralingen, thans
verrijkte hij de ‘Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde’ met
verscheidene belangrijke studiën o.a. over Het Huis Assumburg, over De beschilderde
glazen in de kapel van Assendelft in den Haag, over De Geschiedenis van Claes van
Assendelft, over De Teilingens, over Het geslacht Persijn in Waterland, over Het
geslacht Haerlem en over oude maatschappelijke toestanden, koopwaren, prijzen,
levensmanieren, zooals in zijne bijdragen Over kalk en nog wat, iets uit de Rekeningen
van de Grafelijkheid van Holland en over de Leefwijze van een groot Heer
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in het begin der 16de eeuw. Het zijn niet, als de Wandelingen, geschriften voor het
groote plubliek, zij het ook dat wie in de twee laatstgenoemde artikelen snuffelt tal
van wetenswaardige zaken op onderhoudende wijze beschreven zal vinden. De titels
reeds toonen voldoende, dat het hier streng wetenschappelijk onderzoek geldt.
Inderdaad zijn deze detailstudies door de historici ernstig medegeteld, en hebben zij
er op gewezen als op een zeer verdienstelijken arbeid. Zijn ‘keurige pen, zijne
verstandige zelfbeperking, zijn open oog voor 't geen van belang is te weten, zijn
nauwgezetheid, zijn geduld bij het doorsnuffelen van kronyken en oorkonden’ werden
openlijk gewaardeerd.1 ‘Pionier’ is hij genoemd ‘als hij op wetenschappelijke wijze
de genealogieën onzer middeleeuwsche geslachten vaststelde en met zijne preciese
kennis van een persoon, geslacht of kasteel den grond legde, waarop de historicus
kon voortbouwen’. ‘Craandijk’ zoo heet het ‘is ook als geschiedschrijver een man
van beteekenis geweest. Zijn invloed op dit gebied was grooter wellicht, dan de
bescheiden man zich zelf voorstelde’.
Het spreekt van zelf, dat hij tot lid werd benoemd van lichamen, als het Utrechtsch
Genootschap en (zelfs reeds in 1876) van onze Maatschappij, van welke hij de
jaarvergaderingen getrouw en belangstellend bijwoonde en die hij vertegenwoordigde
bij de onthulling van het gedenkteeken te Sandpoort voor Dr. E. Laurillard. Ja, toen,
nog in 1911, de plannen rijp waren tot het opstellen van een Historisch Gedenkboek
der Herstelling van Nederland's onafhankelijkheid in 1813, werd Craandijk

1

Zie voor dit en het volgende N. Rotterdamsche Courant 9 Juni 1912, het Ochtendblad.
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door Generaal Koolemans Beijnen aangezocht, zich te belasten met het samenstellen
eener Commissie, die zich voor de Provincie Noord-Holland (uitgenomen Amsterdam)
aan dit werk wijden wilde, en nadat het was gebleken, dat het aan medewerking niet
zoude ontbreken, heeft hij ten zijnen huize nog een vergadering gepresideerd van de
Provinciale Commissie, en zich in den goeden uitslag zijner pogingen mogen
verheugen.
Met de boven genoemde studiën en met dergelijke bemoeiingen bleef Craandijk
bezig, en troostte hij zich over zijn gedwongen rust, toen het begin van het einde
daar was en zijne krachten in het begin van het jaar 1912 allengs verminderden. Hoe
ook verzwakt, de levenslust en de belangstelling bleven. Eene geliefde betrekking,
zooals die tot ‘de Algemeene Doopsgezinde Sociëteit’ kon hij niet opgeven, hopende
tegen alle verwachting der zijnen in, dat hij, op welke wijze dan ook, op 11 Maart
aan de nieuwe hoogleeraarskeuze zoude kunnen deelnemen. Het mocht niet zijn.
Maar werkzaam bleef hij, en van zijne laatste studie over de Assendelft's had hij het
overdrukje nog niet ontvangen, toen hij het hoofd voor goed ter ruste legde. Zonder
eigenlijke krankte heeft de sterke man het ten laatste tegen den slopenden ouderdom
moeten opgeven. In de trouwe hoede zijner zorgende echtgenoote, heeft hij te midden
zijner boeken den dag, dat hij niet meer zou zijn, afgewacht, afgewacht gelaten, met
den vromen zin, dien hij in stilte gevoed had, oog in oog met wat hij bezat en had
liefgehad. Den 3den Juni 1912 sliep hij rustig in, en liet hij een groote leegte na.
Het was een lang, een wakker, een werkzaam, een
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nuttig leven, dat met zijn dood besloten werd. Hij was niet de profeet, de man van
wetenschap, de kunstenaar of philanthroop, die maar één ding doet en zijn leven met
één en dezelfde groote gedachte en taak vervult. Maar, zoo hij zijn belangstelling en
zijn arbeid verdeelde over zijn gemeente, het Zendelinggenootschap en zijne
vaderlandsche studiën, zij hebben zich geen van allen te beklagen gehad. Hij
behartigde het een en het ander met ijver en liefde, toch niet met een ijver, waarin
haast of gejaagdheid was. Jacht kon hij in het geheel niet verdragen, en hij moet zelfs
nimmer na tien ure aan den arbeid gezeten hebben. Wat het ook ware, dán sloot hij
de werkplaats en kwam hij onder de zijnen, niet afgewerkt, maar opgewekt, gezellig
en zoo rustig weer, als hij zijn pen had bestuurd, zijn onderzoek ingesteld, zijn preek
geschreven. Wat hij - hij had voor vele dingen zijne eigene woorden - ‘jakkeren’
noemde, kon hij in vergaderingen niet dulden, en afdoende spoed ... misschien wat
al te weinig.
Zoo men de geesten naar grove, algemeene onderscheidingen wil indeelen,
behoorde hij tot de ‘Conservatieven’. Doch, hoe weinig is daarmede gezegd, vooral
ten opzichte van iemand, die zoozeer een persoonlijkheid is, als hij het was. Zelf
mocht hij zich ongaarne een man van het midden hooren betitelen, en hij had gelijk;
het zegt niets. Het is waar, dat hij vasthoudend was, geen man voor avonturen en
opgeworpen veranderingen. Het is waar, dat handhaven en blijven bij hetgeen hij
was en had, hem beter leek. De meermalen opgelapte kolomkachel van zijn
studeerkamer, die zijn ouderdom verwarmde, was die van zijn eerste standplaats. De
stok met ivoren handvat, symbool van den wandelaar, die hem trouw vergezelde,
heeft hij letterlijk afgesleten. Dreigde
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een oud gezelschap van predikanten en diakenen door de eischen van onzen drukken
tijd, te niet te gaan, hij was het, die immer op nieuwe middelen en voorstellen zon,
om het in stand te houden. Aan zekere nieuwe levensgewoonten door den drang naar
het nieuwe mede te doen lag niet in zijn aard. Hij hield van oude dingen, geslachten,
namen, geschiedenissen, kerkgenootschappen, geloofszaken. Wij zagen, hoe hij
dwars door den strijd en den drang der nieuwe meeningen heen, de wereld inging
met het Evangelische geloof van zijn jeugd. Moest hij naar zijn aard weinig op hebben
met de reclame, de aanmatigende grootspraak, de onberaden opwinding van sociale
en moderne bewegingen en quaesties, ook in gematigden vorm heeft hij er weinig
zich mee ingelaten, en er van zijn werk naar opgezien, als naar een voorbijgaanden
optocht, om straks weer rustig voort te gaan waar hij gebleven was. Hij was de man
niet voor de wordende, de in de maak zijnde wereld; maar voor de gewordene. Zijn
conservatisme echter was als dat oude meubel, dat we noemden, solide, degelijk en
bruikbaar. Het mag zijn, dat hij krachtens zijn aard en studie liever in het oude zijn
heil zocht, dan elders de waarheid te zoeken -, aan den anderen kant hield hij het
oude niet alleen omdat het oud was, in waarde. Het moest daartoe in zijn oog en voor
zijn ervaring goed, nuttig en heilzaam bevonden zijn. Er lag in zijn behoudszin piëteit,
een hartelijke gehechtheid, of het een meubel was of een geestelijk goed. Hij was er
aan gewoon geworden, maar als aan een vriend, het had hem gekend; ze waren samen
gegroeid en in zijn behoudende ziel was trouw en dankbaarheid en waren al die
deugden, die het behoud eerbiedwaardig en beminnelijk maken. Dit naar het hoogere
en blijvende, naar
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het geestelijke goed gericht karakter van zijn conservatisme maakte, dat hij nieuwe
zaken, personen, denkbeelden kon waardeeren en erkennen, als zij een goeden geest
ademden, ja, dat hij het was, die soms hervormingen en kleine omwentelingen in het
kerkelijke met ijver voorstond, en met verontwaardiging en droefheid door meer
doctrinaire conservatieven weerstaan en verijdeld zag.
Gezond en sterk, onvermoeid, voorspoedig en gelukkig in zijn huiselijk en
maatschappelijk leven, al werden verdriet en teleurstelling hem niet gespaard,
onafhankelijk, geacht en de genegenheid en vriendschap van velen genietend, voorzien
van een levenslust en werkkracht, die hem den arbeid tot een genoegen maakten,
rustig van gemoed en door geen eerzucht of nood gejaagd, ten einde toe de zijnen
rondom zich ziende en zijn lust voor bezigheid en de helderheid van zijn hoofd
behoudende, heeft Craandijk een zoo gelukkig leven gehad, als ons maar gegeven
worden kan, wat hij gaarne dankbaar erkende. Hij heeft het waardiglijk aan de wereld
wedervergolden door zijn opgewektheid, gezelligheid, trouw, goedheid en
belangstelling. Hoe groote behoefte had hij, zich onder vertrouwden vertrouwd te
gevoelen. Welk een vonnis van alle onverschilligheid en gebrek aan hartelijke
deelneming lag er in dat woord van ‘saaiheid’, dat hem daarbij zoo verdrietig van
de lippen kwam. Hoe genoot hij bij het vriendschappelijk samenzijn, als hij zijn
humor en zijn gulle gemeenzaamheid vrij spel kon laten en harten kloppen voelde.
Hij gaf zich, zonder achterdocht, zonder berekening of vrees, zooals hij was. En hij
was: eenvoudig, eerlijk, zonder inbeelding, bescheiden, open met zijn bewondering,
die bij anderen de zon in het water kon zien schijnen, open ook met zijn ergernis en
veront-
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waardiging, die zijne oogen tintelen deden. Werd hij gaarne gekend, het was meer
belangstelling in de menschen, met wie hij omging, dan ijdelheid, en nijd was hem
vreemd. Niemand kon hem naderen, die niet een gevoel van vrede over zich voelde
komen. Ik vraag mij af hoe hij wel kijken zou, - een weinig spottend misschien? bij dezen lof. Want hij kende den ootmoed, had geen hooge gedachten van zich
zelven, stelde zich niet op den voorgrond, bazuinde niet, en wist, denk ik, te goed
wat hij waard was, dan dat hij het oordeel niet aan anderen zou hebben overgelaten.
Maar ons is het dan ook vergund bij zoo weinig vertoon, het goede en schoone in
hem te huldigen. Dat goede was degelijk en weldadig. Mennist is hij genoemd. Hij
was het door zijn weinig dogmatische, zijne praktische vroomheid, zijn stille, weinig
naar buiten tredende godsdienstigheid, zijn heilig innerlijk leven, dat hij in eigen hart
voedde, zijn zin voor het eenvoudige, het burgerlijke, het intieme.
Levenslust en levenskracht, opgewektheid en levenslange werkzaamheid, vroolijkheid
en humor, nauwgezetheid van geweten en piëteit, door deze heeft de persoon van
Craandijk zich wel gekenmerkt en, was zijn werk verscheiden van aard, met deze
eigenschappen is al, wat hij gedaan en gewrocht heeft, als doorzuurd geworden.
JERO. DE VRIES.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1913

61

Lijst van geschriften, bijdragen enz. van J. Craandijk.
1863.

Verslag aangaande den staat der
Rotterdamsche Afdeeling van het Nederl.
Bijbelgenootschap en Toespraak naar
aanleiding daarvan, gehouden op de 49ste
Algemeene Vergadering der Afdeeling
22 Oct. 1863. - Rotterdam J. van Baalen
en Zonen 1863.

1863

Eene godsdienstige viering van het
50-jarig bestaan onzer onafhankelijkheid,
feestrede 10 Nov. 1863 in de kerk der
Doopsgezinden te Rotterdam - bij
Hendrik Altman, Rotterdam 1863.

1869.

Het Nederlandsche Zendelinggenootschap
in zijn willen en werken geschetst. Rotterdam bij M. Wijt en Zonen, Eerste
en tweede druk 1869.

1875.

1 Petr. 1, 24 en 25. Het vergankelijke van
al het aardsche en het onvergankelijke
van het Evangelie. Rede ter gedachtenis
van het honderdjarig bestaan van het
Kerkgebouw der Doopsgezinde
Gemeente te Rotterdam 30 Mei 1875. Rotterdam bij P.H. Roosenburg (firma
Altman en Roosenburg) 1875.

1875.

Wandelingen door Nederland met pen en
potlood, met platen naar de natuur op
steen geteekend door P.A. Schipperus. Haarlem, Kruseman en Tjeenk Willink,
later H.D. Tjeenk Willink, 1875 - 1884.
Acht deelen.
1882-1886. Tweede druk in 8 deeltjes
met wandelkaartjes. H.D. Tjeenk Willink,
Haarlem.

1884.

Atlas van wandelkaarten, in kleurendruk
en onder toezicht van den auteur. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink 1884.

1888.

Nieuwe Wandelingen door Nederland
met pen en potlood, met platen naar de
natuur geschetst en op steen gebracht
door P.A. Schipperus. Haarlem, H.D.
Tjeenk Willink 1888.
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1888-1890. Derde druk en vierde druk in
8 deeltjes met wandelkaartjes. - Haarlem,
H.D. Tjeenk Willink.
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1889.

Iets uit de geschiedenis der
Nederlandsche Doopsgezinden. - Arnhem
bij Karel F. Misset, 1889.

1890.

Gids voor Haarlem en omstreken. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink 1890.
Tweede druk 1893. Derde 1896. Vierde
1901. Vijfde 1906. - Haarlem H.D.
Tjeenk Willink.

1892.

Wandelgids door de schoone streken van
Nederland met 16 Wandelkaartjes enz. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink 1892.

1895.

Drie Weken in Noorwegen
(geïllustreerd). Haarlem, De Erven
Loosjes 1895.

1901.

Het Landgoed Hartekamp onder
Heemstede en Bennebroek nabij Haarlem.
- (Boek- en Kunstdrukkerij Roeloffzen
Hübner en van Santen, Amsterdam 1901
(niet in den handel).

1904.

De Haarlemsche hofjes; 26 lichtdrukken
met bijschriften, uitgegeven door de
Vereeniging Haerlem. - Haarlem, De
Erven Bohn 1904.

1906.

Eenige mededeelingen omtrent het kasteel
en de heerlijkheid Haerlem, bij
Heemskerk, uitgegeven door de
Vereeniging Haerlem. - Haarlem, De
Erven Bohn, 1906.

1910.

De Haarlemsche hofjes. Aanvullingen en
verbeteringen, uitgegeven door de
Vereeniging Haerlem. - Haarlem, De
Erven Bohn 1910.

1910.

Rondreisjes van Haarlem over Nauerna
en de Zaan naar Zaandam en terug naar
Haarlem, uitgegeven door de (stoomboot)
Maatschappij De Volharding te Leiden,
gedrukt bij J. Enschedé en Zonen te
Haarlem.

Bijdragen en artikelen in tijdschriften, maandbladen, jaarboekjes enz.
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Studenten Almanak, Amsterdam bij C.G. van der Post.
1854.

De kloosterlinge, geteekend N-F.
(gedicht).
Een mannenhart, geteekend N-F.

1855.

Een woord aan allen, die den
Amsterdamschen Studenten Almanak voor
1855 gelezen hebben. - Amsterdam C.G.
van der Post 1855. Bladz. 5-16 Namens
de Commissie voor het Tegenschrift J.
Craandijk, Ab-actis.
Almanak van het Amsterdamsche
Studentencorps ‘Modus’ - Amsterdam bij
C.G. van der Post.

1857.

Agnita van Heusden, geteekend C.
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Een blik in 't jaar 1885, geteekend C.
Sint Geertenminne, geteekend C.
(gedicht).
1858.

De Stichting van Bern, geteekend C.
(gedicht).
De Vrouw. Fragment, geteekend C.
(gedicht).
Storm op zee. Fragment, geteekend C.
(gedicht).
Doopsgezinde Bijdragen, 't laatst, Leiden
bij E.J. Brill.

1864.

Eenige mededeelingen uit het
Resolutieboek der Doopsgezinde
Gemeente te Rotterdam 1771-1801.

1867.

Iets over den tegenwoordigen stand van
zaken te Dordrecht.

1869.

Nog iets over de Dordsche zaak.
Mededeelingen van wege het Nederl.
Zendelinggen., bijdragen tot de kennis
der zending enz. - Rotterdam, M. Wijt.

1871.

Aan diegenen onder het Nederlandsche
volk, die belang stellen in de bevolking
van een merkwaardig deel onzer O.
Indische bezittingen (gedrukt namens het
Hoofdbestuur van het Ned. Zend.
Genootschap).
Rotterdamsche Historiebladen Rotterdam, H. Nijgh en Ditmar. 2de
Afdeeling, Geschiedkundige stukken.

1876.

Bijdrage tot de geschiedenis van de
Ambachtsheerlijkheid Cralingen en het
slot Honingen, benevens genealogische
aanteekeningen betreffende hunne
bezitters.
3de Afdeeling, Genealogische
aanteekeningen en levensbeschrijvingen.

1880.

De Ambachtsheerlijkheid Cralingen en
het slot Honingen onder de Heeren van
de Lecke.
Flora. Jaarboekje voor Nederlands
vrouwen en dochters. Bijeenverzameld
door F.H. van Leent. - Amsterdam bij A.
Akkringa (J. Vliegen).
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Een uitstapje in het Hardangerfjord.

1877.

In het gebied der Middernachtzon.
Eigen Haard. Volkstijdschrift. - Haarlem,
Kruseman en Tjeenk Willink, later H.D.
Tjeenk Willink, sedert 1895 Naamlooze
Vennootschap ‘Het Tijdschrift Eigen
Haard’ Amsterdam.

1878.

Een bezoek aan het Paleis te Soestdijk.

1879.

Het nieuwe Sociëteitsgebouw in de
Diergaarde te Rotterdam.

1883.

De Rotterdamsche Diergaarde.

1884.

Het Rotterdamsche Leeskabinet.

1885.

Pieter Teyler van der Hulst en zijne
Stichting.
Bij eenige gezichten van het Loo.
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De Schoorsteenmantel van de St.
Christoffelzaal van het Markiezenhof te
Bergen op Zoom.
Wieringen.
1887.

Een bezoek aan het Cadettenkamp op de
Teteringsche heide bij Breda.
Het huis Ter Horst bij Voorschoten.

1888.

Het Kasteel IJsselstein.

1889.

Bij Loosduinen.

1890.

In Duizend Vreezen.
Afbeeldingen uit den omtrek van
Ruurloo.
Afbeeldingen uit den omtrek van Voorst.

1891.

Prins Hendriks-oord bij de Vuursche.
Sorghvliet en aanhoorigheden.

1892.

Hedendaagsche Buitenplaatsen, Havezate
Weldam bij Goor.
Hedendaagsche Buitenplaatsen, Tongeren
bij Epe.
Hedendaagsche Buitenplaatsen, Malecate
bij Hattem.
Heidelberg in het begin der 18de eeuw.

1895.

Joh. Chr. Neurdenburg.

1896.

Hedendaagsche Buitenplaatsen, Twickel.
Zondagsbode (Doopsgezind weekblad).
Kuiper en Taconis, Meppel, laatstelijk
J.H. de Bussy, Amsterdam.

1888.

Kerstgedachte No. 8.

1890.

Een Brief van Dr. Keller te Munster No.
44.
Nog een Brief en woord over de
samenkomst No. 48.

1881.

Rust een weinig No. 11.
Weldoen No. 12.
Hulp bij Vacature, in de 17de eeuw No.
38.
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1893.

Iets over de geschriften, uitgegeven bij
gelegenheid van de herinnering aan
Menno Simons 6 Nov. 1892 No. 5.
Eenige bezwaren van den Catecheet. No.
51.

1895.

Iets over de ontworpen bloemlezing uit
Doopsgezinde Gezangen No. 19.

1907.

Geschiedenis der Doopsgezinden te
Rotterdam No. 17.
Iets uit het journaal van M. Azn. de
Ruyter tijdens zijn verblijf in
Denemarken 1659 en 1660 No. 23.

1910.

Hermanus de Boer No. 10.
Rotterdamsch Jaarboekje. - Rotterdam
bij P.M. Basendijk.

1890.

Iets over het geslacht van Cralingen.
Jaargang II bl. 71.
Gedenkboek uitgeven ter gelegenheid van
het Honderdjarig bestaan van het
Nederlandsche Zendelinggenootschap. Rotterdam, M. Wijt en Zonen 1897.

1897.

Overzicht van de Werkzaamheid van het
Nederlandsche Zendelinggenootschap
1797-1897, blz. 13 en volg.
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1897.

Feestrede; gehouden op 14 Juli bij
gelegenheid van het Honderdjarig bestaan
van het Ned. Zendel. gen., bl. 51 en volg.
Bijdragen voor vaderlandsche
Geschiedenis en Oudheidkunde 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff.

1899.

Wat leert ons van den Bergh's
Oorkondenboek van Holland en Zeeland
omtrent de Teilingens in de 13de eeuw?
3de Reeks X 61. (2de pagineering).

1900.

Proeve eener geschiedenis van het
geslacht van Haarlem. 4de Reeks I 42.

1902.

Het geslacht Persijn van Waterland. 4de
Reeks II 97.

1902.

Aanvullingen en verbeteringen van mijne
opstellen betreffende de geslachten van
Haarlem en van Persijn van Waterland.
4de Reeks II 429.

1905.

Over kalk en nog wat. Iets uit de
Rekeningen van de Grafelijkheid van
Holland over het jaar 1345. 4de Reeks IV
298.

1906.

Bijdrage tot de kennis van de levenswijze
van een groot heer in 't begin der 16de
eeuw. 4de Reeks V 311. Aanvulling
hiervan zie 1908.

1908.

Wie ‘mijne genadige vrouw’ was
(Aanvulling van het opstel van 1906). 4de
R. VII 182.

1909.

Iets over de oude geschiedenis van het
huis Assumburg bij Heemskerk en zijne
bezitters. 4de Reeks VII 145.

1910.

De beschilderde glazen in de kapel van
Assendelft in de Groote Kerk in den
Haag. 4de Reeks IX 267.

1911.

De geschiedenis van Claes van
Assendelft. 4de Reeks X 1.
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1911/12.

Nog een en ander betreffende de
Assendelfts en aanverwante geslachten,
met vervolg. 4de Reeks X 280 en 402.
Woord en Beeld. - Haarlem, De Erven F.
Bohn.

1900.

In 't Land van Gelderen, met illustraties
naar teekeningen van A.L. Koster.
De Aarde en haar Volken. Geïllustreerd
maandblad. H.D. Tjeenk Willink en Zn.
Haarlem.

1901.

In de buurt van Nijmegen.

1902.

Brummen en Omstreken (Afzonderlijke
uitgave door de Vereeniging Brummens
Belang, Brummen).

1908.

Met één der stoomers van de
Maatschappij Nederland naar Genua.
Bijdragen en mededeelingen der
Vereeniging Gelre. - Arnhem, P. Gouda
Quint.

1902.

Waar lag Bridnidgahem?
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Haarlems Dagblad. Vennootsch. Laurens
Coster, Haarlem.
1903.

‘De Buitenplaatsen te Heemstede,
Berkenrode en Bennebroek’ (bespreking
van het boekje van A. van Damme onder
dezen titel.) 25 December.
Indische Mercuur. - Amsterdam, I.H. de
Bussy.

1903.

Iets uit de Gedenkschriften van een
kwâjongen.

1903.

Iets uit van Riebeeks Dagverhaal (Uit de
oude Doos).
Bulletin van den Ned. Oudheidk. Bond. Amsterdam, Johannes Müller.

1903.

Het kasteel Wichem. V. bl. 26.
Levensberichten van de Maatschappij der
Nederl. Letterkunde te Leiden 1904-5.
E.J. Brill, Leiden.

1905.

Levensbericht van Dr. Jan Hartog.
Teylers Theol. Tijdschrift. - Haarlem, De
Erven Loosjes.

1907.

Hensen, De Roomsch-Katholieken te
Rotterdam, Boekbeoordeeling.
Vos, De Doopsgezinden te Rotterdam,
Boekbeoordeeling.

1908.

Groenewegen, Het Remonstrantisme te
Rotterdam, Boekbeoordeeling.
Het Huis Oud en Nieuw (Uitgave van Ed.
Cuypers Az. Amst.) Maandel.
Prentenboek, aan huisversiering, bouwen sierkunst gewijd.

1908.

Het kasteel Assumburg.
Doopsgezind Jaarboekje. - Assen, L.
Hansma.

1910.

Een en ander uit oude familiepapieren.

1911.

Bij het portret van Ds. G. ten Cate.
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Levensbericht van Mari J. Ternooy Apèl.
Toen in 1890 de kranten het bericht hadden gebracht, dat W. van Korlaar en ik op
den Coolsingel te Rotterdam den Tivoli-Schouwburg met het nieuwe winterseizoen
zouden openen en bespelen, kreeg ik op een goeden dag bezoek van den toen te
Amsterdam zeer bekenden predikant Ternooy Apèl. Hij bracht zijn zoon Mari mede.
Met een bezwaard gemoed, zuchtend en tobbend, kwam Dominee vertellen dat
zijn zoon ..... t o o n e e l s p e l e r worden wilde. Nog zie ik de verraste geruststelling
op het gelaat van den gemoedelijken ouden heer, toen hij bemerkte niet in een
zigeunershol te zijn beland en geen spulle-baas voor zich te hebben.
Het gelukte me vrij spoedig alle zijne bezwaren uit den weg te ruimen en bij het
afscheid verklaarde hij opgelucht: zijn zoon met een gerust hart aan mijn leiding toe
te vertrouwen.
Het was 4 October 1890 dat Mari J. Ternooy Apèl in den Tivoli-Schouwburg te
Rotterdam in Shakespeare's blijspel Veel leven om niets voor het eerst als tooneelspeler
optrad.
Te Amsterdam had hij het Gymnasium bezocht, was
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daarna op een notaris-kantoor gekomen, deed zelfs het eerste notarieele examen,
maar moest, na een zenuwziekte gelukkig doorstaan te hebben, van de verdere studie
voor het deftig ambt afzien. Trouwens hij voelde er niets voor. De journalistiek trok
hem meer aan. Reeds leverde hij gedichten, verhaaltjes en allerlei bijdragen in
tijdschriften. Bij den bekenden uitgever Hilarius te Almelo kwam hij aan de krant.
Maar lang is hij ook daar niet gebleven. Kort daarop volgde hij zijn ware roeping en
werd tooneelspeler.
Jong, vurig als hij was, wilde hij maar dadelijk groote rollen spelen. Daarin kon
ik hem, die nog alles te leeren had, niet van dienst zijn. Na een jaar trok hij weder
naar Amsterdam en verbond zich aan het gezelschap van Charles de la Mar. Daar
vond hij gelegenheid in verschillende rollen van meer of minder beteekenis op te
treden. Vervolgens kwam hij onder de Directie Harms en De Ruyter, toen bij een
troepje van Chrispijn, en daaruit ontstond weldra de zoo gunstig bekende
N e d e r l a n d s c h e To o n e e l v e r e e n i g i n g , waarvan A d r i a a n v a n d e r
H o r s t en M a r i J. Te r n o o y A p è l jaren lang de leiders zijn geweest.
Eerst was H.L. Chrispijn daar regisseur. Toen deze overging naar de Koninklijke
Vereeniging: H e t N e d e r l a n d s c h To o n e e l , werd hij opgevolgd door Henri
van Kuyk. Na diens opneming in Meerenberg, waar hij ook overleed, wisselden
Ternooy Apèl en Van der Horst elkander als regisseur af.
Het getuigt zeker van bewonderenswaardigen werklust, dat Ternooy, zooals hij
in den regel genoemd werd, ondanks zijne drukke bezigheden van tooneelspeler,
regisseur en directeur, den tijd vond als journalist aan verschillende kranten mee te
werken, romans, stukken,
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gedichten te schrijven en zelfs met Willem Royaards het Maandelijksch Tijdschrift
voor Tooneel te redigeeren, dat trouwens niet lang leefde.
Doodzonde is een roman, dien hij onder eigen naam uitgaf evenals een
verzen-bundel: Bontgevederde gedichten.
Onder den schuilnaam B r a m v a n D o r t zagen de romans: Eenzamen,
Komedianten, Mademoiselle Céline, Marie en Om het mensch worden het licht,
waarvan eenige meerdere drukken beleefden.
De vergulde vingerhoed, boertig spel in 3 bedrijven, Heilig, tooneelspel, Lucie
id., Liefde id. in 3 bedrijven gaf hij uit onder eigen naam, terwijl Strijd, tooneelspel
in 4 bedrijven was verschenen onder zijn pseudoniem.
Als regisseur deed hij o.a. vertoonen: De Spaansche Brabander, Geneesheer tegen
wil en dank, Ingebeelde zieke en Eeuwige Strijd, een Deensch stuk waarin hij heel
mooi een orthodoxen Dominee speelde.
Eenige zijner beste rollen waren: Robbeknol in ‘De Spaansche Brabander’, Jan in
‘Huwelijksbedrog’, Scanarelle in ‘Geneesheer tegen wil en dank’, de titelrol in ‘De
ingebeelde zieke’, de herbergier in ‘Maat voor Maat’, Koning Bilbonzo in ‘Don
Torribio’, Warenar, de Rabbijn in ‘Ghetto’, de Zwerver in ‘Het beloofde land’, enz.
enz.
Na een langdurig lijden overleed Mari J. Ternooy Apèl den 13en October 1912.
Den 15en Juni 1867 werd hij geboren.
Als mede-oprichter en -bestuurder van de eerste N e d e r l a n d s c h e
To o n e e l v e r e e n i g i n g zal zijn naam ongetwijfeld in de vaderlandsche
Tooneelgeschiedenis met eere genoemd blijven.
Vele, zéér vele oorspronkelijke stukken, o.a. alle tot heden geschreven werken
van Herman Heyermans deed
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hij mede vertoonen en speelde er vaak een hoofdrol in. Adriaan van der Horst gaf
een jaar vroeger dan Ternooy Apèl den strijd op om de eens zoo bloeiende
‘Nederlandsche Tooneelvereeniging’ in stand te houden. Toen Mari J. Ternooy Apèl
wegens ziekte absolute rust moest houden, werd zijn stichting ontbonden. Herman
Heyermans nam den naam over voor zijn nieuw gezelschap, dat met het a.s. seizoen
op zijne beurt den Hollandschen Schouwburg gaat verlaten.
M e i 1912.
JAN C. DE VOS.
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Levensbericht van Dr. S. Cramer.
Toen ik Samuel Cramer voor het eerst ontmoette, was hij hoogleeraar en ik
gymnasiast. Van zijn vroeger leven weet ik niets meer dan hetgeen hij zelf mij wel
eens toevallig en terloops heeft medegedeeld en het weinige dat zijne familie en
oudste vrienden daarbij konden voegen.
Dit alles maakt het mij niet gemakkelijk, een beeld te geven van zijne ontwikkeling
als mensch en als geleerde; doch er staat tegenover dat ik Cramer in de jaren van
zijn professoraat, die zeker de belangrijkste en vruchtbaarste van zijn geheele leven
zijn geweest, steeds meer van nabij heb leeren kennen. Aan mijn vertrouwelijken
omgang met hem in die jaren ontleen ik de vrijmoedigheid, de opdracht van onze
Maatschappij te aanvaarden en het leven van mijn leermeester te schetsen.
Samuel Cramer werd den 3den Juli 1842 te Middelburg geboren. Zijn vader was daar
predikant bij de Doopsgezinden; hij vond, bij al de bemoeiingen van zijn met liefde
vervuld ambt, nog tijd voor historische studiën, maar wijdde zich bovenal aan de
vorming van zijne kinderen. Zooveel mogelijk trachtte hij hunne gaven van
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gemoed en verstand te ontwikkelen; op wandelingen bijv. maakte hij hen gaarne
opmerkzaam op Gods grootheid in de Schepping, en niet licht zou hij een gelegenheid
ongebruikt laten voorbijgaan om hun iets uit zijn omvangrijke kennis mede te deelen.
Met dankbaarheid heeft Samuel later meermalen, ook in het openbaar, gesproken
van het vele dat hij aan zijn vader verplicht was; en toch - ondanks de hartelijke en
innige verhouding die tot het einde tusschen vader en zoon is blijven bestaan, is een
grooter contrast dan tusschen beider persoonlijkheid moeilijk denkbaar. De vader
een en al kalmte, in overgroote bescheidenheid zich steeds op den achtergrond
houdend, zachtmoedig tot het uiterste - de zoon, vooral sinds hij geen kind meer was,
druk en bewegelijk, onbeschroomd om zich te doen gelden en zeker niet altijd
gemakkelijk in den omgang. In hem was meer de ‘Mullersaard’ die door zijn moeder,
een dochter van den bekenden Prof. Samuel Muller, op hem was overgegaan. Nog
in zijn laatste redevoering heeft Cramer het uitgesproken, dat het hem lief was den
naam van zijn grootvader te dragen; gerust kan gezegd worden dat met den naam
ook veel van de talenten en het karakter van Samuel Muller hem ten deel was gevallen.
Een gelukkige jeugd heeft Cramer in het ouderlijk huis doorgebracht. Geen
genoegelijker uren voor hem dan wanneer hij 's avonds, als het schoolwerk was
afgemaakt, zijn moeder kon voorlezen, liefst verhalen uit de vaderlandsche
geschiedenis. Aandachtig luisterde zij om daarna het gehoorde met Samuel en diens
oudsten broeder te bespreken. Zoo ging zij met hare kinderen om; een liefhebbende
en verstandige moeder, die in haar groot gezin van tien zoons en dochters
voortreffelijk leiding wist te geven.
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Vroeg al ontwikkeld door den omgang met zulke ouders en daarbij met een meer
dan gewonen aanleg begaafd, had Samuel, hij de eenige in het gansche gezin, van
jongsaf het voornemen opgevat om te gaan studeeren. Predikant wilde hij worden;
de liefde tot de theologie zat hem erfelijk in het bloed. Met ijver doorliep hij de
verschillende klassen der lagere en daarna die van de Latijnsche school te Middelburg;
hij leerde veel en gemakkelijk, terwijl hij bovendien in zijn vrijen tijd zich liefst in
lectuur verdiepte. Zoo kwam het dat toen hij eindelijk in den nazomer van 1861 naar
Amsterdam ging om daar als student aan het Doopsgezinde Seminarie te worden
ingeschreven, hij genoeg kennis bezat om zich de onderscheiding van een alumniaat
te verwerven.
De omstandigheden schenen hem gunstig te zijn. Aan het Athenaeum der hoofdstad
schitterde Moll in zijn volle kracht; Hoekstra en De Hoop Scheffer, beiden kort te
voren als hoogleeraren aan het Seminarie opgetreden, waren in hun opgang, en ook
van het onderwijs der overige professoren was veel te hopen voor een jongen man,
die zijne studiën zeker niet tot de eischen van een examen zou beperken.
Maar de schaduwzijden ontbraken niet. De inrichting van het Seminarie was
zoodanig, dat de studenten er tal van grieven tegen hadden. Ik kan den toestand niet
beter teekenen dan met de woorden van een buitenstaander als Acquoy. ‘Aan het
Seminarie der Doopsgezinden’, zegt hij, ‘heerschte een sterk naar de school riekende
geest. Men werd geregeerd en liet zich regeeren, maar met weerzin in het hart.
Eindelijk kwam er eene generatie, die niet langer gedwee wilde wezen. Zulk eene
generatie is natuurlijk een last voor ordelievende Curatoren, doch gewoonlijk zit er
iets in’.
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In Samuel Cramer nu zat werkelijk iets. Jong en levenslustig, met hart en ziel de
vrijheid van het studentenleven liefhebbend, was hij allerminst geneigd om zich aan
dwang te onderwerpen. In zijn optreden was hij uiterst vrijmoedig; degenen die hem
goed kenden hielden van hem, maar er waren er ook, die juist door die vrijmoedigheid
zich minder tot hem aangetrokken voelden. Met zijn bewegelijken aard hing het
verder samen, dat hij haastig, soms overhaast was in het beslissen en kiezen. Kwam
hij dan later tot beter inzicht, doordat zijn scherpzinnigheid hem deed opmerken wat
hij, eerst onmiddellijk toegevend aan de opwelling van zijn hart, had voorbijgezien,
dan veranderde hij niet zelden van houding en gedrag. Zoo wisselden zijne sympathiën
en laadde hij meermalen, ook in zijn later leven, den schijn op zich van
wispelturigheid. Voor velerlei invloed stond hij open; vandaar dat hij den eenen dag
geheel anders kon zijn dan den anderen. Man van stemmingen en snel reageerend
op indrukken, was hij bij oppervlakkige kennismaking soms moeilijk te begrijpen.
Ook spande hij zich niet in om zijne eigenaardigheden te verbergen; men moest hem
nemen zooals hij was. Maar wie vertrouwelijk met hem omging wist wel hoeveel
eenvoud en waarachtigheid, hoeveel hartelijkheid en behoefte om iets voor anderen
te zijn achter al dat uiterlijke verborgen waren.
Een student met zulk een geaardheid kon natuurlijk zijn bezwaren tegen het
Seminarie niet voor zich houden. Met overgroote vrijmoedigheid sprak hij zijn kritiek
uit, zeer tot misnoegen van grootvader Muller, die in zijn kleinzoon niet de
eigenschappen kon verdragen, welke deze met hemzelven gemeen had. De spanning
bereikte haar hoogtepunt toen in den Studenten-Almanak van 1864 een stuk verscheen
‘Het Seminarium der Doopsch-
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gezinden te Amsterdam’, dat door Cramer en zijn vriend H.D. Tjeenk Willink was
geschreven. Ik zal niet zeggen dat de beide studenten overal ongelijk hadden in hunne
kritiek, maar zeker is het dat hun scherpe toon terecht aanstoot gaf.
De ontevredenheid, door zulke handelingen verwekt, werd echter geheel
weggenomen door de wijze waarop Cramer zijne studie opvatte en de bekwaamheden
waarvan hij spoedig blijk gaf. Het moge vreemd klinken: maar niet tot Moll of De
Hoop Scheffer voelde hij, de historicus, zich het meest getrokken. Van laatgenoemde,
die de volle maat zijner talenten nog niet had gegeven, wil ik thans zwijgen; maar
wat Moll betreft, ‘Vader Moll’ gelijk de studenten hem noemden, deze was reeds
lang bezig de school te vormen die zijn geëerden naam droeg. Zeker, Cramer sprak
altijd met hooge waardeering van Moll, maar diens invloed heeft hij toch niet
merkbaar ondergaan. Toen ik hem eens naar het onderwijs van den meester vroeg,
zeide hij alleen - en degenen die Cramer gekend hebben, kunnen zich zijn
gelaatsuitdrukking en afwerend gebaar bij dat antwoord voorstellen -: ‘Och, altijd
weer die middeleeuwen! Die trokken mij nu niets aan. Neen, Hoekstra, dàt was in
mijn studententijd mijn man’. - Mij dunkt, de verklaring van dit verschijnsel ligt
hierin: in de geschiedbeschouwing van Moll - en van zijn geheele school - werd aan
het dogmatische betrekkelijk weinig aandacht geschonken. Wil men Moll zelven en
zijn besten leerling Acquoy op tekortkomingen betrappen, dan moet men juist in het
dogmatische deel van hun voor 't overige zoo voortreffelijken arbeid gaan zoeken.
Cramer daarentegen stelde in historische kwesties vooral dan belang, wanneer zij
een theologischen ondergrond hadden. Dit was de voornaamste oorzaak,
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waarom hij voor de kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Hervorming slechts
weinig sympathie gevoelde. Zijn voorkeur bleek ondubbelzinnig bij zijne promotie.
Over Zwingli's leer van het godsdienstig geloof handelde de verdienstelijke dissertatie,
waarop hij den 16den April 1866 aan de Hoogeschool te Utrecht tot doctor in de
theologie promoveerde.
Het samenstellen van zijn proefschrift had ook dit goede voor hem gehad, dat hij
voor zijn onderzoekingen een reis naar verschillende academies in Duitschland en
Zwitserland had kunnen ondernemen. Zijn studententijd was hiermede echter
afgesloten; na een gelukkig afgelegd proponents-examen werd hij in hetzelfde jaar
1866 predikant te Zijldijk, waar zijn vader hem tot zijn dienstwerk inleidde. En om
al het bijeenbehoorende hier samen te voegen, wil ik aanstonds vermelden dat hij
deze eerste standplaats in 1870 voor Emden verwisselde, maar dat hij na een tweejarig
verblijf in den vreemde gaarne terugkeerde naar het vaderland, toen de gemeente te
Enschede haar beroep op hem had uitgebracht. Den 20sten October 1872 deed hij daar
zijn intrede; hij bleef er tot 1885 en verbond zich den 15den Maart van dat jaar aan
de gemeente te Zwolle, welke hij tot 1890 heeft gediend.
Met grooten zegen is Cramer als predikant werkzaam geweest. Levenslang was
het een zijner meest kenmerkende behoeften zich te uiten. Al wat hij in zijn vroom
gemoed droeg, wat daar in gemeenschap met zijnen God toenam in kracht en innigheid
heeft hij bij huisbezoek en dagelijkschen omgang, in prediking en onderwijs aan de
leden zijner gemeenten gebracht. Menschen te bezoeken en met hen te spreken,
natuurlijk dikwijls over de kleine belangen van den dag, maar toch bovenal over wat
zielen heiligt en nader brengt tot God: buiten zulk een verkeer
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was het hem onmogelijk te leven. Welk een kracht ging er uit van zijn geloof, met
hoeveel wijding deed hij opzien tot God en wat Godes is! Maar ook bij zijn pastoralen
arbeid verloochende zijn bewegelijke aard zich niet. Kwam in de stilte van de
studeerkamer de gedachte bij hem op aan een zijner vrienden of gemeenteleden, voor
wien hij iets op het hart had, geen arbeid, geen lectuur kon hem langer boeien; hij
m o e s t zijn bezoek brengen, zijn woord spreken. Op welk uur hij kwam was hem
vrij wel onverschillig. Zeker, men heeft wel eens geglimlacht over dominee Cramer,
die zoo vroeg of zoo laat bij de menschen kon komen; maar indien hij soms voor
hen den dag iets vroeger deed aanbreken of iets langer liet duren dan zij gewenscht
hadden, - een bezoek dat evengoed achterwege had kunnen blijven, hadden zij nimmer
ontvangen.
Wat voorts zijne prediking betreft: bij navraag bleek mij, dat niet allen even gunstig
daarover oordeelden. Ziehier echter wat een zijner ambtgenooten, die meermalen in
de gelegenheid was hem te hooren, daarvan heeft gezegd: ‘Zijne preeken waren
bizonder rijk van inhoud en vol van fijne en hooge gedachten. Wel eens t e vol
misschien voor menigen hoorder, die 't jammer vond, dat hij die gedachten niet alle
had kunnen opnemen en verwerken. Maar zeer duidelijk droegen zij het stempel van
zijn eigen gedachten te zijn. 't Was zijn zieleleven, dat eigen indrukken en ervaringen
dienstbaar trachtte te maken aan de opbouwing en vertroosting zijner hoorders’1. En
een ander collega, die Cramer's catechetischen arbeid voor eenigen tijd overnam,
kon met even groote waardeering spreken over de wijze waarop hij ook dit ge-

1

A.W. van Wijk in de Zwolsche Courant van 31 Januari 1913.
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deelte van zijn taak heeft vervuld. ‘Bijbelsch was zijn onderwijs, maar hoe vernuftig
en handig wist hij feiten en personen uit de geschiedenis en voortbrengselen van
oudere en nieuwere letterkunde er bij te pas te brengen. Het was om er
collegiaal-jaloersch van te worden, jonge geesten en harten zoo te vervullen van
belangstelling en geestdrift voor godsdienst en gemeenteleven als hij dat kon’1. Voeg hier nog bij, dat hij zijne studiën allerminst liet rusten, dat uit zijn altijd vaardige
pen tal van stukken vloeiden van den meest uiteenloopenden aard, en het zal duidelijk
zijn dat het ‘Repos ailleurs’ ook Cramer's levenswoord was.
Zijn gelukkigste jaren als predikant heeft hij te Enschede doorgebracht. Voor zijne
veelzijdigheid en werkkracht vond hij hier een vruchtbaar terrein. En op menig gebied
heeft hij zich bewogen in deze stad van arbeid en industrie. Waar Cramer meende
dat hij invloed ten goede kon oefenen, onthield hij zich niet. Eén enkel voorbeeld
moge doen zien hoe hij zich geroepen achtte om ook buiten zijn eigenlijken kring
de hoogere belangen te dienen.
In de Hervormde gemeente te Enschede heerschte in 1877 groote verbittering
tusschen orthodoxen en liberalen. Een verkiezing had alle slechte hartstochten
opgewekt; het is ongeloofelijk, tot welke strijdmiddelen men zich verlaagde. Er werd
gekuipt, geknoeid, gelasterd en om stemmen te winnen zelfs een uitdeeling gehouden
van jenever. Zoo ooit, dan bleek hier wederom hoe partijzucht het christelijk leven
vergiftigt en het karakter bederft. Geruimen tijd had Cramer zwijgend toegezien.
Mocht hij, als dissenter, zich bemoeien met de aangelegenheden

1

H. Boetje in De Zondagsbode van 2 Februari 1913.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1913

79
van de groote kerk, en zou men zijn inmenging niet als ontijdig of ongepast
terugwijzen? Maar eindelijk moest hij, ondanks alle bedenkingen, spreken. Wat hem
dreef was liefde voor godsdienst, christendom, gemeente; en daarbij ook gehechtheid
aan de Nederlandsch Hervormde Kerk. Zij was toch de groote kerk van zijn volk,
zijn vaderland en hare eer ging ook hem ter harte1. Zoo sprak hij dan, de bemiddelaar
op eigen gezag. Het was een manlijk woord, trillend soms van ingehouden
verontwaardiging, maar juist door zijn kalmte des te krachtiger. Wetend dat zachte
geneesheeren wonden verergeren, spaarde hij geen aangetaste deelen. Zonder aanzien
van partij of persoon legde hij de schuld aan beide kanten bloot, wees hij de waardige
middelen ter verzoening aan. Alleen een man, wiens zedelijk overwicht door niemand
werd betwist, kon zóó tusschen de partijen treden. Het pleit voor Cramer, dat toen
hij later uit Enschede vertrok, de Hervormden afzonderlijk hem een stoffelijk bewijs
van waardeering gaven.
Dat hij zich verder nog bezighield met philanthropische kwesties in ruimer kring
dan zijn eigen gemeente, blijkt uit zijn stuk ‘De kamer van navraag te Enschede’.
Maar dit alles trok hem niet af van de theologie. Zijn hoofdwerk uit deze jaren is zijn
‘Konservatief Modernisme, Godgeleerdheid en Volksleven’. Met groote
scherpzinnigheid maakte hij daarin scheiding tusschen de radicale en de conservatieve
strooming in de moderne richting. Zelf behoorde hij tot de laatstgenoemde: godsvrucht
ging voor hem niet op in eenig, ook niet in zedelijk idealisme, hij geloofde tegenover
alle zoeken naar en redeneeren

1

Zie De Godsdienstige Richtingen in de Enschedeesche Gemeente en in de Ned. Herv. Kerk,
1877.
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over God aan een rechtstreeksche betrekking van Hem tot den mensch. In het gebed,
de persoonlijke gemeenschap met God zelven vond hij het hoogtepunt van ons
gemoedsleven; wat wij van God ervaren, zijn door Hem bedoelde en van Hem
uitgaande werkingen.
Intusschen was het Cramer niet alleen te doen om de twee verschillende
stroomingen te teekenen. Op te wekken tot een voortdurende en toenemende
beoefening der moderne godgeleerde wetenschap was zijn hoofddoel. Door zulk een
studie immers zouden wij in het bezit kunnen komen van een dogmatiek, die aan
conservatiefmoderne leeken een beslist antwoord op hunne levensvragen zou geven.
En voor het geestelijk welzijn van ons volk achtte hij het noodig, dat een nieuwe
geloofsleer die vastheid en helderheid van godsdienstig inzicht zou brengen, zonder
welke het gevaar dreigde van een verwarde en ongezonde vroomheid.
Bij het overdenken van zulke vraagstukken was het soms, dat Cramer zich te
Enschede als op een eenzamen post gevoelde. ‘Ik wou’, schreef hij eens aan een
collega, ‘dat men mij in een onzer groote steden beriep. Niet om 't geld of de eer of
zoo iets, maar omdat ik graag ergens in Holland zou wonen, waar ik bij
wetenschappelijk verkeer tevens een kring van burgerlui kon zoeken en vinden,
konservatief genoeg om te maken dat ik als dominee iets voor hen wezen kon’.
Maar zijn rusteloos werkzame geest wachtte niet totdat anderen hem de gelegenheid
openden om zijn gezichtskring te verruimen. Zelf greep hij een uitnemend middel
daartoe aan: hij ging bezoekreizen afleggen naar de Doopsgezinde gemeenten in
Duitschland. De Palts, Oosten West-Pruisen, zelfs Russisch Polen: er was geen
provincie of streek waar hij zijn geloofsgenooten niet bezocht
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en geen pogingen deed om hen tot nadere aaneensluiting te bewegen. Op
onderhoudende wijze heeft hij later in de ‘Doopsgezinde Bijdragen’ verslag gegeven
van zijne tochten en veel belangwekkends medegedeeld uit het gemeenteleven der
Duitsche broeders. Met warme waardeering herdacht hij het goede dat hij bij hen
had aangetroffen en niet minder toonde hij zich erkentelijk voor de hartelijke ontvangst
die hem vooral te Dantzig ten deel was gevallen. Levenslang behield hij een
vriendelijke herinnering aan deze bezoekreizen; zij hadden voorgoed zijn
belangstelling voor de aangelegendheden van buitenlandsche Doopsgezinden
opgewekt1. Hoe kon het ook anders? Het strookte geheel met Cramer's aard, zich op
zulk een spontane wijze met allerlei menschen in verbinding te stellen, indrukken te
ontvangen en te verwerken en tevens - ook dit behoorde tot zijn eigenaardigheden met de spoor groote afstanden af te leggen. Hij hield van reizen. De voortdurende,
gelijkmatige beweging van een trein had iets opwekkends voor hem: vele zijner
artikelen zijn gedurende een spoorreis opgezet of overdacht.
Laat mij ten slotte hier nog bijvoegen, dat Cramer te Enschede ook in het huwelijk
is getreden en dat zijne drie kinderen daar zijn geboren. Zijne echtgenoote, Maria
Charlotte de Clercq was een begaafde, geestige en bovenal een vrome vrouw, die op
de verdere ontwikkeling van zijn godsdienstig leven een zegenrijken invloed heeft
gehad.
Over zijn verblijf en werkzaamheid te Zwolle kan ik thans, na al deze
mededeelingen, kort zijn. Hij heeft daar hetzelfde leven als in zijn vorige gemeenten
geleid en er

1

Toen de ‘Vereinigung der Mennoniten Gemeinden’ in 1911 haar vijf en twintigjarig bestaan
vierde, toonde zij ‘dem treuen und selbstlosen Mitarbeiter Prof. Dr. Cramer’ hare
erkentelijkheid door hem met bijzondere onderscheiding de herinneringsmedaille te schenken.
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bovendien het voorrecht gehad, dat hij in zijn Hervormde ambtgenooten Dr. I. van
den Bergh en A.W. van Wijk mannen vond, die hem niet alleen volkomen begrepen,
maar ook zijne beste vrienden zouden worden. En zoo zijn wij als vanzelf genaderd
tot het groote keerpunt in zijn leven: zijne benoeming den 25sten Februari 1890 tot
hoogleeraar aan de Algemeene Doopsgezinde Sociëteit.
Sinds den dood van Aem. W. Wybrands in 1886 werd Cramer meer en meer
aangewezen als de geleerde, die bestemd was om De Hoop Scheffer op te volgen.
Doch waarop waren zijne aanspraken gegrond? Overziet men hetgeen hij tot dien
tijd had geschreven, dan is er aanleiding om van een versnipperde kracht, een
planloozen arbeid te spreken. Op velerlei gebied had hij zich bewogen, op geen enkel
uitgemunt. In verschillende tijdschriften waren opstellen, kritieken, verslagen van
zijn hand verschenen; hoewel er in de meeste van die stukken iets frisch of pittigs
viel te waardeeren, hadden zij toch na eenige jaren mèt hunne actualiteit ook hunne
beteekenis verloren. Een eervolle uitzondering hierop maakte alleen zijn artikel
‘Voorteekenen van eene nieuwe heerschende kerk?’; deze studie, die blijk gaf van
juist en helder inzicht in het godsdienstig leven der negentiende eeuw, bleef terecht
de aandacht trekken.
Cramer zelf heeft het tegen het einde van zijn leven wel eens betreurd, dat hij zijn
krachten niet meer heeft weten te concentreeren. Toen het te laat was, wenschte hij
dat hij de vruchten van zijne studiën in een groot geheel, een samenvattenden arbeid
had neergelegd. Maar hiermede betreurde hij wat toch inderdaad niet te verhelpen
was geweest. Juist in dat veelzijdige maar onsamenhangende spiegelde zijn
bewegelijke aard zich af.
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Voor rustig, onafgebroken studeeren en maanden of jaren achtereen zich verdiepen
in éénzelfde onderwerp was hij de man niet. Ook bij zijn wetenschappelijken arbeid
had hij behoefte aan afwisseling. Hierin lag te gelijker tijd zijn zwakheid en zijn
kracht. Het heeft hem belet de groote plannen, die hij als professor had gevormd, ten
uitvoer te brengen; het deed hem te kort schieten in zelfverloochenende volharding
om zich altijd weder aan één wetenschappelijk levensdoel te wijden. Maar aan den
anderen kant stelde het hem in staat tot die wonderbare werkzaamheid, die zoo velerlei
dingen zoo voortreffelijk wist af te doen. Hij had een scherpen, snellen, soms genialen
blik op afzonderlijke vraagstukken, hij kon daarin dikwijls op het eerste gezicht het
wezenlijke van het bijkomstige onderscheiden. Artikels en studies van blijvende
waarde zijn bij meer dan één gelegenheid hem uit de pen gevloeid; een standaardwerk
heeft hij echter niet nagelaten.
Met dit alles hangt het tevens samen, dat er in de opeenvolging zijner studiën geen
bepaalde lijn is aan te wijzen. Dat veel van zijn later werk beter en grondiger is dan
hetgeen hij in jaren van minder rijpheid gaf, spreekt vanzelf; maar de eenheid in het
vele zal men tevergeefs bij hem zoeken. Geheel anders bijv. Moll, die in geleidelijke
ontwikkeling van de archaeologie tot de kerkgeschiedenis en wat deze laatste betreft,
van het uitwendige tot het inwendige is gekomen.
Toch, van hoe groote bekwaamheid gaf Cramer aanstonds blijk! Toen hij, na ook
tot hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam te zijn benoemd, zijn ambt den
26sten September 1890 had aanvaard1, kon hij de

1

De titel van zijne oratie luidde: Beschrijvende en toegepaste godgeleerdheid in haar verschil
en onderling verband.
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hem ten deel gevallen onderscheidingen niet op treffender wijze rechtvaardigen dan
door dat uitnemend ‘Levensbericht van Christiaan Sepp’, dat hij in het eerste jaar
zijner professorale werkzaamheid schreef.
Het was geen gewone biographie die Cramer hier leverde. Sepp had zich als
historicus een welverdienden roem verworven en daarenboven van zich doen spreken
door de eigenaardige houding, welke hij na 1862 tegenover de moderne richting had
aangenomen. Met fijn psychologisch inzicht en overtuigende kritiek toonde Cramer
nu aan, dat Sepp levenslang dezelfde is gebleven in zijne godsdienstige zienswijze;
bij haar opkomen had hij de moderne theologie toegejuicht, doch later, bij hare
verdere ontwikkeling, was hij van haar vervreemd. Dat Sepp in alles zijn eigen weg
is blijven volgen, heeft Cramer tegenover veel misverstand in het helderste licht
gesteld. En daarbij toonde hij ten opzichte van Sepp's historischen arbeid zulk een
vastheid en scherpzinnigheid van oordeel, zulk een juistheid van waardeering, dat
ik niet aarzel dit stuk een der beste levensberichten van ‘Letterkunde’ en tevens het
fraaiste van Cramer's werken te noemen.
Als hoogleeraar gevoelde hij zich volkomen op zijn plaats. Zijn professoraat gaf
hem gelegenheid, zijne werkkracht naar alle kanten te ontplooien, terwijl het niet
minder bijdroeg tot zijn eigen vorming. Hij begon met college te geven over den
godsdienst van Israël; gelukkig dat hij dit vak spoedig aan een ander kon overdragen
om zich voortaan aan de geschiedenis van het Christendom en de uitlegging van het
Nieuwe Testament te wijden.
Maar de praktische colleges hadden toch allermeest zijn hart. Cramer achtte het
heerlijkste deel van zijn roeping hierin gelegen, dat hij jonge mannen tot predi-
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kanten had te vormen. Tot Doopsgezinde predikanten mag ik er bijvoegen, want de
Broederschap had hij hartelijk lief en het was zijn eerzucht dat hare voorgangers in
niets zouden achterstaan bij die van andere kerkgenootschappen. Vandaar dat hij
groote zorg droeg voor hunne wetenschappelijke opleiding, maar bovenal zich
verantwoordelijk gevoelde voor de wijze, waarop zij in de toekomst het Evangelie
zouden prediken. Ook als hoogleeraar arbeidde hij voor de gemeenten en was hij
door zijn geheele persoonlijkheid een leidsman van wien kracht en wijding uitging.
Dat bleek op zijne colleges. Het intiemst karakter droegen zij op de bekende
bibliotheekkamer van de Doopsgezinde kerk op het Singel. Dáár gevoelde hij zich
thuis, evenals zijne leerlingen. Terwijl ik dit schrijf is het mij, alsof ik hem weer zie
staan achter den eenvoudigen lessenaar. Hij opent zijn dictaat en vangt aan te spreken.
Zijn begin is kalm. Maar straks, wanneer hij een persoon of onderwerp behandelt
die zijn liefde hebben, komt er vuur in zijn voordracht. Hij heft het hoofd een weinig
naar achter en de woorden vloeien hem van de lippen op dien eerbiedigen, gewijden
toon welke hem in oogenblikken van bezieling eigen was. Zelf aangegrepen weet
hij ook zijne hoorders in het hart te grijpen. Zoo wint hij hen voor zijne overtuigingen;
ook voor deze, dat zij in een preek niet in de eerste plaats over geloof moeten spreken,
maar over God, de liefde en den zegen die van God tot den mensch komen. En nooit
vervalt hij tot algemeenheden; altijd blijven zijn denkbeelden scherp bepaald, zijn
woorden juist gekozen.
Maar welke leermeester was ook als hij de verklaarde vijand van al wat vaag of
zwevend is? Op zijn colleges in de kerkgeschiedenis spande hij zich in om een zoo
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helder mogelijk inzicht te geven in den breeden ontwikkelingsgang van het
christendom. Op zijn praktische lessen in de homiletiek drong hij met woord en
voorbeeld aan op scherpe onderscheiding, juiste ontleding, logische volgorde, en
wat eindelijk de schetsen en preeken betreft die zijne leerlingen aan zijn oordeel
hadden te onderwerpen, - er is menig proefstuk onverbiddelijk door hem afgekeurd,
mede omdat het niet voldeed aan de genoemde eischen.
Want een gemakkelijk professor was Cramer voor zijn studenten allerminst. Hij
kon - waartoe het verheeld? - een lastig en veeleischend tuchtmeester voor hen zijn
en de toon, waarop hij hun werk beoordeelde, was soms ver van aangenaam of
bemoedigend. De meesten hunner zullen wel eens met bezwaard gemoed de trap
naar zijn bekende studeerkamer zijn opgegaan.
Ik wil dit minder aantrekkelijke niet trachten te vergoelijken, maar stel een ander
feit daar tegenover. Hoe onberekenbaar de afwisseling in zijne stemmingen ook was,
Cramer had niettemin hart voor zijne leerlingen. Dat hebben zij bij menige
gelegenheid ondervonden. Ook wanneer zij de academie al sinds jaren verlaten
hadden, verloor Cramer hen niet uit het oog. In dagen van blijdschap of smart konden
zij er zeker van zijn, dat hij onder de eersten uiting zou geven aan zijn medegevoel.
En het waren geen gewone brieven die zij van hem ontvingen. Hartelijk, spontaan,
geheel den stempel dragend van zijn persoonlijkheid was zijn woord. Ik ben overtuigd
dat vele van zulke brieven een weldadige werking hebben gedaan en nu nog als een
kostelijk aandenken worden bewaard. Om Cramer's beeltenis in dit opzicht te
voltooien, wil ik met nog een enkel voorbeeld in het licht stellen hoe hij met zijne
leerlingen kon omgaan.
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Van een hunner zou na jarenlange vertraging eindelijk de promotie plaats hebben.
Een droevig sterfgeval wierp echter een schaduw over de vreugde van die gebeurtenis.
Cramer begreep dit, maar hij wilde toch dat deze belangrijke dag ook een blijde dag
zou wezen. En wat deed hij nu? Met die eenvoudige hartelijkheid waarvan hij het
geheim bezat, noodigde hij den jongen doctor met familie en paranimfen dien dag
bij zich aan huis. Gerust mag gezegd worden dat de herinnering hieraan den
betrokkene levenslang zal bijblijven.
Op zulk een wijze bewees Cramer gaarne vriendschap. Hij had behoefte aan
omgang met menschen, ook als verpoozing van zijn veelvuldige bezigheden. Nooit
was hij zonder werk; wat al bemoeiingen heeft hij in verband met zijn dubbel
professoraat op zich genomen! In alle aangelegenheden van de Doopsgezinde Sociëteit
- hij noemde haar schertsend wel eens zijn afgod - had hij de hand; met tal van
gemeenten voerde hij ijverig correspondentie, en door zijne bemiddeling ontvingen
vele van haar een gewenschten of onmisbaren steun. Van het Fonds tot verhooging
van leeraarstractementen was hij secretaris, van het Weduwfonds eveneens. Een man
als hij, geheel op de hoogte van de toestanden in zijne Broederschap en met warme
liefde jegens haar bezield, was voor zulke betrekkingen aangewezen. Daarbij kwamen
nog de vele drukten, verbonden aan het beheer van de rijke bibliotheek der
Doopsgezinde gemeente te Amsterdam. Het was niet genoeg dat hij toezicht op haar
hield, hij had tevens te zorgen dat zij op oordeelkundige wijze werd uitgebreid. De
redactie van de ‘Doopsgezinde Bijdragen’ ging na Scheffer's dood op hem over; van
‘Teyler's Theologisch Tijdschrift’ was hij mede-oprichter en redacteur. En ondanks
dit alles vond hij nog tijd vergaderingen bij te
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wonen, op allerlei gebied betrekkingen aan te knoopen en een uitgebreide
briefwisseling te onderhouden. Maar hij liet dan ook geen minuut verloren gaan.
Geregeld stond hij 's morgens om half zes op en nooit ging hij vóór twaalf uur 's
nachts naar bed. Als anderen den dag begonnen, had hij reeds eenige werkuren achter
den rug. Zóó alleen was het hem mogelijk meer dan anderen af te doen en zijn
omvangrijke taak zóó te volbrengen, dat geen enkel onderdeel daarvan verwaarloosd
werd.
Helaas, dat Cramer bij dit alles met zooveel tegenspoed en beproeving had te
worstelen. Zelf was hij dikwijls lijdend, maar zijn veerkrachtig gestel kon weerstand
bieden aan verschillende schokken. Veel erger was het voor hem dat zijn oudste zoon
door een droeve en ongeneeselijke ziekte werd aangegrepen, dat zijn vrouw na een
zwaar doch vroom gedragen lijden hem ontviel. Het was de donkerste tijd van
Cramer's leven. ‘Ik voel mij dikwijls zoo hulpeloos en verlaten’, klaagde hij aan zijn
vriend Van den Bergh. Maar zijn geloof hield hem staande. Eerbiedig en ootmoedig
vroeg hij in zijn smart zich af, wat God daardoor in zijne ziel wilde werken. Zoo kon
hij zijn kracht en opgewektheid tot den arbeid behouden.
Na eenigen tijd zou het geluk in zijn woning wederkeeren. De grootste zegen, hem
in zijn laatste jaren ten deel gevallen, is zeker zijn huwelijk met Maria Abrahamina
Stuart geweest. Het werd den 26sten Juli 1900 gesloten, toen Cramer al tegen de zestig
liep en na de rusteloosheid van zijn moeitevol leven meer dan ooit behoefte had aan
ontspanning van zijn geest in huiselijken kring. Vast en innig is de band tusschen
beide echtgenooten geweest: zij, met haar toewijding en tact was zijn trouwe hulp
in alles, en hij heeft dankbaar het geluk genoten dat hem in haar bezit geschonken
was.
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En nu ook braken op wetenschappelijk gebied de vruchtbaarste jaren van zijn leven
aan. Zijne colleges en de redactie der ‘Bijdragen’ hadden hem tot steeds nauwgezetter
beoefening van de geschiedenis der Doopsgezinden gebracht; de vruchten zijner
studiën begon hij thans in verschillende werken en tijdschriften uit te geven. Reeds
in 1899 had hij in een uitgebreid artikel een onderzoek ingesteld naar de
betrouwbaarheid van Van Braght; hiermede was hij ingegaan tot den arbeid van De
Hoop Scheffer, die het beloofde vervolg op zijn studie ‘Onze martelaarsboeken’1
nimmer had gegeven. Toch was het noodig met het oog op de achterdocht van
sommige, vooral Roomsch-Katholieke geleerden, dat de vraag naar die
betrouwbaarheid afdoend werd beantwoord. Het is Cramer's verdienste dat hij met
even onpartijdige als scherpzinnige kritiek aantoonde dat Van Braght, ondanks
vergissingen en tekortkomingen, inderdaad een geloofwaardig geschiedschrijver is
geweest, wiens berichten men over 't geheel met vertrouwen mag aannemen.
Een tweetal artikelen over Menno Simons en de geschiedenis der Doopsgezinden,
beide voor den derden druk van Herzog's ‘Real-Encyklopädie’ geschreven, toonde
aan dat Cramer met goeden uitslag in dezelfde richting werkzaam bleef. Ook in de
volgende jaargangen der ‘Bijdragen’ gaf hij geregeld opstellen, waarin hij menig
duister punt uit de geschiedenis zijner Broederschap tot klaarheid bracht. Een
oogenblik scheen het alsof de veelzijdigheid zijner studiën hem nogmaals op andere
wegen zou voeren; in zijne brieven uit dien tijd is meermalen sprake van een
‘Katechetiek’ die hij wenschte uit te geven en van een ‘Geschiedenis van het
Nederlandsche Protestantisme in

1

Zie Doopsgezinde Bijdragen, 1870, blz. 45 vv., vooral blz. 89.
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de negentiende eeuw’, die hij eveneens met ingenomenheid bewerkte. Intusschen is
- behoudens een beknopt artikel over laatstgenoemd onderwerp in Teyler's
Theologisch Tijdschrift - van de uitvoering dezer plannen niets gekomen. Een andere
arbeid, zijn laatste en grootste, zou weldra zijn krachten geheel in beslag nemen: de
uitgave der ‘Bibliotheca Reformatoria Neerlandica’.
Met zijn ambtgenoot Prof. Pijper had hij het voornemen opgevat, een herdruk te
geven van de belangrijkste en zeldzaamste geschriften uit den tijd onzer Hervorming.
Cramer zou daarbij zich belasten met de uitgave van alles wat speciaal Doopsgezind
was en vier van de tien deelen bewerken. Meer dan drie heeft hij echter niet kunnen
geven; gezamenlijk vormen zij het beste van al hetgeen door hem op wetenschappelijk
gebied is geleverd, het werk dat zijn naam het langst zal doen voortleven.
Tweeërlei komt bij de bespreking van de ‘Bibliotheca’ in aanmerking: de keuze
der stukken en de wijze van bewerking. Wat de laatste betreft, zij is van het begin
tot het einde dezelfde, overal degelijk en grondig. Aan ieder stuk gaat een inleiding
vooraf, waarin de lezer op de hoogte wordt gebracht van de herkomst, strekking en
waarde van het betrokken geschrift; daarop volgt de tekst zelf, zonder eenige afwijking
herdrukt en toegelicht door tal van aanteekeningen. In deze toelichting heeft Cramer
aan de hoogste eischen voldaan: hij geeft a l l e s wat hij bij zijn veelomvattend
onderzoek heeft gevonden, opent herhaaldelijk nieuwe gezichtspunten en heeft zich
toch met fijnen tact voor het te veel in acht genomen. Overbodige verklaringen - het
gewone zwak bij dergelijke uitgaven - ontbreken geheel; Cramer weet zich aan te
sluiten aan hetgeen hij als bekend mag onderstellen.
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En wat hij daaraan toevoegt munt uit door kortheid en helderheid van uiteenzetting.
Bij de keuze der stukken treedt meer en meer het belangrijke op den voorgrond.
Allereerst vinden wij in het tweede deel der ‘Bibliotheca’ een herdruk van ‘Het Offer
des Heeren’, het oudste martelaarsboek der Doopsgezinden. Deze bundel met zijn
aangrijpende brieven en testamenten, zijn schat van liederen maakt zeker den diepsten
indruk; maar hieruit is reeds zóóveel door Van Braght overgenomen dat wij, bij
vergelijking, aan de volgende deelen de voorkeur moeten geven. Toch heeft deze
nieuwe uitgave groote waarde. Vooreerst is zij volledig, en in de tweede plaats geeft
zij de stukken der martelaars ongewijzigd in taal en spelling. Zóó, gelijk wij ze hier
vinden, zijn zij door de bloedgetuigen der zestiende eeuw opgesteld.
In het vijfde deel is het ‘Vnderscheit tusschen rechte leer vnde valsche leer’ het
glanspunt. Dit geschrift van Adam Pastor, den vrijzinnigen hervormer die om zijne
afwijkende gevoelens door de strengere Doopsgezinden werd gebannen, is van
grooten invloed geweest op de antitrinitarische strooming onder onze oudste
Protestanten. Dat in later tijd het Socinianisme hier zoo gemakkelijk aanhang heeft
kunnen winnen, is voor een goed deel te verklaren uit de nawerking van Pastor's
arbeid. Hierop heeft Cramer terecht de aandacht gevestigd; aan zijn uitgave van dit
bijna vergeten boekje hebben wij een beter inzicht in deze ingewikkelde kwestie te
danken.
Maar rijker en belangrijker nog dan al het vorige is die merkwaardige verzameling
geschiedbronnen, welke ons in het zevende deel der ‘Bibliotheca’ wordt geboden.
Hier vinden wij de meeste geschriften bijeen, waaruit wij ons eens voorstelling
kunnen vormen van den gang
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van zaken bij de Doopsgezinde broederschap in de zestiende eeuw. Hier, naast het
‘Tegen-Bericht’ van Alenson dat voor de geschiedvorsching verloren scheen, de fel
partijdige ‘Successio Anabaptistica’, de ‘Bekentenisse’ van Obbe Philipsz., Nicolai's
inlasschingen in het werk van Bullinger ‘Teghens de VVederdoopers’ en ten slotte
het boekje van Carel van Ghendt over de scheuringen onder de Doopsgezinden, dat
al de andere in waarde nog overtreft. Beter inleidingen dan tot deze stukken heeft
Cramer nergens gegeven. Zij behandelen niet alleen het eigenlijke onderwerp, zij
bevatten bovendien verrassende aanwijzingen omtrent de beteekenis van te weinig
opgemerkte godsdienstige denkbeelden voor het geestelijk leven der
hervormingseeuw. Indien ooit een lang gekoesterde wensch wordt vervuld en de
verouderde geschiedenis der Doopsgezinden van Blaupot ten Cate door een nieuwe
en betere wordt vervangen, dan zal de schrijver daarvan op menig punt kunnen
voortbouwen op de grondslagen die door Cramer zijn gelegd.
Hij zelf is tot den arbeid van het bouwen niet gekomen. Voor de inleidingen en
de aanteekeningen in de ‘Bibliotheca’ en voor zijne artikels in de ‘Bijdragen’ had
hij een groot aantal onderzoekingen te doen, die natuurlijk wel verband hielden met
elkander, maar toch zóó op zich zelf stonden, dat zij een gedurige onderbreking zijner
studie toelieten. En dit juist had hij noodig met het oog op zijn karakter, zijn vele
bezigheden en in later tijd helaas! ook met het oog op zijn gezondheid.
Want Cramer was na de eerste gelukkige jaren van zijn huwelijk ernstig ziek
geworden. Hij leed aan diabetes; een gevoel van moeheid, dat hij met al zijn energie
niet van zich kon afwerpen, kwam meer en meer over hem. Het was dikwijls
angstwekkend te zien hoe bleek en
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ingevallen hij was. Sterk verouderd, de moede oogen diep weggezonken in het
gerimpelde gelaat, zat hij, de altijd werkzame, soms lusteloos neer. Maar zoodra hij
sprak of zich roerde vergat hij alle zwakte. Zijn levendige aard kwam weer boven
en hij toonde de oude belangstelling. Toch hebben zijn vrienden na zulk een
onderhoud hem meermalen met zorg in het hart verlaten.
Nog één groote taak wachtte hem aan het einde van zijn loopbaan. De
Doopsgezinde Sociëteit, wier bloei hij met de toewijding van zijn beste krachten had
bevorderd, zou in 1911 haar honderdjarig bestaan vieren. Dat Cramer werd
aangewezen om de rede bij die feestelijke herdenking te houden, spreekt vanzelf.
Maar zou hij het nog kunnen? Hoe meer de dag der viering naderde, des te banger
werd zijn vrees, dat hij niet bij machte zou zijn om in 't openbaar uit te spreken wat
hij met zooveel liefde had opgesteld.
Gelukkig, Cramer is dien 28sten September 1911 de redenaar geweest. En toen hij
in de Doopsgezinde kerk te Amsterdam op den kansel stond, scheen het alsof alle
zwakte van den tengeren grijsaard was geweken. Met gloed en wijding, met kracht
en welsprekendheid heeft hij in zijn woord het verleden van de Sociëteit geschilderd,
hare taak in het licht gesteld. Nog eenmaal hebben wij Cramer toen in zijn volle
kracht gezien en gehoord. Het was de waardige bekroning van een met eer bekleed
professoraat.
Maar het was ook de laatste maal geweest dat hij zóóveel van zijn krachten had
kunnen vergen. Wie hem van nabij gade sloeg en daarbij wist hoe zorgwekkend zijn
toestand was, begreep wel dat alleen zijn sterke wil hem staande hield.
Na zijn afscheidscollege in Juni 1912 heeft zijn rust-
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tijd nog ruim een half jaar geduurd. Een vriendelijk licht bestraalde zijn afgaand pad,
een geest van zachtheid was over hem gekomen. Op zijn zeventigsten verjaardag
smaakte hij het voorrecht, velen van de zijnen rondom zich te zien en uit tal van
plaatsen blijken van sympathie te ontvangen. Gedurende het najaar gevoelde hij zich
iets krachtiger dan te voren en in het begin van December ondernam hij zelfs nog
een reis om enkelen van zijn oudere tijdgenooten te bezoeken. Maar op den tweeden
Kerstdag werd hij aangegrepen door een hevige longontsteking en zijn uitgeput gestel
kon aan deze ziekte geen weerstand meer bieden.
Bange dagen van lijden heeft hij nog doorgemaakt, doch hoe meer het einde
naderde des te vrediger werd zijn berusting. Hij was bereid en wist tot Wien hij ging.
Onmerkbaar zacht ontsliep hij in den morgen van 30 Januari.
Maandag 3 Februari volgde de begrafenis. Een groote menigte ambtgenooten,
vrienden en leerlingen had zich op het kerkhof verzameld, en door velen werd een
woord van weemoed en dankbaarheid gesproken. Lang nog zal in breeden kring de
herinnering blijven leven aan dezen man die, trouw in het groote en in het kleine, de
hem verleende gaven zoo uitnemend heeft gebruikt in den dienst van hooge en heilige
belangen.
W.J. KÜHLER.
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Chronologische lijst der geschriften van Dr. S. Cramer1.
1863.

De Nederlandsche Studentenliederen.
Amst. Stud. Almanak, blz. 71 v.v.

1864.

Het Seminarium der Doopschgezinden te
Amsterdam (met H.D. Tjeenk Willink).
Als boven, blz. 81 v.v.

1866.

Zwingli's leer van het godsdienstig
geloof. Academisch proefschrift.
Middelburg.

1867.

Een ernstige zaak; - ook ernstige
advokaten? Godgel. Bijdragen, 5de stuk.
Leiden.

1867.

Verdraagzaam of bekrompen? Doopsgez.
Bijdragen, blz. 1 v.v.

1868.

Broeders in den vreemde. Als boven, blz.
1 v.v.

1872.

Ons Koninkrijk. Afscheidspreek,
gehouden in de Doopsgezinde Gemeente
te Emden. Harlingen.

1872.

Das liberale Christenthum. Emden u.
Aurich.

1872.

Ter gedachtenis van G. Bakker.
Doopsgez. Bijdragen, blz. 1 vv.

1873.

Wat is ‘godsdienst?’ De Hervorming, 22
Mei.

1873.

Een nieuw leven van Jezus. Als boven,
27 Nov.

1873.

De ‘Confidentie’ van Dr. A. Kuyper. Als
boven, 5 en 13 Juni.

1874.

Het zelfvertrouwen des geloofs.
Harlingen.

1874.

Iets over ons godsdienstonderwijs.
Doopsgez. Bijdragen, blz. 34 v.v.

1874.

Een Doopsgezinde prijsvraag. Als boven,
blz. 115 v.v.

1

Deze lijst is samengesteld door Mevrouw M.A. Cramer-Stuart. Het was om verschillende
redenen ondoenlijk haar volledig te maken; van het belangrijkste ontbreekt hier echter niets.
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De doop bij overgang uit eene andere
Christengezindte tot onze Broederschap.
Als boven, 43 v.v.

1877.

De godsdienstige richtingen in de
Enschedeesche gemeente en in de
Hervormde Kerk. Enschede.

1879.

De armenzorg te Enschede en Lonneker.
Tubantia, 12 Maart, 17 Dec.
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1880.

De kamer van navraag te Enschede.
Vragen des Tijds.

1880.

Een voorstel. Doopsgez. Bijdragen, blz.
42 v.v.

1880.

De doopkwestie op de Amsterdamsche
samenkomst. Als boven, blz. 97 v.v.

1881.

Het jongste onderzoek omtrent Zwingli
en zijne leer. Theol. Tijdschrift, 15de
jaarg., blz. 306 v.v.

1881.

Wat een Wijsgeer in onze dagen tot ons
volk te zeggen heeft. De Hervorming, 19
Febr.

1882.

Een wijsgeer voor de ontwikkelden onzer
natie. Als boven, 8 en 15 April.

1882.

Konservatief Modernisme,
Godgeleerdheid en Volksleven. Leiden.

1882.

Nieuwe katechizatieboekjes. Theol.
Tijdschrift, 16de jaarg. blz. 66 vv., 549
v.v.

1882.

De Brownisten te Amsterdam. Als boven,
blz. 331 vv.

1882.

Unterricht in der Christlichen Religion
von Albrecht Ritschl. Als boven, blz. 356
v.v.

1882.

Het Anabaptisme voor de rechtbank van
een geschiedvorscher. Als boven, blz. 488
v.v.

1883.

De schoolquaestie en de stillen in den
lande. Provinc. Overijss. en Zwolsche
Courant, 19 en 26 Maart, 2 April.

1883.

Duitsche tucht. Als boven, 16 Juli.

1883.

Geef aan armen geen cent! Als boven, 20
Aug.

1883.

1483-10 November-1883. Als boven, 29
Oct. 5 en 12 Nov.

1883.

Aus Holland. Protestantische
Kirchenzeitung für das evang.
Deutschland, 21 März, 4, 25 April.
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1883.

Die geschichtliche und religiöse
Bedeutung Hans Denck's und der Täufer.
Als boven, 19 Dec.

1883.

Het protestantsch beginsel een voorwerp
van nieuw onderzoek. Theol. Tijdschrift,
17de jaarg., blz. 287 v.v.

1883.

Enschede. Volksalmanak voor het jaar
1883, blz. 82 v.v.

1884.

Aus Holland. Prot. Kirchenzeitung, 16,
23 Jan.

1884.

Is het geraden, dat modernen pogingen
aanwenden om hunne
geloofsovertuigingen in enkele stellingen
samen te vatten? Bijblad v.d. Hervorming,
24 Mei.

1884.

G.J. Vos Azn., Geschiedenis der
vaderlandsche Kerk. Theol. Tijdschrift,
18de jaarg., blz. 88 v.v.

1884.

In Polen. N. Rott. Courant, 6 en 9 Sept.

1885.

Achter Berlijn, reisbrieven. Provinc.
Overijss. en Zwolsche Courant, 5, 9, 12,
19, 26 Jan., 9, 16 Febr., 2, 16 Maart.

1885.

Brief an den Herausgeber über die
‘Würdigung des Bekenntnisses in unserer
Gemeinschaft’. Mennonitische Blätter,
Jahrg. XXXII, März.

1885.

Neues und Erfreuliches aus Holland. Als
boven, Mai.

1885.

Christen-godsvrucht in Doopsgezind
gemeenteleven. Enschede.

1885.

Der fünfzehnte niederländische
Protestantentag in Zwolle. Schweizerische
Reformblätter, 15, 22 Nov.
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1885.

Bezoekreizen in Duitschland. Doopsgez.
Bijdragen, blz. 1 v.v.

1886.

Aus Holland. Prot. Kirchenzeitung, 20
Jan., 3 Febr.

1886.

Archief voor Ned. Kerkgeschied. Bijblad
v.d. Hervorming, 7 April, 12 Juni.

1886.

Boekbeschouwing. Als boven, 7 Dec.

1886.

Bezoekreizen in Duitschland. Doopsgez.
Bijdragen, blz. 1 v.v.

1887.

Aus Holland. Prot. Kirchenzeitung, 23
Febr., 2 März.

1887.

Boekbeschouwing. Bijblad v.d.
Hervorming, 10 Maart.

1887.

Voorteekenen van eene nieuwe
heerschende kerk? Als boven, 4 Nov.

1887.

De doleerenden besproken voor wie
buiten die beweging staan. Provinc.
Overijss. en Zwolsche Courant, 7, 14, 21
Nov.

1887.

Bezoekreizen in Duitschland. Doopsgez.
Bijdragen, blz. 1 v.v.

1888.

Dr. L. Keller, Zur Geschichte der
altevangelischen Gemeinden. Theol.
Tijdschrift, 22ste jaarg., blz. 532 v.v.

1888.

Archief voor Ned. Kerkgeschied. Bijblad
v.d. Hervorming, 5 Mei, 20 Oct.

1888.

Geschiedenis der vaderl. Kerk van
630-1842 door Dr. G.J. Vos Az. Als
boven, 21 Juli.

1889.

Het recht der Doopsgezinden en andere
niet-Hervormde gemeenten op hare
landstractementen en landskindergelden.
Bijblad bij de Zondagsbode, 8 en 15 Sept.

1890.

Beschrijvende en toegepaste
godgeleerdheid in haar verschil en
onderling verband. Rede ter aanvaarding
van het Hoogleeraarsambt. Amsterdam.

1891.

Levensbericht van Christiaan Sepp.
Leiden.
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1893.

Ds. Sepp's ontwerp van een nieuw
gezangboek. De Zondagsbode, 9 Juli.

1893.

Nader advies over het plan van Ds. Sepp.
Als boven, 20 Aug.

1894.

Ter nagedachtenis van Prof. Scheffer. Als
boven, 7, 14 en 21 Jan.

1894.

Karl Benrath, Bernardino Ochino van
Siena. Theol. Tijdschrift, 28ste jaarg., blz.
66.

1894.

Achelis, Praktische Theologie. Als boven,
blz. 288 v.v.

1894.

Een spekulatie, eerst gelukt en later
verijdeld. Propria Cures, 18 Oct.

1894.

Bij Prof. Scheffer's laatsten arbeid.
Doopsgez. Bijdragen blz. 1 vv.

1894.

Brieven aan een jong predikant. Als
boven, blz. 116 v.v.

1895.

Letterkundig Overzicht. Theol.
Tijdschrift, 29ste jaarg. blz. 228 vv., 524
v.v.

1895.

Brieven aan een jong predikant.
Doopsgez. Bijdragen, blz. 117 vv.

1896.

Dr. J.H. Gerretsen, Micronius. Theol.
Tijdschrift, 30ste jaarg., blz. 304 v.v.

1896.

Letterkundig Overzicht. Als boven, blz.
430 v.v.

1896.

De Doopsgezinden en het hedendaagsch
antimilitarisme. De Zondagsbode, 6 en
20 Dec.

1897.

Toelichting op De Stuers' Geschiedenis
der groote kerk te Haarlem. Vragen des
Tijds.
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1897.

Nog eens de Groote Bundel. De
Zondagsbode, 24 Jan.

1897.

Ons ‘recht van bestaan’. Als boven, 11,
18, 25 Juli, 8 Aug.

1897.

Of de menniste geest verdwenen is? Als
boven, 29 Aug.

1897.

De Leidsche gezangbundel. Als boven,
31 Oct.

1897.

Pausin Johanna. Algemeen Handelsblad,
14 Maart.

1897.

A.D. Loman. De Hervorming, 24 April.

1897.

Letterkundig Overzicht. Theol.
Tijdschrift, 31ste jaarg., blz. 314 vv., 555
vv., 647 v.v.

1897.

Boekbeoordeelingen. Als boven, blz. 607
vv., 616 v.v.

1897.

Brieven aan een jong predikant.
Doopsgez. Bijdragen, blz. 138 v.v.

1897.

Hoe onze vaderen over den doop bij
overgangen tot hunne gemeenten hebben
gedacht. Als boven, blz. 161 v.v.

1897.

Op welke gronden raadt men ons aan, bij
overgangen te doopen? Als boven, blz.
171 v.v.

1898.

Van Douwen's ‘Socinianen en
Doopsgezinden’. De Zondagsbode, 5 en
12 Juni.

1898.

Unsere Gemeinden in den Vogesen.
Mennon. Blätter, 1 Okt.

1898.

Letterkundig Overzicht. Theol.
Tijdschrift, 32ste jaarg., blz. 208 v.v., 624
v.v.

1898.

De vereeniging der twee Amsterdamsche
gemeenten in 1801. Doopsgezinde
Bijdragen, blz. 1 v.v.

1898.

Martelaarsrelieken. Als boven, blz. 107
v.v.

1898.

Hoe een van onze oude kenmerken is te
niet gedaan. Als boven, blz. 123 v.v.
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Professor Hoekstra. Als boven, blz. 150
v.v.

1899.

Van Douwen, Socinianen en
Doopsgezinden. Museum, Maart.

1899.

Gemoedsbezwaren en dienstplicht. Alg.
Handelsblad, 30 en 31 Mei.

1899.

Nogmaals de vervroegde emeritaten. De
Zondagsbode, 9 Juli.

1899.

Een verzoek vóór de volkstelling. Als
boven, 31 Dec.

1899.

K. Müller, Kirchengeschichte, Theol.
Tijdschrift, 33ste jaarg., blz. 74 v.v.

1899.

De geloofwaardigheid van Van Braght.
Doopsgez. Bijdragen, blz. 65 v.v.

1900.

De godsvrucht voorwerp van historisch
onderzoek. Rede op den Dies der
Universiteit van Amsterdam (8 Jan.).

1900.

Dr. Karl Rembert, Die Wiedertäufer im
Herzogthum Jülich. Museum, Februari.

1900.

De Hoop Scheffer. Herzog,
Realencyklopädie3, VIII, S. 343 ff.

1900.

B.W. Colenbrander, De Volksschool en
de Godsdienst. Theol. Tijdschrift 34ste
jaarg., blz. 90 v.v.

1900.

Evangelisches Leben in den
Niederlanden. Der Protestantismus am
Ende des neunzehnten Jahrhunderts,
Berlin, S. 121 ff.

1900.

Bijdragen tot de geschiedenis van ons
kerklied en ons kerkgezang. Doopsgez.
Bijdragen, blz. 71 v.v.

1900.

Nog eens de geloofwaardigheid van Van
Braght. Als boven, blz. 184.
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1901.

Oude Doopsgezinden en nieuwe
Gereformeerden. De Zondagsbode, 27
Jan., 3 Febr.

1901.

‘Menniste zusje’. Als boven, 29 Dec.

1901.

Bruidspaar of Echtpaar. De Hervorming,
2 Febr.

1901.

‘Ons Kerkboek’. Als boven, 16, 23 Febr.

1901.

Boekbeoordeelingen. Theol. Tijdschrift,
35ste jaarg., blz. 167 v.v., 169 v.v., 176
v.v.

1901.

De Doopsgezinde broederschap in de
negentiende eeuw. Doopsgez. Bijdragen,
blz. 1 v.v.

1902.

Het reliek van Mayken Boosers. De
Zondagsbode, 16 Maart.

1902.

De avondmaalskwestie. Als boven, 5, 12
Oct.

1902.

F.C. Fleischer, Bloesemknoppen. De
Amsterdammer, Weekbl. v. Ned., 5 April.

1902.

Internationales Mennonitentum. Mennon.
Blätter, Mai.

1902.

Jeronimo de Vries. Eigen Haard, 28ste
jaarg., 31 Mei.

1902.

Godgeleerdheid naar de jongste methode.
Theol. Tijdschrift, 36ste jaarg., blz. 1 v.v.

1902.

Boekbeoordeelingen. Als boven, blz. 266
v.v., 342 v.v.

1902.

Artikel 171 Grondwet en de scheiding
van staat en kerken. Als boven, blz. 481
v.v.

1902.

Bijdragen tot de geschiedenis van ons
kerklied en kerkgezang, II. Doopsgez.
Bijdragen, blz. 1 v.v.

1902.

Mevrouw Brons. Als boven, blz. 103 v.v.

1902.

Vergelijkende statistiek van de
Doopsgezinden in ons land in 1860, 1890
en 1900. Als boven, blz. 115 v.v.

1902.

Martelaarszaken. Als boven, blz. 150 v.v.
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Jo. de Vries. Als boven, blz. 172 v.v.

1903.

[Dr. A. van Buyten]. De vrijzinnige
Hervormden en de vrijzinnige Dissenters.
De Hervorming 7, 14, 21 Febr.

1903.

Nazarener-Briefe. Mennon. Blätter, Juli.

1903.

Menno Simons. Herzog,
Realencyklopädie3, XII, S. 586 ff.

1903.

Mennoniten. Als boven, S. 594 ff.

1903.

Nazarener. Als boven, XIII, S. 672 ff.

1903.

Noodig Verweer. Teyler's Theol.
Tijdschr., I, blz. 225 v.v.

1903.

Boekbeoordeelingen. Als boven, blz. 92
v.v., 204 v.v., 210 v.v., 472 v.v.

1903.

De Doopsgezinde gemeente te Utrecht
van 1560 tot 1562. Doopsgez. Bijdragen.
blz. 1 v.v.

1903.

Mr. H.S. van Lennep. Als boven, blz. 132
v.v.

1903.

Ludwig Keller. Als boven, blz. 151 v.v.

1904.

De geschiedkennis van Dr. Kuyper in de
Tweede Kamer. De Hervorming, 30 Jan.

1904.

Wat is voor de wetenschap te wachten
van de hedendaagsche vrijzinnige
beweging in het Katholicisme? Als
boven, 7 Mei.

1904.

Boekbeoordeelingen. Teyler's Theol.
Tijdschr., II, blz. 112 v.v., 243 v.v., 408
v.v.
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1904.

Poiret. Herzog, Realencyklopädie3, XV,
S. 491 ff.

1904.

Does liberal Christianity want organizing
in special churches and congregations?
Religion and Liberty, Leyden, p. 227 ff.

1904.

Het eigenhandig laatst adieu van
Maeyken Wens aan haar kind. Doopsgez.
Bijdragen, blz. 115 v.v.

1904.

Kroniek. Als boven, blz. 225 v.v.

1904.

Bibliotheca Reformatoria Neerlandica.
Tweede deel. Het Offer des Heeren (de
oudste verzameling Doopsgezinde
martelaarsbrieven en offerliederen).
's-Gravenhage.

1905.

De predikante. De Hervorming, 13 Mei.

1905.

Rauwenhoff. Herzog, Realencyklopädie3,
XVI, S. 475 ff.

1905.

Boekbeoordeelingen, Teyler's Theol.
Tijdschr., III, blz. 99 v.v., 121 v.v., 271
v.v., 413 v.v., 548 v.v.

1905.

Kroniek. Doopsgez. Bijdragen, blz. 192
v.v.

1906.

Chr. Sepp. Herzog, Realencyklopädie3,
XVIII, S. 218 f.

1906.

H. Schijn. Als boven, S. 574 f.

1906.

Rembrandt Mennist? De Zondagsbode,
6 Mei. Zie ook het nummer van 22 Juli.

1906.

Hoe Köhler en ten Cate eene geschiedenis
der Doopsgezinden willen opzetten. Als
boven, 10 Juni.

1906.

Het Nederlandsch Protestantisme bij den
aanvang der 19de eeuw. Teyler's Theol.
Tijdschr., IV, blz. 351 v.v.

1906.

Boekbeoordeelingen. Als boven, blz. 118
v.v., 126 vv., 283 v.v., 441 v.v.

1906.

Kroniek. Doopsgez. Bijdragen, blz. 194
v.v.

1907.

De attestatie-quaestie, De Zondagsbode,
31 Maart, 7 en 14 April.
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Boekbeoordeelingen. Teyler's Theol.
Tijdschr. V, blz. 139 v.v., 257 v.v., 271
v.v., 409 v.v.

1907.

C.P. Tiele. Herzog, Realencyklopädie3,
XIX, S. 766 ff.

1907.

Kroniek. Doopsgez. Bijdragen, blz. 176
v.v.

1908.

Preeken in nieuwen toonaard. Teyler's
Theol. Tijdschr., VI, blz. 514 v.v.

1908.

Boekbeoordeelingen. Als boven, blz. 440
v.v., 604 v.v.

1908.

Brief van een Doopsgezinden galeislaaf.
Doopsgez. Bijdragen, blz. 116 v.v.

1908.

Kroniek. Als boven, blz. 199 v.v.

1909.

De verhouding tusschen de modernen van
verschillend kerkgenootschap. De
Hervorming, 13 Febr.

1909.

Boekbeoordeelingen. Teyler's Theol.
Tijdschr. VII, blz. 127 v.v.

1909.

Menniste stoutigheden in De Rijp (1628)
en te Winterswijk (1638). Doopsgez.
Bijdragen, blz. 169 v.v.

1909.

Kroniek. Als boven, blz. 185 v.v.

1909.

Bibliotheca Reformatoria Neerlandica.
Vijfde deel. Nederlandsche Anabaptistica.
's-Gravenhage.

1910.

Uit het verleden der armenzorg bij de
Doopsgezinden. Doopsgez. Bijdragen,
blz. 70 v.v.
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1910.

Kroniek. Als boven, 189 v.v.

1910.

Boekbeoordeelingen. Teyler's Theol.
Tijdschr. VIII, blz. 121 v.v., 265 v.v.,
435.

1910.

Bibliotheca Reformatoria Neerlandica.
Zevende Deel. Zestiendeeeuwsche
schrijvers over de geschiedenis der oudste
Doopsgezinden hier te lande.
's-Gravenhage.

1911.

S. Hoekstra. Nieuw Ned. Biogr.
Woordenboek I, Leiden, kol. 1122 v.v.

1911.

Rede, gehouden bij de plechtige viering
van het honderdjarig bestaan der Alg.
Doopsgez. Sociëteit. Amsterdam (zie ook
Doopsgez. Bijdragen, blz. 123 v.v.).

1911.

Kroniek, als boven, blz. 200 v.

1912.

Een internationaal Doopsgezind congres.
De Zondagsbode, 23 Juni.

1912.

Levensbericht van Dr. I. van den Bergh.
Leiden.

1912.

Wanneer heeft Menno voor het eerst van
den bejaardendoop gehoord? Doopsgez.
Bijdragen, blz. 1 v.v.

1912.

Kroniek. Als boven, bl. 200 v.v.
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Levensbericht van Frederikus Hendrikus van Leent.
Het was in 1859 dat ik met van Leent kennis maakte; ik was toen te Arnhem, leerling
in den boekhandel van H.A. Tjeenk Willink, waar hij veel gebruik maakte van de
leesbibliotheek. Aardig en gezellig prater als hij was, door veel lezen letterkundig
ontwikkeld, liepen de gesprekken over allerlei en bleef hij een geregelde bezoeker
van de zaak.
Geboren 24 October 1830 te Gouda, waar zijn vader een banketbakkerij had,
doorliep hij de school van J. Schouten aldaar en kwam in de zaak van zijn vader;
meer tot letterkundige studie aangetrokken, voelde hij zich daar niet op zijn plaats
en verliet Gouda om in Arnhem een werkkring te zoeken.
Aanvankelijk vatte hij zijn oude vak op, maar in kennis gekomen met den
toenmaligen predikant J.P. de Keyser en den uitgever D.A. Thieme, kreeg hij een
plaats in den boekhandel van W.H. Stenfert Kroese, later Stenfert Kroese en van der
Zande. Daar was hij in zijn element, en door zijn onvermoeide werkzaamheid
gedurende ongeveer 25 jaren, heeft hij veel bijgebracht tot den bloei van dezen
boekhandel. Daarna kwam hij bij den uitgever Henri J. Stemberg te 's-Gravenhage,
na diens overlijden in den
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Franschen boekhandel van Feikema, Caarelsen te Amsterdam en ten slotte bij de
firma S. en W.N. van Nooten te Schoonhoven. In 1888 vestigde hij zich te Amsterdam
als reiziger in den boekhandel waarvoor hij door zijn bekendheid met vele uitgevers
weldra de gezochte man was; als uitnemend verkooper werden hem door tal van
uitgevers hunne nieuwe uitgaven toevertrouwd en elk voor- en najaar bereisde hij
hiervoor het geheele land. Toen op zijn zeventigsten verjaardag, na een leven van
harden arbeid, zijn afnemende gezondheid en allerlei droeve omstandigheden hem
het werken verboden, werd door een drietal uitgevers, P. Gouda Quint, Scheltema
& Holkema's Boekhandel en A.W. Sijthoff, een beroep gedaan op den boekhandel
om den wakkeren werker een onbezorgde toekomst te verschaffen, waardoor hij zich
geheel aan zijn letterkundigen arbeid zou kunnen wijden. Velen gaven aan de roepstem
gehoor en op zijn feestdag werd hem door den Heer Paul Nijhoff een album
aangeboden met de handteekeningen van zijn vrienden in den handel. Zoowel door
dezen steun als door zijne benoeming tot broeder in de Orde van den Nederlandschen
leeuw, 16 December 1902, kon hij met minder zorg de toekomst te gemoet gaan.
Hoe hij dit waardeerde bleek nog op de laatste vergadering van de Vereeniging ter
bevordering van de belangen des boekhandels, uit een door hem nagelaten schrijven
van 3 October 1907, gericht aan den Voorzitter der Vereeniging: ‘Wanneer U deze
in handen komt is mijn levensdraad afgesponnen. Ingeval van een eventueel spoedig
overlijden acht ik het noodig U door deze met een laatst verzoek te naderen. Gaarne
had ik U beleefd willen opdragen mijnen welgemeenden dank in Uwe Vergadering
aan heeren Boekhandelaren en Uitgevers te betuigen voor de zoovele blijken van
genegenheid en vriendschap mij

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1913

104
in mijn werkzaam lezen bewezen! U dank zeggende voor uwe welwillendheid, beveel
ik mij in uw vriendelijk aandenken aan’.
Na nog eenige jaren in zijn geboortestad te hebben gewoond vestigde hij zich
weder metterwoon te Amsterdam, waar hij 17 December 1912 op 82-jarigen leeftijd
overleed.
Over zijn uitvaart lezen wij in het Nieuwsblad voor den Boekhandel: ‘Wij waren
slechts met enkelen die volgden in den stillen stoet, welke den zoo geliefden
kinderdichter, den goeden ouden van Leent naar zijn laatste rustplaats Zorgvlied
geleidde. Waar waren toch zij allen, oude en jongeren, die van zijn geschriften genoten
hebben, de handelsvrienden die zich toch den zoo flinken beminnelijken man wel
herinnerden? Stil zijn wij teruggegaan hem achterlatende daar, oud geworden en
vergeten .... toch niet door allen’.
La Gazette de Hollande vermeldde zijn dood met de volgende regels: ‘M.F.H. van
Leent, poète Néerlandais qui rima des vers charmants pour la jeunesse, est décédé
ces jours derniers à Amsterdam à un âge très avancé’.
Wat zijn letterkundigen arbeid betreft, de Maatschappij der Nederlandsche
letterkunde had hem in 1880 tot Lid benoemd. Reeds in de jaren toen hij nog in
Gouda woonde maakte hij verschillende kleine gedichten, die in 1874 als ‘Vergeet
mij niet, Eerste gedichten’, het licht zagen, in 1877 als ‘Bloemen op het pad des
levens’ herdrukt werden en in 1895 als meer uitgebreide bundel ‘Eerste en laatste
gedichten’ verschenen.
Door zijn bekendheid en vriendschappelijke verhouding met alle letterkundigen
van zijn tijd, viel het hem gemakkelijk, een bloemlezing samen te stellen, waarvan
onder den titel ‘Neerlands Dichterschat’ tusschen de
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jaren 1877 en 1896 vier drukken verschenen; later gaf hij nog de volgende
bloemlezingen uit: ‘Uit het Paradijs des levens’, ‘Lieven en herdenken’, ‘Een lach
en een traan’ en ‘Herdenken’.
Als een bizonderheid kan nog herinnerd worden dat, toen in 1870 door den
Berlijnschen uitgever Frans Lipperheide een internationale prijsvraag werd
uitgeschreven voor de beste vertaling in elke taal van ‘Die Wacht am Rhein’, de jury
de Hollandsche vertaling van van Leent als de beste en eenige die op de
oorspronkelijke muziek kon gezongen worden, bekroonde. Onder de Jaarboekjes die
hij redigeerde, noemen wij: ‘Cornelia, Almanak voor dames’ (1868-1881), ‘Flora,
Jaarboekje voor Neerlands vrouwen en dochters’ (1876-1877) en ‘Weekblad voor
de jeugd’ (1896-1910). Novellen schreef hij betrekkelijk weinig; kinderlectuur was
verreweg de hoofdzaak en daarin muntte hij dan ook uit. Het getal kinderversjes en
kinderverhaaltjes bij prentjes beloopt wel een paar honderd; daaraan heeft hij nog
bijna tot zijn dood zijn beste krachten gewijd. Hij maakte gemakkelijk een vers,
zoodat elke gelegenheid hem aanleiding gaf tot een gedicht of een feestgave, waarvoor
verschillende blijken van waardeering en dankbetuigingen hem ten deel vielen. Hij
stelde die op hoogen prijs, niet het minst wanneer die kwamen van gekroonde hoofden,
onder meer van Maria, Prinses van Pruissen (1878), Keizerin Augusta (1874),
Koningin Sophie (1875), Koning Willem de derde (1877), Koningin Emma (1879),
Prinses Sophie, Groothertogin van Saksen (1894) en laatstelijk nog voor een gedicht
op de geboorte van Prinses Juliana, van Prins Hendrik der Nederlanden.
Van Leent heeft een moeilijk leven gehad vol droefheid en teleurstellingen: van
zijn negen kinderen verloor
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hij er velen in den bloei van hun leven, zijn vrouw ging ook vóór hem heen, na een
lang ziekbed. Toch droeg hij zijn tachtig jaren met eere; helder van geest, was het
hem steeds een genot te vertellen van zijn tijdgenooten en vrienden in den boekhandel
en in letterkundige kringen waar hij zooveel vrienden had. Hij heeft hard gewerkt
voor zijn gezin en de vele rampen in zijn leven met moed en berusting het hoofd
geboden.
R.W.P. DE VRIES.
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Lijst der geschriften van F.H. van Leent.
1865.

Waterloo, Neerlands redding herdacht.

1868-1881.

Cornelia. Almanak voor dames.

1871.

De Wacht aan den Rijn.

1871.

De kleine vriendinnen. Een geschiedenis
voor dames, maar voor kleine.

1872.

Mijn liefste boekje.

1872.

Wat wilt gij worden?

1872.

Groote kleinigheden.

1874.

Een dag uit het leven der kleine Bertha.
Uit het leven der huisdieren.

1874.

Vergeet mij niet. Eerste gedichten.

1875.

Mazeppa. De leeuw der Steppen (herdrukt
in 1877).

1876.

Gelukkige uren. Vertellingen en versjes.

1876.

Bonte vlinders. 11 verhalen in één band.

1876.

Flora. Jaarboekje voor Neerlands
vrouwen en dochters.

1877.

Bloemen op het pad des levens.

1877.

Neerlands Dichterschat (herdrukt in 1878,
1888 en 1896).

1878.

De reizende kunstenaar.

1878.

Uit het kinderleven.

1879.

A.B.C. boek.

1880.

Kinderluimen.

1880.

Hoe het kwam dat de ooyevaar ons een
broertje bracht.

1880.

Lieve meisjes - kloeke jongens.

1880.

De vermakelijke historie van Pierrot.

1880.

De zoon van den kaper.

1881.

Hans en zijn zusje.

1881.

Onze hartediefjes.

1881.

Kleine menschen.

1881.

Kleine kleuters.
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De kinderwereld.

1882.

Rijden met den bokkenwagen.
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1882.

Scheepje zeilen.

1882.

De beeldjeskoopman.

1882.

De kleine ruiter.

1882.

Mijn broeder en ik.

1883.

Jan Klaassen en zijn Griet.

1883.

Uit de rijke kinderwereld.

1883.

Zonnige daagjes.

1883.

Kijkjes om ons heen.

1883.

A.B.C. boek op linnen.

1883.

Van Leent's Prentenboek.

1883.

De vluchteling in het gebergte.

1884.

Lieven en herdenken. Proza en poezie
voor Neerlands vrouwen.

1885.

Het splinternieuwe boek met verhaaltjes.

1885.

Meizoentjes.

1885.

Gedachtenis-album voor het jonge
Nederland (herdrukt 1887).

1885.

Uit het Paradijs des levens.

1885.

Een varensgezel in dagen van woeling en
strijd.

1886.

De wraak van een scheepsjongen.

1886.

Guiseppo of een avontuurlijk leven.

1886.

Elsje van den boschwachter.

1886.

Angelico en Clothilde.

1887.

Dat gaat niet goed of de verkeerde
wereld.

1887.

Herdenken, Proza en poezie.

1888.

De geschiedenis van een keutje.

1888.

De geschiedenis van Tijl Uilenspiegel.

1888.

Nieuw vermakelijk alphabet.

1888.

De geschiedenis van Richard Wittington.

1888.

Van alles wat.

1888.

In den Dierentuin.

1888.

Speeltijd.
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In den kinderhof.

1888.

In droeve en blijde dagen.

1889.

Eene verloving met hindernissen.

1889.

Prentjes bij het A.B.C., versjes ook, wie
leest er meê?

1889.

Wat de Kerstengel vertelde.

1889.

Het gestolen kind. Droeve en blijde
dagen.

1889.

Het geluk komt onverwachts. Een moedig
knaapje.

1889.

Hand aan hand door 't kinderland.

1889.

Een kijkje op de poppententoonstelling.

1889.

Ons lief klein broertje.

1889.

Verjaringsversjes en
Nieuwjaarsgedichtjes.

1889.

Wat een jongen worden kan.

1889.

Albumversjes en bloemenspraak.

1890.

Het kleine volkje en wat het gaarne ziet.

1890.

Voor jonge hartjes; kleine vertellingen
en versjes.

1890.

Lachjes en kusjes.
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1890.

Hoe 't Hans in de wereld ging.

1890.

De schilder en zijn kleinzoon.

1890.

Voor oogjes en hartjes.

1890.

Nimmer moe.

1890.

De Winterkoning.

1890.

Zonnestraaltjes.

1890.

Roosjes zonder doornen.

1890.

Anna van den Lompenmolen.

1890.

Gewonnen. Novelle.

1890.

Een eerste prijs en andere kleine verhalen.

1890.

Voor vroolijke hartjes.

1890.

Uit de reistasch van Oom Jan.

1890.

De drie sneeuwmannen. Nieuwe sproken
en vertellingen.

1890.

Het aangenomen kind. Een
kerstvertelling.

1891.

Sprookjes voor onze lieve kleinen.

1891.

Wie lacht er meê?

1891.

Wie wil er wat moois zien?

1891.

Moeder Hubbard en haar hondje.

1891.

Doornroosje.

1891.

Pieter Smeerpoes.

1891.

Ali Baba en de veertig roovers.

1891.

Voor moeders hartediefjes.

1891.

Onze lievelingen.

1891.

Lachjes en lonkjes.

1891.

Kijkjes hier en kijkjes daar.

1891.

Volop pret.

1891.

Blijheid en vrijheid.

1891.

Voor kinderoogjes en blijde hartjes.

1892.

Prentjes kijken en luisteren.

1892.

Kijkjes in den kinderhof.

1892.

Wie gaat er met ons mee?
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1892.

A.B.C. Prentenboek.

1892.

August de domme.

1892.

Een tochtje op zee.

1892.

Kinderen in 't woud.

1892.

Kat en schaap.

1892.

Wat de vogeltjes zongen.

1892.

De twee vrienden.

1892.

Een studentje.

1892.

Uit het kinderleven.

1892.

Avonturen van Baron van Munchhausen.

1892.

Een lach en een traan. Bloemlezing.

1893.

Ik en mijn zusje.

1894.

Kinderluimen.

1894.

Kindervreugde en kinderpret.

1894.

Een Kinderfeestdag.
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1894.

Pret, pret, altijd pret!

1894.

Wie smult er meê?

1894.

Er was eens een biggetje.

1894.

Het verdwaalde hondje.

1894.

A.B.C. der wereld.

1894.

Het kleine dierenboek.

1894.

Van een prins en een prinsesje.

1894.

Voor liefjes en hartediefjes.

1894.

Frits en zijn poedel.

1894.

Het dierenboek.

1894.

Een kinderfeest.

1894.

Geschiedenis van Roodkapje.

1894.

Kinderschat.

1894.

Nuttig allerlei. Jongensspelen.

1894.

Dieren alphabet.

1894.

Meisjesspelen. St. Nicolaas.

1894.

Het nieuwste alphabet.

1894.

De kinderen van juffrouw Muizenschrik.

1894.

Moeder kip en haar kuikens.

1895.

Kijkjes in de kinderwereld.

1895.

Voor kinderhartjes.

1895.

Wie gaat er mee een rondreis doen?

1895.

Kleine vertellingen.

1895.

Eene aangename verrassing.

1895.

Lezen en prentjes kijken.

1895.

Een prettig dagje op reis.

1895.

Door eigen schuld.

1895.

Een man van zijn woord.

1895.

Louise en haar vriendinnetje.

1895.

Eerste en laatste gedichten.

1895.

Ook een levensstrijd.

1896.

De pleegzoon van den wapensmid.

1896.

Een avond in het circus Renz.
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Voor kleine hartjes.

1896.

Voor het lieve jonge volkje.

1896.

Roodkapje en de gelaarsde kat.

1896.

Uit het groote dierenrijk.

1896.

Voor vriendelijke oogjes en hartjes.

1896.

Van het nieuwsgierige poesje.

1896.

Zonnige kinderdaagjes.

1896.

De schoone slaapster en de witte poes.

1896.

Asschepoester. Van een oud vrouwtje.

1896.

Een man van karakter.

1896.

Ons liefste prentenboek.

1896.

De ware geschiedenis van Piet de
smeerpoes.

1896.

Nieuwe kindergedichten voor
verjaardagen.
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1896.

Weekblad voor de jeugd (1896-1910).

1897.

Roosjes zonder doornen.

1897.

Trek maar aan het strookje.

1897.

Ik ben baas in mijn huis. Tooneelstukje.

1897.

Kindervreugde.

1897.

Jeugd en spel.

1897.

Bloempjes uit den kinderhof.

1897.

Jongens en meisjespret.

1898.

Altijd nieuw of nimmer oud.

1898.

Haantje de voorste.

1899.

Wat mama van St. Nicolaas vertelde.

1900.

Toen en nu, van 1801-1901.

1900.

Moeders lievelingen.

1900.

Voor oogjes en hartjes.

1900.

Onze schatjes.

1901.

Ook een levensstrijd.

1901.

Trouwe vriendinnetjes.

1901.

Een flinke jongen.

1902.

Wat eene vrouw vermag.

1902.

Wie doet er met ons meê?

1902.

Jeugd geeft vreugd.

1906.

De liefste van ons clubje.

1908.

Hoe onze lieve kleinen zich vermaken.

1908.

Kijkjes in de dierenwereld.

1908.

Reisavonturen van Gulliver.

1908.

Uit het leven van Oom Tom.

1908.

Een boek voor kinderen die dieren
liefhebben.

1911.

Prinsesje zonneschijn.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1913

112

Levensbericht van C.H. van Rhijn.
Met weemoed ga ik gevolg geven aan het vereerend verzoek der ‘Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde’ om een ‘beknopt levensbericht’ van mijn vriend Prof.
Dr. C.H. van Rhijn; en eerlijk zal ik trachten mij te schikken naar den wensch der
maatschappij, die ‘niet eene uitvoerige levensbeschrijving, maar een kort
levensbericht’ verlangt, en hare bedoeling nog verduidelijkt met de woorden ‘het
oordeel over de verdiensten (der gestorven leden) wordt het best aan het nageslacht
overgelaten. Thans behoeft slechts gezorgd te worden dat de feiten worden
opgeteekend die bij de bepaling van dat oordeel moeten worden gekend.’
Maar terwijl de maatschappij de lofredenen afwijst, verbiedt zij niet het levensbeeld
met liefde te teekenen, noch ook het hart te laten medespreken bij het schetsen van
dit levensbericht. Dit zou mij ook niet goed mogelijk wezen.
C o r n e l i s H e n d r i k u s v a n R h i j n werd den 22sten Juli 1849 te Delft geboren,
als zoon van Pieter van Rhijn en Johanna van der Sney Felix. - Zijn vader, geb. te
Hazerswoude, 27 Febr. 1807, was eerst gehuwd geweest met Johanna Willemiena
de Raad; welke echt gezegend was
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met acht kinderen; de eerste echtgenoote overleed in 1838; het tweede huwelijk werd
gesloten 18 Juni 1840, waaruit negen kinderen stamden. Verscheidene stierven jong,
en werden dan spoedig door een naamgenoot vervangen; zoo vind ik in een familielijst
vier malen een Adriaan; in Oct. 1829; Jan. 1832; April 1833; en April 1835; deze
vierde bleef in leven. Onze Cornelis had ook een voorganger gehad geb. 10 Dec.
1842, gest. 17 April 1843; toen in '45 en '47 telkens een meisje; en 22 Juli 1849 een
jongen; het was te voorzien dat deze zoon ook Cornelis Hendrikus zou heeten.
Vader van Rhijn was een door en door practisch man, met veel doorzicht en gezond
verstand, die in het burgerlijk en kerkelijk leven in Delft een belangrijke plaats heeft
ingenomen. Zijn zoon bewaarde, in een warm gesteld ‘in memoriam’, de lijst der
openbare betrekkingen door zijn vader vervuld, en staarde hem na als ‘een man van
grooten invloed in den kring zijner omgeving; voor ons en onze kinderen een
voorbeeld en voorganger op den weg van eerlijke toewijding en stipte
plichtsbetrachting; van reine deugd en nooit verflauwde godsvrucht.’ Vader en moeder
beide met groote en schoon beloonde inspanning arbeidende voor het gezin, teeder
gehecht aan hunne kinderen. ‘Ik kan ook daarvoor Vader niet genoeg danken’ getuigt
de zoon.
Aan de ouderlijke woning zijn tal van liefelijke herinneringen verbonden; en mijn
vriend heeft ze in zijn trouw geheugen goed bewaard. Nooit vergat hij hoe zijn vader
hem de bijbelsche geschiedenis vertelde uit van der Palm's ‘bijbel voor de jeugd’;
en hij daarvan indrukken ontving die hem altijd zijn bijgebleven. ‘Ik geloof niet dat
er een tijd is geweest waarin het niet vaststond dat ik dominé moest worden’ vertelt
hij zelf.
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Al vroeg werd hij meegenomen naar de kerk, en woonde geregeld de prediking bij,
inzonderheid bij Dr. Ternooy Apèl en Dr. H. de Veer. De eivolle kerken bij deze
talentvolle woordvoerders der opkomende ‘moderne’ richting maakten grooten indruk
op den jongen; de religieuze opwekking die omstreeks 1859 en volgende jaren de
Delftsche gemeente doortrilde, werd ook in de ouderlijke woning gevoeld. Moeder
van Rhijn hoorde liefst Dr. Ternooy Apèl; vader was bizonder ingenomen met De
Veer. De uitgesproken ‘moderne’ overtuiging van Ds. De Veer schijnt aanleiding
geworden dat de zoon private catechisatie ontving van den godsdienstonderwijzer
Harthoorn, trouwens ook geen orthodox man. De geest in de ouderlijke woning was
mild godsdienstig; wel mild, maar ook wezenlijk ‘godsdienstig’. Op den duur werd
toch eene andere prediking begeerd dan de moderne van omstreeks 1860.
Het eerste maatschappelijk onderwijs werd ontvangen op de ‘departementale’
school, zooals toen de scholen van ‘het Nut’ heetten; ik heb er een in Breda bezocht.
Het was een ‘bizondere’ school; men begon met gebed; nooit heb ik oneerbiediger
zien bidden dan daar. Een enkele onderwijzer vertelde, op den Goeden Vrijdag, wel
mooi en boeiend de lijdensgeschiedenis. Voorts was het een neutrale school, en er
was niets ‘bizonders’ aan; maar er werd flink gewerkt en de jongens leerden er goed.
Hoofdonderwijzer aan ‘de Departementale’ in Delft was de heer Boxtandt; later
bezocht van Rhijn de school van den heer H. van Nerum, en genoot daar het onderricht
van den heer A. van Nerum, den lateren leeraar in geschiedenis en eng. taal op het
Gymnasium. In 1863 deed hij admissieexamen voor het Gymnasium; door een list.
De heer Mastbroek ondervraagde hem, zonder te zeggen waarvoor, en zoo werd hij
gymnasiast. Rector was in die dagen
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Dr. G. van Wieringen Borski; praeceptor A. van Nerum, conrector Dr. J.M. van Gent.
Het laatste jaar genoot hij er ook het onderwijs van Dr. J.G. van Eyken; van Rhijn
behield aan allen de aangenaamste herinneringen. Hij liep het gymnasium geregeld
af; latijn en geschiedenis waren zijne lievelingsvakken; de mathesis bekoorde hem
niet.
De vrienden van ‘de Departementale’ waren een anderen kant uitgegaan; bijna
allen naar de H.B.S. - In aanteekeningen over die dagen legt hij herinneringen vast
aan dien heerlijken jongenstijd; echte jongensdolheden uitgehaald; 's winters in huis;
's zomers op wandelingen ‘naar Sion’. Zijne vrienden gingen geregeld ter kerk, even
als hij. Intusschen verslapte de religieuze opwekking in de gemeente; Ds. H. de Veer
werd directeur aan de H.B.S.; Ternooy Apèl ging naar Amsterdam; zij werden
vervangen door brave dominé's, een modern, een evangelisch; achtingswaardige
mannen, maar van wie geen bezieling uitging. Va n R h i j n ging in die dagen nu
en dan naar de Remonstrantsche kerk, kwam ook met veel belangstelling bij orthodoxe
predikanten der Ned. Hervormde. In die dagen sloeg de confessioneele richting hare
tenten op in het Evangelisatielokaal ‘Veritas’; maar dat kon de familie van Rhijn niet
bekoren; ‘zelfs mijne moeder ging er nooit heen’, vertelt hij; hem leek het sectarisch;
de woelige circulaires van de confessioneele vereeniging wekten afkeer in hun
huiselijken kring. Vader van Rhijn hielp in die dagen mede aan de beroeping van
gematigd orthodoxe predikanten: Dr. Astro; Alb. van Toorenenbergen, ook Dr. A.
Drost. Maar aan de kerk bleef hij getrouw; was jaren lang ouderling; later (pas in
1881) lid van het kiescollege, en in 1888 nog (dus op 81-jarigen leeftijd) lid en straks
voorzitter van het college van kerkvoogden.
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Vader van Rhijn was eigenaar van een korenmolen; de zoon haalde in zijn vrije uren
wel het korengeld op bij bakkers en particulieren; gaf den Zaterdagmiddag en avond
aan administratie van den molen, en interesseerde zich in die jaren reeds zeer voor
een deel van zijn vader's werkzaamheden, de politieke verkiezingen.
Vader van Rhijn was een politicus; een van de voormannen der conservatieve
richting in Delft. In de eerste jaren van het weekblad ‘Uilenspiegel,’ dat, naar men
zeide vooral door moderne dominé's werd gevuld, kwamen dikwijls aardigheden
voor op den heer van Rhijn, ik meen in gezelschap van de heeren Kühler en Veth.
De oude heer stoorde er zich niet erg hard aan en ging rustig voort zijne candidaten
te laten kiezen in den Gemeenteraad, de Provinciale Staten en de Tweede Kamer.
Al vroeg stak er in den zoon ook iets van een politicus. Als student had hij een lijst
in het hoofd van al de stemmen, die in de voornaamste kiesdistricten waren
uitgebracht.
Den 9den Nov. 1866 trof het talrijk gezin de zware slag van het overlijden der
geliefde moeder. Sinds dien verdween de gezelligheid uit den huiselijken kring; de
keus van de huishoudster schijnt niet zeer gelukkig geweest te zijn; vader was in zijn
zaak of op eene vergadering, maar bijna nimmer tehuis; onze gymnasiast zat op zijn
kamer te studeeren,
In die dagen, het laatste jaar van zijn gymnasiumtijd, viel de aanneming en
bevestiging als lidmaat van de Ned. Herv. Kerk. Ten huize van Ds. Drost
ondervraagde de heer Harthoorn zijn leerling; vader van Rhijn assisteerde als
ouderling. Een zekere afkeer van ‘uiterste’ richtingen, en eene waardeering van
liberalen en modernen, die wij later in van Rhijn opmerken zullen, zijn onge-
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twijfeld ook de vrucht der milde opleiding in zijne jeugd.
Den 8sten Juli 1868 werd de gymnasiast tot de academische lessen bevorderd, na
het uitspreken van eene latijnsche oratie: ‘de Mohammede.’ Hij zou te Utrecht
studeeren.
Wij hebben hem in Utrecht nooit anders gekend dan op de gezellige - niet groote
- voorkamer aan de Voorstraat, hoek van de Boothstraat. Daar woonde hij de volle
vijf jaren tot September 1873. Op de ‘achterkamer,’ maar die, ten opzichte van de
Boothstraat, ‘voorkamer’ was, woonde de eerste twee jaren de theologant Ph. Peter;
in 1870 betrok Ary Pijnacker Hordijk die kamers; ook deze heeft den vollen tijd bij
Lindeman gewoond. Het eerste jaar was Van Rhijn geen lid van het studentencorps;
maar het volgende liet hij zich als novitius inschrijven. Zijne vrienden J.D. van Arkel
(thans pred. te Ellecom), A. Voorhoeve (Amsterdam), A.A. Schouten (Wamel)
bewogen hem daartoe. De niet-leden in Utrecht behaagden hem niet; hij vond onder
hen ‘geen geschikte conversatie.’ Na zijne installatie ontving hij de uitnoodiging van
het oratorisch-homiletische gezelschap Elias Anne Borger - waarin hij een geliefd
en werkzaam lid, ook een jaar praeses geweest is, en in 1873 honorair geworden is.
Van Rhijn was een knap en vlijtig student, met groote werkkracht en een goede
tijdverdeeling. Daardoor had hij ook tijd voor het gezellig verkeer, niet alleen met
de leden van ‘Borger’, ook met liberale theologen en studenten van andere faculteiten
ging hij om. Bij de professoren Grinwis en P. de Jong, vrienden van zijn vader, kwam
hij aan huis. In den ‘Senatus Veteranorum’ had hij een jaar zitting als
vertegenwoordiger der theologische faculteit.
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Hij had het er op gezet een wetenschappelijk theoloog te worden; en wat hij van plan
was, dat deed hij; althans voor zoover het in zijn vermogen was. Hij gaf iets niet
gemakkelijk op; ik denk dat hij dit had van zijn vader, die tot viermalen toe een zoon
Adriaan noemde. - In Juni 1870, dus op den gewonen tijd - deed hij zijn
propaedeutisch examen, en nu ‘kwam’ hij in de theologie. Hij gaf er zich aan, terstond
en geheel. In Utrecht werd in den groentijd al aan de novitii gevraagd wat zij waren,
orthodox of modern; en de groenen gaven er een vrijmoedig antwoord op, ja schreven
het in de ‘groenen-boeken’ achter hun naam, hun faculteit, hun woonplaats; men had
bijna kunnen vragen waarvoor we dan toch eigenlijk kwamen studeeren, wanneer
onze overtuiging reeds vaststond. ‘Om in ‘onze’ overtuiging bevestigd te worden’
had deze of gene kunnen antwoorden. Van Rhijn had nog geen gevestigde overtuiging:
hij had orthodoxe sympathiën, ook liberale. En daarom was hij een dankbaar student.
In die dagen doceerden in Utrecht de hoogleeraren B. t e r H a a r ; J.I. D o e d e s ;
J.J. v a n O o s t e r z e e ; voortreffelijke mannen. N i c o l a a s B e e t s , die in 1874
zijne inaugureele oratie hield, heeft hij niet meer als professor gehoord; van Doedes
en v. Oosterzee heeft hij een diepen indruk ontvangen. Prof. ter Haar was in zijne
nadagen; Doedes en v. Oosterzee nog in hunne kracht. Ter Haar gaf inleiding; kerken dogmengeschiedenis en ethiek; hij was een minutieus geleerd man. Doedes
doceerde exegese, kritiek, naturaal en encyclopaedie; Van Oosterzee dogmatiek,
bijbelsche theologie en pastoraal. - De bekende docent M.D. de Bruyn, door ons
oneerbiedig ‘Bruintje’ genoemd, een man in de vaderlandsche letterkunde en de
vaderlandsche godgeleerdheid te huis als weinigen,
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verklaarde dat er in geen honderd jaren aan eenige universiteit in Nederlend zulke
colleges in de practische theologie waren gegeven als die van prof. van Oosterzee.
- Van Rhijn ontving dan ook een diepen indruk van dezen leermeester. In die dagen
bestonden de ‘academiebeurten’ nog. Beurtelings in de Dom- en in de Janskerk traden
de drie professoren in de theologie, volgens rooster, op; Van Rhijn sloeg geen beurt
van prof. v.O. over. De kerk begon om tien uur, om in de studentenbanken een goede
plaats te hebben, moest men er al om 9 uur zijn; dikwijls waren wij er al om 9 uur.
En vele studenten waren diep onder den indruk van deze breede, warme
welsprekendheid; sommigen tot hun schade, want wie v.O. wilde nadoen, deed mal;
dat hebben ook wel enkelen zijner leerlingen bewezen.
De colleges van prof. D o e d e s werden niet zoo geapplaudisseerd, maar gingen
dieper. Een redenaar was Doedes niet; wel een ‘ontdekkend’ prediker; en zijne
colleges hadden invloed. Hij kwam - in zijne naturaal vooral - in de behoeften van
jonge menschen. In die dagen werd wel gezegd: ‘Doedes zou modern zijn, zonder
zijn geloof aan de lichamelijke opstanding des Heeren’; - maar hij was dan niet
modern; en geloofde aan de opstanding ten derden dage. ‘Doedes' betoog over de
lichamelijke opstanding is mij altijd bijgebleven, en heeft aan mijn leven meer
vastheid gegeven, dan ik misschien toen wel voorzien kon’, verklaart van Rhijn.
Ik herinner mij nog zeer goed v. Rh.'s ‘eerste voorstel’; hij hield het onder prof.
Doedes, in de Domkerk - 31 Maart 1873 - over Joh. VIII : 36. Er was iets
Oosterzeeaansch in: ‘de waarachtige vrijheid, den door Christus vrijgemaakten
mensch verzekerd’. Zijn ‘tweede voorstel’ hield hij onder prof. v. Oosterzee; ook in
den
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Dom; over Hand. XXIV : 16: ‘een onberispelijke consciëntie’. Wij hoorden dat prof.
v.O. bizonder met deze proefpreek ingenomen was.
Zijne examina deed hij op tijd. Dr. Beynen, de gevierde rector van het haagsche
gymnasium, zeide wel aan zijne leerlingen: ‘wie geregeld elken dag twee uur studeert,
die wordt een knap man’. Naar dien maatstaf moest Van Rhijn wel knap worden; hij
studeerde zeker behalve de colleges, wel vier uur elken dag: en ook wel meer. En
hij week van zijn regel niet af. Wanneer hij voor een examen ‘zat,’ dan hadden de
vrienden maar een korte audiëntie. Op zijn propaedeutisch behaalde hij een tweeden
graad; bij zijn candidaats en zijn promotie een eersten; 't geen zeker niet achterstond
bij een tegenwoordig ‘cum’.
Van Rhijn had wel eens neiging gehad om ook in de rechten te studeeren; niet met
het oog op ‘de praktijk’, noch op een kamerzetel; maar om later op het gebied van
het kerkrecht te kunnen optreden. Daar is intusschen niet van gekomen. Ook zijn
voornemen om een dissertatieonderwerp uit het kerkrecht te nemen kon geen genade
vinden in de oogen van zijn promotor, prof. Doedes, die hem wees op den aanval
van A. Hilgenfeld en O. Pfleiderer tegen de echtheid van den eersten brief van Petrus.
Dit onderwerp trok den doctorandus ook wel aan, en met moed toog hij aan den
arbeid.
Hij had intusschen Utrecht verlaten, en werkte in Delft. Kort vóór zijn candidaats
had Van Rhijn zich verloofd met Mej. Anna Geertruida Pijnacker Hordijk, die op
Honselersdijk bij Naaldwijk woonde, de zuster van zijn contubernaal Ary, den
tegenwoordigen predikant bij de Waalsche Gemeente te Nijmegen. Het was in die
familie in die dagen een aardige tijd. Twee dochters waren
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verloofd, de eene met den cand. Van Arkel, de andere met Voorhoeve; Van Rhijn
kreeg de derde, een paar jaren later zou de vierde Mevrouw Gunning worden; die
Naaldwijksche Pijnackers waren een leeraarlievende familie! - Van Zaterdags tot
Maandags ging Van Rhijn naar Broekvliet; van Maandag tot Zaterdag zat hij dan
weer vlijtig te werken. Terwijl de dissertatie vorderde, naderde ook de tijd voor het
proponentsexamen, dat hij aflegde voor het provinciaal kerkbestuur van Drenthe, 29
April 1875. Zes weken later volgde zijn promotie, den 10den Juni. En hiermede was
zijn academische loopbaan ten einde. Zij had hem veel goeds gebracht.
Zijn academisch proefschrift: ‘de jongste bezwaren tegen de echtheid van den
eersten brief van Petrus getoetst’, werd in de theologische wereld gunstig ontvangen.
Studiën, Geloof en Vrijheid, Voor Kerk en Theologie, Theologisch Tijdschrift,
Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie, Jenäer Literatur-Zeitung, Jahrbücher
für protestantische Theologie spraken allen een woord van waardeering voor den
jongen doctor.
Weldra kwamen de beroepen. Van Rhijn was niet een dier geliefde ‘ultra’ candidaten,
op wie de kerkeraden zitten te wachten ter plaatse waar het proponents werd afgelegd.
Die waren er toen wèl; die kwamen er al meer; met de vraag rees het aanbod. Dierbare
broeders; aan de academie obscuur in het kwadraat; en straks op ééns groote lichten.
Meteoren aan den kerkelijken hemel. ‘Gaarn getrouwen’, om de twee of drie jaar
van standplaats verwisselende, om telkens een nieuwe gemeente te onthalen op hunne
getrouwheid en hun clichés. Wij kenden ze zoo. Aan de academie voorspelden we
de kerkelijke carrière van die heeren; Van Rhijn omsingelde hun naam met
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zijn gullen glimlach; maar niemand kreeg het in het hoofd in hem zulk een wachter
op Sion's muren te zien. Toch bleven de beroepen niet uit; hij kreeg er vijf. Vader
van Rhijn had hem gaarne in Kethel gezien; maar de zoon koos Leusden, zeker ook
om de boschrijke streek die de jonge vrouw zoo lief had. Den 8sten October 1875
werd het huwelijk voltrokken; den 7den November was het intree in Leusden.
Nog goed herinner ik mij dien Novembermorgen in Leusden; wij waren met een
clubje studenten uit Utrecht gekomen: Pijnacker, Ulfers, Datema, en zeker nog
verscheidene anderen. Dr. G.J. van der Flier, destijds in Delft, was bevestiger: 1 Tim.
I, 15m ‘aller aanneming waardig’ was de tekst; de jonge dominé had Ps. 127 : 1 ‘zoo
de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden de bouwlieden’. In Utrecht moest
ik alles van bevestiging en intree vertellen aan prof. v. Oosterzee, die den intreetekst
‘iet of wat neutraal’ vond. Maar Van Rhijn hield niet van vlagvertoon.
Het was in Leusden een gelukkige tijd. Nog nu, na bijna veertig jaren is Ds. van
Rhijn daar niet vergeten. Toen eenige vrienden, den 9den Nov. 1900, daar waren
saamgekomen om met onzen vriend gedachtenis van 25-jarige evangeliebediening
te vieren, was daar een nieuwe gemeente ontstaan; doch ook voor die nieuwe gemeente
was Ds. van Rhijn geen vreemde. Ik heb van den tegenwoordigen predikant van
Leusden een vriendelijk uitvoerig schrijven over Van Rhijn's verkeer en arbeid aldaar:
‘van stonde aan had hij de liefde der gemeente, ook van de aanzienlijken, en die
goede verstandhouding werd niet weinig bevorderd door mevrouw Van Rhijn, wier
nagedachtenis nu nòg in de gemeente leeft, èn als een vriendelijke verschijning, èn
als zeer innemend in
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den omgang. Zijn verkeer kenmerkte zich door groote jovialiteit en hartelijkheid; hij
was predikant voor de gansche gemeente.’
De eerste tijd was voor de kennismaking met de gemeente, en daar ging heel wat
tijd aan, want Leusden was heel uitgestrekt, door de drie buurtschappen Aschat,
Stoutenberg en Oud-Leusden. Menige wandeltocht werd daar ondernomen naar
Hamersveldt en ‘over de hei’ naar Oud-Leusden; op deze tochten ging de ouderling
Baron van Hardenbroek van Lokhorst, die toen met zijn gezin den fraaien ‘Heiligen
Berg’ bewoonde, dikwijls mede; en daar is toen tusschen den jongen dominé en zijn
ouderling een vriendschap voor het leven gesloten.
‘Wat ik over zijn preeken hier in de gemeente hoorde, en wat ik er zelf van gehoord
heb’, schrijft Ds. Schallenberg, ‘heeft op mij den indruk gemaakt dat ze
Oosterzeeaansch waren naar den vorm, terwijl de exegese aan Doedes deed denken’.
- Niet onjuist; Van Rhijn was, zooals wij gezien hebben, sterk onder den indruk van
v.O.'s voorbeeld geweest; en zijn aanleg wees naar die richting. In zijn toga, met zijn
donker uiterlijk, glad geschoren gezicht, forsche gestalte deed hij denken aan Luther.
Zijne theologische overtuiging maakte in den aanvang wel den indruk van
rechtsch-evangelisch; ‘ik veronderstel dat hij vooral in zijn allereersten tijd de
Leusdensche gemeente op menige ketterij onthaald heeft’ schrijft Ds. S. Hijzelf dankt
veel aan het verkeer in de familie Pijnacker Hordijk, waar een warm godsdienstige
toon leefde. ‘Mijne overtuigingen waren allengs, ook door het verkeer op Broekvliet,
beslister geworden, principieeler, kloeker; en mijn omgang in de gemeente meer op
den man af’.
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En zoo gingen de eerste jaren in Leusden gelukkig voorbij. Helaas, het is niet van
langen duur geweest. Den 8en Juli 1878 overleed de lieve jonge vrouw, ten huize
harer moeder te Honselersdijk; en de bedroefde weduwnaar keerde naar de pastorie
alleen terug.
Het leven werd daar nu geheel anders; ‘het leven’ was er uit. De dominé van
Leusden nam candidaten in huis, om ze voor hun proponents klaar te maken; en zocht
voorts in veel werken afleiding en troost. Dr. J. Th. de Visser, die in '80 zijn opvolger
te Leusden werd, logeerde ook eenige maanden bij hem en werkte daar voor zijn
doctoraal. Nog onlangs verhaalde hij mij van dien tijd: ‘ik heb in mijn heele leven
nooit iemand gezien die zòò werken kon. Wanneer ik nog denk aan den Dinsdag in
de pastorie van Leusden, dan verbaas ik er mij nog wel eens over. Van Rhijn had
dan ongeveer den ganschen dag gecatechiseerd; om vijf uur werd gegeten (en ook
dat deed hij goed), dan wat gerust of in den tuin gewandeld; om halft acht zat hij op
zijn studeerkamer, en bleef dan, zonder opstaan of opkijken, nog eens volle zes uren
achtereen werken’.
In dien tijd, 16 Dec. 1878, viel het vijftig-jarig bestaan der Ned. Herv. Gemeente
van Leusden; en Van Rhijn was er de man niet naar om dit onopgemerkt te laten
voorbijgaan. Hij ‘maakte’ er dan ook heel wat van. Hij had zich goed van de
geschiedenis der gemeente op de hoogte gesteld, en den 15den Dec. 1878 een extra
dienst georganiseerd, des middags om half twee. Tot dezen dienst waren de familiën
der stichters uitgenoodigd, benevens de nog in leven zijnde predikanten die in Leusden
hadden gestaan. Van Rhijn gaf de toespraken, bij die gelegenheid gehouden, uit. De
zijne bevat zoowat al het belangrijke dat van Leusden te zeggen viel; zijn
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snuffelinstinkt was hem hier weer goed te pas gekomen. Literatuuropgave besluit de
inleiding.
Nog bijna twee jaren bleef hij in Leusden; een groot aantal beroepen wees hij af;
het achttiende of negentiende nam hij aan: Gouda. Den 9den Mei 1880 nam hij afscheid
van de hem zoo dierbaar geworden omgeving; den 23sten werd hij te Gouda bevestigd
door zijn collega B.J. Swaan.
Hier waren de toestanden natuurlijk gansch anders dan in het stille Leusden. In den
kerkeraad twee stroomingen: de rechtzinnige en de evangelische fractie. De
evangelische had zijn beroeping doorgedreven, schoon hij religieus tot de rechtzinnige
behoorde. Van daar dat hij voeling had met beiden, en spoedig vrienden vond onder
alle richtingen. Hij begon, als in Leusden, met huisbezoek. Spoedig had hij zestien
uur catechisatie per week. Ik herinner mij nog levendig zijne beschrijving van een
‘Goudschen Dinsdag’; dan hield hij zoo'n tien uren catechisatie. Des morgens van
9-3, zes uur achter één! dan ging hij een paar uur naar bed; sliep zijne vermoeidheid
weg; en gaf na het eten nog eens vier uur les. Wel had hij de andere dagen van de
week nog eenige uren, maar de rest werd eerlijk verdeeld tusschen practijk en studie:
huisbezoek, ziekenbezoek, werken voor de preek en theologische studie. Het was
een opgewekt leven; midden in het land; dicht bij Delft; ten gevolge waarvan hij
dikwijls een bezoek van zijn ouden vader ontving; in de gemeente gewaardeerd; in
den kerkeraad verzoenend optredende tegen het uitdrijven der evangelischen, zoo
bekleedde hij met eere zijne plaats in ‘de stad der lange pijpen en gekleurde
kerkglazen’ zooals hij Gouda wel eens schertsend noemde.
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Ook ging de zon weer schijnen in zijn huis. Den 11den Mei 1882 trad hij weer in het
huwelijk. Mej. Aletta Kruyt reikte hem hare hand, en was sinds dien de trouwe en
teergeliefde gade die zijn huis gelukkig maakte. Mevrouw van Rhijn heeft altijd
blijmoedig in den practischen arbeid van haren echtgenoot gedeeld; in Gouda met
ziekenbezoek en zondagschool, totdat het aangroeiend gezin haar daarin belemmerde;
later, in Groningen, opnieuw in velerlei bemoeiing ten goede der gemeente.
Reeds in Leusden had Van Rhijn een en ander gepubliceerd van zijnen
wetenschappelijken arbeid; in de ‘Studiën’ van 79, 80, 81 komt reeds menige bijdrage
van hem voor. Toen dit tijdschrift had opgehouden, gingen eenige jongeren de
‘Theologische Studiën’ oprichten; in 1882. Van Rhijn, Daubanton, Jonker, Thijm
en ik. We vergaderden een en andermaal in Utrecht; besloten ons best te doen en te
zien wat wij konden. Niet bepaald gunstig voor gezetten wetenschappelijken arbeid
was dat vier onzer in groote gemeenten werkten; Daubanton alleen nog niet. Deze
stichtte Zondags de Zwolsche Walen, en had door de week tijd voor studeeren, zooals
hij met overvloedige goede werken bewees.
Van Rhijn nam in de Theol. Studiën de inleiding op het N.T. - de lijst zijner
geschriften aan het eind van dit opstel toont hoe ijverig hij daaraan werkte. Ook had
hij zich nog ‘laten verleiden’ tot de uitgave eener vaderlandsche bewerking van
Riehm's Bijbelsch woordenboek. Het werd eigenlijk te veel, zelfs voor een zoo sterk
man als hij; zijne gezondheid begon er onzer te lijden.
In zooverre was het gelukkig dat het professoraat in Groningen eene verandering
kwam brengen, en hij zich voortaan in de eerste plaats aan de studie wijden mocht.
Benoemd als opvolger van Prof. Dr. S.S. d e K o e , deed
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Van Rhijn den 19den October 1886 zijne intrede als Hoogleeraar in de faculteit der
Godgeleerdheid met eene redevoering over ‘traditie, kritiek en de eisch van het
ideaal’. Het was eene poging om de traditie, de kritiek en het ideaal de plaats aan te
wijzen die zij, naar zijne meening moeten innemen; en hij trachtte dat inzonderheid
te doen in zake de drie studievakken, die hij te onderwijzen kreeg: de oud-christelijke
letterkunde, de geschiedenis van het christendom, en de geschiedenis van de
leerstellingen van den christelijken godsdienst. Het was een welverzorgde redevoering;
met dat aangenaam boeiende dat hem in de dagelijksche conversatie ook eigen was.
De theol. faculteit in Groningen bestond in die dagen uit de heeren van Bell, van
Dijk en Wildeboer; en, vanwege de Ned. Herv. Kerk, Kruyf en Hofstede de Groot
Jr. Later nam Dr. Meyboom de plaats van prof. van Bell; Bleeker die van Wildeboer,
en A.J. Th. Jonker en Mallinckrodt de plaatsen vanwege de Ned. Herv. Kerk. Dr.
Reitsma was reeds in de plaats van prof. Hofstede de Groot Jr., die overleden was.
Met al zijne ambtgenoten was Van Rhijn op een aangenamen voet. Groot was zijn
blijdschap toen in 1905 Dr. Jonker benoemd werd, met wien een trouwe vriendschap
hem verbond, en voor wien hij in dagen van diepen rouw een trouwe vriend en
trooster geweest is.
De theol. richting van prof. van Rhijn was niet confessioneel; en ook niet ethisch;
maar hij was een leerling van de Utrechtsche school; de inhoud zijner overtuigingen
was ongetwijfeld in gezonden zin orthodox; het recht der kritiek kon hij natuurlijk
niet betwisten; en hij had velerlei relatie met de ethischen. Een bijbelsch theoloog
wilde hij het liefst wezen; en de bestaande
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richtingen waren voor hem niet altijd ‘constante’ grootheden.
Aan de vaktijdschriften kan het overgelaten worden van Rhijn's theologisch
standpunt en zijn wetenschappelijken arbeid te beoordeelen; getrouw aan de bedoeling
dezer bladzijden, treed ik daar niet in. Voor zijn eigen tijdschrift, de ‘Theologische
Studiën’ is een opstel in bewerking dat, door een dankbaren leerling geschreven,
aangaande zijn onderwijs en zijn omgang uit eigen ervaring berichten zal. Maar ik
ga iets anders doen. Ik ga hier een en ander oververtellen van wat sommigen zijner
leerlingen, oud-leerlingen en vrienden mij aangaande zijn arbeid en zijn verkeer in
Groningen hebben medegedeeld; en meen daarmede mijn onderwerp het best te
naderen.
Natuurlijk wierp de jonge professor zich met alle kracht op den college-arbeid.
Of hij daarbij wel in de fout verviel van prof. Doedes weet ik niet; maar ik denk het
niet. Prof. Doedes deelt ergens mede dat hij zich op zijne colleges voorbereidde, niet
alsof hij studenten moest inlichten die er weinig of niets van wisten; maar alsof hij
collega's, die er alles van wisten, tot zijne zienswijze overhalen moest. Hetgeen in
sommige opzichten verkeerd gezien schijnt.
Van Rhijn's colleges werden goed bezocht en over het algemeen gewaardeerd.
Zijn trouwe vriend Dr. J. Th. de Visser schetste hem niet alleen als professor in
engeren zin, maar als leidsman, vriend, geestelijk vader voor tal van jonge menschen.
Als zoodanig heeft hij hen opgeleid in den besten zin des woords. ‘Hij kon of wilde
niet voorbij zien dat zijne leerlingen aanstaande dienaren der kerk waren, en wel in
de eerste plaats. Daarvoor zat hem de liefde voor de kerk te zeer in het bloed; gevoelde
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hij - zonder tot de ethische richting te behooren - te veel voor de nauwe betrekking
van consciëntie en sciëntie; van waar-zijn en de waarheid zoeken; van godsdienst
en wetenschap. Terwijl hij met zijne beste krachten de godgeleerde wetenschap
diende, heeft hij daarbij steeds de waarde van de persoonlijke godsvrucht met warmte
bepleit, wel wetende, dat de geest tot hooger orde komt, als het hart in orde is’. (Zie
Dr. J. Th. de Visser in de Nederlander, 18 Oct. 1911).
Bij dezelfde gelegenheid als Dr. de Visser wijdde de heer A. Blink Kramer, pred.
te Saaksum een gloedvol artikel aan zijn leermeester; de aanleiding was het 25-jarig
jubilee als professor.
‘Allereerst dan denken wij aan prof. van Rhijn als den hoogleeraar voor
zijne studenten. Hoe hij op zeer heldere wijze ons inleidde in de kwesties
betreffende den N. T.ischen kanon, de oud-christelijke geschriften, den
N. T.ischen inhoud; het laatste soms in verband gebracht met het dogma
der kerk. In het bizonder maakten ook de colleges over
dogmengeschiedenis een zeer aangenamen indruk; de uren hieraan besteed,
werden gerekend tot de mooisten van den academischen cursus. In dit
alles wilde de hoogleeraar aan het theoretische het practische paren.
Nimmer vergat hij dat niet alleen hooge zin voor wetenschap alles bepalen
moet; maar dat de studenten ook eens zullen staan voor de gemeente,
zoodat naast het wetenschappelijk, ook het practische doel van de hooge
school tot zijn recht kwam’.
Een zijner leerlingen uit den laatsten tijd roemt zijn jovialen omgang; op de jongelui
maakte het natuurlijk bizonderen indruk wanneer de professor hen op straat aansprak,
een eind met ze opliep en belangstellend naar allerlei informeerde. ‘Hij wist meer
van ons af dan wij dachten’. Vervolgens wat hen tot het laatst toe trof was de ijver
en de zorg, waarmede hij zich altijd voor de colleges voorbereidde - studenten merken
dit wel - en dat hij ‘van het begin tot het einde’ hen boeide. ‘Men kon aan zijn colleges
merken dat hij er hard voor gewerkt
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had; en hij wist ons liefde en belangstelling voor zijne vakken in te boezemen. Hij
verwaarloosde het stichtelijke voor het wetenschappelijke niet; en wanneer hij een
pericoop geëxegetiseerd had, kregen wij dikwijls daarna een aantal wenken voor de
homiletische behandeling. Het meest gezocht en gewaardeerd was het college over
de dogmenhistorie. (Dit getuigen vele studenten). Vervolgens wijst deze schrijver
nog op het humoristische, dat hem eigen was; een gevaarlijke eigenschap in
saai-Nederland, en waardoor hij ook wel eens verkeerd begrepen werd en ‘tegen het
Groninger volkskarakter aanstootte’; sommige gelijkvloersche, verstandelijke naturen
meenden dan soms dat hij niet ernstig genoeg was; maar ‘wij, die hem begrepen,
merkten den diepen ernst wel op ook in het humoristische kleed.’
En hier een schrijven van een jongen doctor in de theologie die mij zijn promotor
teekende. De schrijver is Dr. W.L. Slot Jr. pred. te Rekken. Na eerst vermeld te
hebben dat hij zijne studiën in Utrecht begonnen was, en waarom hij na den dood
van prof. Baljon, Groningen verkoos, vervolgt hij:
‘Mijn entree in de studeerkamer van prof. van Rhijn blijft onvergetelijk.
Direct was ik op mijn gemak. Met fijnen takt kwam hij achter alles. Men
voelde niet gewogen te worden; en toch, prof. van Rhijn wist, na het
onderhoud, wat hij weten wilde. Hulp werd beloofd inzake het formeele,
het essentieele was voor eigen rekening. Ik was niet tevreden over de
gemaakte ‘inleiding op den brief aan de Hebreën’, aangezien men hier
slechts compilator kon zijn, en vroeg verlof mijn eerste hoofdstuk: ‘de
briefkwestie’ tot proefschrift om te werken. Met vreugde begroette prof.
van Rhijn mijn vraag. Ook hij was beu van het oude systeem van
‘inleidingen’. Het is daarom ontzachlijk jammer dat hij zijn plan, een
geschiedenis van de boeken des N. Verbonds te schrijven, niet heeft kunnen
voltooien. Veel heeft hij er mij van verteld. Het zou een buitengewoon
belangrijk stuk arbeid geworden zijn.
‘Nu aan het werk!’ Hij overstroomde zijn leerling met opgave van
literatuur. Niets was hem te veel. Zelfs dagen van zijn vacantie gaf hij.
Nooit vergeet ik de wandelingen met hem gemaakt in Hummelo.
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Wat hebben we daar heerlijk gedebatteerd! Hoe enthousiast werd hij,
wanneer ik hem een conjectuur bracht; hoe troostte hij wanneer er
teleurstellingen waren. Bij het heengaan was het: ‘denk aan het ideaal; op
den dag van de promotie moet jij degeen zijn, die het meest van het
onderwerp weet!’
Prof. v. Rhijn wordt door het volgende, geloof ik, treffend als promotor
getypeerd. Ik droeg mijne meening voor; hij de zijne; wij hielden ieder de
onze vast. Daar op eens neemt hij zijn hoed af: ‘ik heb er allen eerbied
voor, een doctorandus met een eigen opinie!’
Vóór het afdrukken heb ik hem op zijn kamer mijn proefschrift
voorgelezen. Wat waren dat leerrijke uren! Fijn kon hij schaven; niets
ontsnapte zijn aandacht. Bij het afdrukken had hij oog voor den vorm;
ging herhaaldelijk naar de drukkerij om aanwijzingen te doen; toonde de
hartelijkste belangstelling. ‘Wil je wel gelooven dat ik je boek heb
liefgekregen?’ Hij was, ook als promotor ‘Vader van Rhijn’. - Ik heb hem
zeer liefgehad, dezen trouwen vader, ook voor zijne leerlingen’.
Ik geloof dat, al wordt mij ‘een levensbericht, geen lofrede’ gevraagd, deze warme
hulde uit een dankbaar hart hier niet misplaatst is. Ten slotte is de dankbaarheid die
een mensch bij zijne tijdgenoten, die een professor bij zijne studenten heeft weten
te wekken, een waardemeter.
De heer Dr. G.A. Wumkes, Ned. Herv. pred. te Sneek antwoordde mij vriendelijk
en uitvoerig op mijn vraag naar den indruk dien hij van zijn leermeester had behouden;
hij roemt hem evenzeer als hoogleeaar en promotor, ik ga dit gevoegelijk voorbij.
Maar het volgende uit dit belangrijk schrijven neem ik hier over, omdat het van Rhijn
van een nieuwe zijde ziet:
‘Prof. van Rhijn's wetenschappelijke sympathiën waren allengs den
kerkhistorischen kant uitgegaan. Ik schrijf het grootendeels aan lokalen
invloed toe. Het monumentale kerkgebouw Sint Maarten deed werking
op het gemoed van den nieuw testamenticus. Hij geraakte in den kring der
‘historischen avonden’, (Blok, Feith, Reitsma e.a.) en van nu af ligt het
plan gereed: Register van het kerkelijk archief; beschrijving van het leven
der kerkheiligen (St. Walburg; St. Maarten); beschrijving der kerken
(Templa Groningana).
Door deze kerkhistorische sympathiën voorzag Van Rhijn in eene bepaalde
leemte. Collega Meyboom interesseerde er zich niet voor, en
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verwees de doctorandi die zich op dat terrein bewogen, eenvoudig naar
Van Rhijn. Zoo ging het Krull (Koelman); mij; Nijhoff (Vigilantius) e.a.
Het was uit dat oogpunt dat ook de dogmenhistorische colleges veel breeder
veld besloegen dan gewoonlijk het geval is. Allerlei geestesstroomingen
der 19de eeuw: evangelische richting, reveil, ethische en moderne richting
werden uitvoerig behandeld.
Toen ik hem in 1908 uitnoodigde tot medewerking aan het beschrijven
der oude grafzerken tusschen Eems en Lauwers was hij terstond warm
voor dit plan. Hij werd onze penningmeester, en het is vooral door zijn
financieelen ijver, door zijn aankloppen bij de kerkvoogdijen in de
provincie en door zijn werven van inteekenaren, dat de middelen gevonden
werden om het kostbare plan tot uitvoering te brengen. Hoe verheugde 't
hem dat deze arbeid zoo vlot van stapel liep! ‘In twee jaar 't plan opgevat,
beschreven, uitgevoerd en voltooid!’ zoo schreef hij, enthousiast.
Want werken, stoer werken, en aangevat werk àfdoen dat was zijn lust.
Daartoe moedigde hij zijne leerlingen steeds aan. Wilde hij hen
voorthelpen, ook in hunne positie, hij wekte bij hen geene ijdele
verwachtingen op; maar als een man zei hij ronduit: ‘ik heb maar ééne
boodschap: werk! en geef het verder ‘aan God over’.
‘De arbeid een zegen Gods’. Deze leus was hem geen klank, maar de
ervaring zijns levens. In 1908 ontving zijn gezond, krachtig gestel een
hevigen schok. Er moest worden geremd; oppassen was de boodschap.
Maar al heel spoedig kwam de oude gang er weer in. En, vacantie of geen
vacantie, het ging door. Den 15 Dec. 1911 schreef hij mij: ‘mijn vacantie
is nu ingetreden; maar, o die tijd! en die stroom van N. T.ische
letterkunde!’
Toch werd het leven bij al zijn drukte hem nimmer een jacht. Hij placht
te zeggen: ‘des christens weg is een wandelen, nooit een draven. Zóó is
het naar de Schrift’.
Na de voltooiing van het historisch werk (2e deel van Martinus van Tours,
een boek, waarmee hij erg op had; 't streelde hem dat vooral in katholieke
kringen deze arbeid zoo gunstig was ontvangen!) schreef hij: ‘Nu ga ik
weer aan mijn Nieuw Testament. Ds. Deeleman te Grevenbicht zal onder
mijn toezicht een hollandsche vertaling geven van het werk van Hennecken
over de N. T.ische apocriefen, met vermelding van de uitkomsten der
hollandsche critici. Dan hoop ik mijn ‘tekstkritiek’ uit te geven, en een
onderzoek naar het oudste christendom, waarbij ik vooral hoop aan te
toonen het essentieel nieuwe van het evangelie, in onderscheiding van het
jodendom en boven het jodendom uit. Zoo is er werk genoeg. Dan kom
ik weer geheel in mijn collegestof’.
Na het overlijden van prof. Doedes nam Van Rhijn de redactie op zich van de
‘godgeleerde bibliotheek’ (Utrecht, Kemink & Zn.) bevattende vertalingen of be-
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werkingen van belangrijke studiewerken uit het buitenland. De lijst der geschriften
wijst aan hoe hij menige nederlandsche bewerking met eene voorrede verrijkte.
Hoewel in de eerste plaats man van studie, was onze professor toch ook te vol van
belangstelling in het dagelijksch gebeuren om zich op te sluiten in zijne studeerkamer.
Daar waren de gemeenten die hem riepen. Er zijn jaren geweest, 1901, 1902, 1903,
dat hij dertig maal gepreekt heeft. Hij hielp gaarne: ‘Stuur me maar een rijtuig, en
ik kom!’ Dinsdags werden zijne preeken op de markt besproken. ‘Wie hev' Sundag
meneer van Rhijn had. Kerl, wat hêt ie 't zegd. Je begrijpt nait waor de kerl 't van
doan haolt’. Hij had iets heel levendigs in zijne voordracht; had hij 't b.v. over den
Farizeër en den tollenaar, zoo bootste hij beide na in houding en intonatie. Een stroom
van woorden ‘waar de menschen paf van stonden’; nochtans heel eenvoudig en
bevattelijk.
Als kerkvoogd zal prof. van Rhijn in Groningen niet spoedig vergeten worden. In
Nov. 1889 benoemd, in 1904 secretaris, was hij sinds 1890 kerkmeester der
Martinikerk. Wie de mooie groote consistoriekamer der Martinikerk bezoekt, vindt
daar eene verzameling van fotografiën en portretten van alle voorgangers sedert de
hervorming; het is het werk van den kerkmeester van Rhijn. In 1900 ontdekte hij in
de A-kerk en in de Nieuwe kerk een deel van het oud-archief der Hervormde
kerkvoogdij; het werd overgebracht naar de Martini en daar in de archiefkamer
gedeponeerd. In 1899 had hij zijn boekje uitgegeven over ‘onze drie kerken’; de
Martini, de A, de Nieuwe kerk, bevattende tal van bizonderheden over den bouw,
de bouwmeesters en sommige beroemde Groningers die daar begraven liggen. In
1905 gaf hij het register van het archief der kerkvoogdij van de Herv. gemeente te
Groningen;
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en we zien hem in den geest staan tusschen die gansche verzameling stukken,
uitgespreid in het koor der Martinikerk ‘wel wat verslagen’ toen hij die duizende,
taankleurige, met stof bedekte zwervers had aangezien. Een aantal stukken behoorde
aan andere gemeenten; wat in Groningen thuis was, werd in rubrieken vereenigd, in
de archiefkamer geplaatst, in dit bescheiden geschrift (van 60 bladzijden)
geregistreerd, en naar den korten inhoud beschreven.
In de lijn van dezen arbeid lag ook het uitgebreider werk ‘Templa Groningana,’
tien jaar later, 1 Mei 1909 voltooid, dat Dr. Wumkes in zijn schrijven reeds noemde.
Eenige jaren diende van Rhijn de gemeente als ouderling; in 1895 bedankte hij,
en nam ook later geen herbenoeming meer aan. De afdeeling Groningen van het Ned.
Bijbelgenootschap heeft alle reden van dankbaarheid aan haar bestuurslid, dat in
1887 gekozen, in korten tijd de kwijnende afdeeling er weer ‘boven op’ hielp. Eveneens het Ned. Zendelinggenootschap. Reeds in Gouda, in 1885 had van Rhijn
de hulpvereeniging aldaar tot nieuw leven gebracht, de afdeeling klom van 70 tot
400 leden. De Groninger hulpvereeniging kwam ook al spoedig bij onzen professsr
aankloppen; nu, iemand die ‘in de familie Kruyt getrouwd was,’ kon zich niet afzijdig
houden, en deed dat ook niet. In 1888 was hij lid geworden der ‘permanente
commissie’ voor de prov. Groningen en van nu aan schrijft hij elk jaar het verslag.
En wat hij deed, deed hij goed en van harte; hij kende veel menschen en gebruikte
die wetenschap meermalen om menschen en werk tot elkaar te brengen. Zoo haalde
hij zijn en mijn vriend Ds. Joh. Rauws, destijds te Aduard, in de permanente
commissie v.h. Ned. Zend. Genootschap; de eerste schrede tot zijne
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tegenwoordige betrekking als director-secretaris te Rotterdam. Ds. Rauws zegt in
een schrijven, dat ik reeds hier en daar gebruikte: ‘hij was de ziel der zendingsactie
in Groningen. Waar in verschillende andere provincies de modernen lauw worden
voor de zending, wist hij ze in Groningen er bij te houden en aan het werk te zetten;
ze hielden van hem.’
Op het gebied der inwendige zending bewoog hij zich gaarne. Hij bekleedde in tal
van vereenigingen de plaats van lid, penningmeester, secretaris of voorzitter van het
bestuur. Ik noem de Gustaaf Adolf-vereeniging; het Volksonderwijs; de maatschappij
tot zedelijke verbetering van gevangenen; het weeshuis; het gesticht voor pleegzusters
en ‘Toevluchtsoord voor meisjes,’ dat in 1896 zijn vijftig-jarig bestaan vierde, en
den 18den Dec. 1912 het gebouw op het Martini-Kerkhof inwijdde, waarbij ‘onze
voorzitter, prof. van Rhijn’ de feestrede uitsprak. Des winters, van 1893 tot 1900 gaf
hij, op verzoek van den kerkeraad elke week in de consistoriekamer der Martinikerk
voor de hoogste klassen van het gymnasium een uur, een cursus meest over bijbelsche
onderwerpen. 't Was zijn evangelistenhart dat hier aan het woord kwam.
Een levensbericht van Van Rhijn behoort melding te maken van zijne reis naar
Rome, in 1894 met Dr. G.J. van der Flier, en naar Palestina in 1895 ondernomen in
gezelschap van Prof. en mevrouw van den Ham en Dr. J. Th. de Visser. Bij ons zijn
de theologen die Palestina uit eigen aanschouwing kennen eene uitzondering; Van
Rhijn's colleges hebben den goeden invloed van deze reis bespeurd. En in den lande
heeft men op vele plaatsen genoten van zijn levendige causeriën over Jeruzalem en
Palestina, met fraaie lichtbeelden opgeluisterd.
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In zijn gezin - ik zeide het reeds - ondervond hij bijna louter zegen. Zijn tweede
huwelijk was allergelukkigst; het werd gezegend met de geboorte van een dochter
en vier zonen, die voorspoedig opgroeiden; ook heeft hij een kleinzoon gekend. In
de vreugde van zijn gezin liet hij gaarne zijne vrienden deelen, en voor hun beider
verwanten was zijne hartelijkheid onuitputtelijk. Menigeen, ook ik, kan met
aandoening en dankbaarheid getuigen dat hij was ‘trouw als goud.’ Onder de
geschriften die niet in den handel zijn, komt ook voor een ‘In memoriam.’ gewijd
aan zijn vroeg overleden zwager, den Haagschen schilder Jan Vrolijk, gehuwd met
Maria Kruyt. Het is een verzameling van indrukken en herinneringen, door zwagers
en zusters bewaard, en met de toespraken en de sympathieke courant-artikelen na
zijn overlijden, in een handig bandje vereenigd. Ik ben er van overtuigd dat het een
gedachte van Van Rhijn is geweest. Ook met de familie Pijnacker Hordijk hield hij
de relatie levendig. Toen mevrouw Pijnacker vijftig jaar op Broekvliet gewoond had,
vroeg hij de beurt in het evangelisatielokaal, en preekte over Ps. 94 : 19: ‘als de
gedachten binnen in mij vermenigvuldigd werden, hebben uwe vertroostingen mijne
ziel verkwikt.’ Hij liet de toespraak drukken; geen wonder dat ‘moeder Pijnacker’
er gevoelig aan was.
En nu is dat werkzame leven hier geëindigd! Na den zwaren stoot van 1908 was hij
niet meer de oude; en voelde dat ook wel. Misschien had hij zich meer moeten in
acht nemen; niet onmogelijk dat hij zijn leven lang te hard gewerkt heeft. Maar kan
een werkzaam mensch, met een groote taak vóór zich, altijd aan zijne gezondheid
denken? Op den begrafenisdag zeide zijne lieve gade,
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zoo dankbaar, zoo kloek: ‘neen, nu heeft hij nog eenige gelukkige jaren gehad; veel
beter dat we hem niet hebben gecontrarieerd!’
Donderdag den 20en Febr. een der weinige heldere koude winterdagen van dit jaar
ging de zon glorieus op over den lichtbevroren akker. Dr. de Visser en ik wandelden
wat door de stad, alvorens ons naar het sterfhuis te begeven. De studenten-societeit
was in den zwaren rouw; de gansche gevel met een groot rouwfloers behangen;
binnen in den breeden rouwrand een medaillon, vermeldende in het Latijn dat dit
geschiedde ‘ter gedachtenis van den zeer voortreffelijken en zeer geleerden Cornelis
Hendrikus van Rhijn, geb. 22 Juli 1849, overleden 16 Februari 1913’.
En daarna zag ik hem, liggende in zijn laatste woning. De vrede lag over zijn
gelaat; hij lag te rusten, in zijn stemmige studeerkamer.
Prof. van Dijk sprak in het sterfhuis een woord vol deelneming en vertroosting;
en daarna geleidden we hem naar zijne laatste rustplaats op het Noorderkerkhof; een
breede kring van verwanten, vrienden, ambgenooten, leerlingen en oudleerlingen
stond om de groeve. Alleen Dr. de Visser voerde hier het woord. De meisjes uit het
Toevluchtsoord zongen, met bevende stem, de laatste twee verzen van Gez. 49;
verzen die de ontslapene had liefgehad. Maar zij schenen het niet goed te kunnen
zingen, want daar waren er velen bij die weenden. Toen namen wij het over en
stemden mede in:
In Jezus is mijn zalig lot
Verborgen bij mijn God.
Hij is mijn lust,
Ook als mijn stof eens rust....

en dat geldt nú van hem. De geliefde echtgenoote en
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de bedroefde kinderen mogen ondervinden dat zulk een heengaan een bron van
vertroosting bevat en een anderen vorm van bezit. Onze van Rhijn heeft gewoekerd
met zijne gaven, en is met de hem vertrouwde talenten getrouw geweest. Hij heeft
veel gearbeid, veel lief gehad, veel liefde gewekt. Velen zijn er die hem niet zullen
vergeten.
F. VAN GHEEL GILDEMEESTER.
D e n H a a g , J u l i 1913.
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Lijst van geschriften van C.H. van Rhijn.
1875.

Academisch Proefschrift: De jongste
bezwaren tegen de echtheid van den
Eersten Brief van Petrus getoetst.

1879.

Toespraken, waarin de Feestrede,
gehouden op den herdenkdag van het
vijftigjarig bestaan van de Nederl. Herv.
Gemeente te Leusden.

1879.

‘Studiën.’ Boekbeoordeeling: O. Zöckler,
Geschichte der Beziehungen zwischen
Theologie und Naturwissenschaft.

1880.

‘Studiën.’ De persoonlijkheid van Petrus
volgens de Evangeliën.

1880.

‘Eeuwig Evangelie.’ De Vorst des Levens
tegenover de macht van den dood.

1881.

Ons Verkeer met Modernen. Utrecht.
Kemink.

1881.

‘Studiën.’ De beteekenis van het
Bijbelsche Scheppingsverhaal.

1883.

‘Theologische Studiën.’ De Jongste
Litteratuur over de Schriften des Nieuwen
Verbonds. I. De Synoptici. Het Evangelie
van Johannes. De Handelingen der
Apostelen.

1884.

‘Theologische Studiën.’ De Jongste
Litteratuur over de Schriften des Nieuwen
Verbonds. II. Een nieuw element in de
Inleiding des N. Testaments De hypothese
Loman. De Hoofdbrieven: Rom. I en II.
Kor., Gal.

1884.

‘Theologische Studiën.’
Boekbeoordeelingen.

1884.

‘Eeuwig Evangelie.’ Gelooven en
Spreken.

1884.

‘De Huiskamer.’ De Dood van Adam.

1884.

Bijbelsch Woordenboek, vrij bewerkt
naar Ed. Riehm. Aflevering I.

1885.

‘Theologische Studiën.’
Boekbeoordeelingen.
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1885.

‘Theologische Studiën.’ De Jongste
Litteratuur over de Schriften des Nieuwen
Verbonds. III. De Brieven aan de
Ephesiërs, Philippensen en Kolossensen.

1885.

Bijbelsch Woordenboek. Aflevering II.

1886.

‘Theologische Studiën.’
Boekbeoordeelingen.

1886.

‘Theologische Studiën.’ De Jongste
Litteratuur over de Schriften der Nieuwen
Verbonds. IV. De Brieven aan de
Thessalonicensen, de Pastorale Brieven.
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1886.

Traditie, Kritiek en de eisch van het
Ideaal. Oratio inauguralis, gehouden te
Groningen bij de aanvaarding van het
Hoogleeraarsambt.

1886.

‘Eeuwig Evangelie.’ De Zoon des
Menschen. een teeken.

1886.

Bijbelsch Woordenboek. Aflevering III
en IV.

1887.

‘Theologische Studiën.’ De Jongste
Litteratuur over de Schriften des Nieuwen
Verbonds. V. De Brief aan Philemon De Openbaring van Johannes.

1887.

Bijbelsch Woordenboek: Aflevering V.
VI.

1888.

‘Theologische Studiën.’
Boekbeoordeelingen,

1888.

Bijbelsch Woordenboek. Aflevering VII.

1888.

Aan de boorden van Euphraat en Tigris.
(niet in den handel).

1888.

Nieuw Bijbelsch Dagschrift van Dr. S.D.
van Veen. Opstellen over Gen. XXII : 3a
en Eph. II : 12b.

1889.

‘Theologische Studiën’.
Boekbeoordeelingen.

1889.

Rome ten tijde van Keizer Augustus, (niet
in den handel).

1889.

Nieuw Bijbelsch Dagschrift. Opstellen
over Luc. IV : 13, Hand. II : 1, Matth. VI
: 43.

1889.

Bijbelsch Woordenboek. Deel II.
Aflevering I.

1890.

‘Eeuwig Evangelie’. Paulus, de Apostel
van Jezus Christus.

1890.

‘Theologische Studiën’. De Brief aan de
Galatiërs en de Handelingen der
Apostelen, volgens R. Steck.

1890.

‘Theologische Studiën’.
Boekbeoordeelingen.

1890.

Bijbelsch Woordenboek. Aflevering II.
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1890.

Nieuw Bijbelsch Dagschrift. Opstellen
over Joh. VI : 68, 69, Joh. XIX : 30b, II
Tim. IV : 6, Joh.: 11.

1891.

‘Theologische Studiën’.
Boekbeoordeelingen.

1891.

‘Theologische Studiën’. Varia.

1891.

‘Theologische Studiën’. Bijdragen ter
waardeering van de Christelijke
Dogmengeschiedenis. I. II.

1891.

‘Theologische Studiën’. Litterarisch
Overzicht, Geschiedenis van het
Christendom.

1891.

Bijbelsch Woordenboek. Aflevering III.

1891.

Nieuw Bijbelsch Dagschrift: Opstellen
over Joh. 19 : 26, 27, Joh. 21 : 7a, Luc.
17 : 26, Ps. 23 : 1.

1892.

‘Eeuwig Evangelie’. Teleurstelling.

1892.

‘Theologische Studiën’. Bijdragen ter
waardeering van de Christelijke
Dogmengeschiedenis III.

1892.

‘Theologische Studiën’.
Boekbeoordeelingen.

1892.

Bijbelsch Woordenboek. Aflevering IV.

1892.

Nieuw Bijbelsch Dagschrift. Opstel van
Exod. 33 : 14, 15.

1893.

‘Theologische Studiën’. De strijd over
het Symbolum Apostolicum in
Duitschland.

1893.

‘Theologische Studiën’. Litterarisch
Overzicht, Oud-Christelijke Letterkunde.

1893.

‘Theologische Studiën’.
Boekbeoordeelingen.
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1893.

Bijbelsch Woordenboek. Aflevering V.

1893.

Nieuw Bijbelsch Dagschrift. Opstellen
over Gen. 32 : 23, Joh. 14 : 9, Rom. 1 :
1.

1894.

‘Voor den Zondag’. Preek over Luc. 13
: 22-30.

1894.

Gedenkboek der Reductie van Groningen
in 1594. Verhandeling over ‘de vijf
Jubeljaarspredikatiën’.

1894.

‘Theologische Studiën’.
Boekbeoordeelingen.

1894.

Jan Vrolijk. Levensbericht, (niet in den
handel).

1894.

P. van Rhijn. Levensbericht, (niet in den
handel).

1894.

‘Stemmen van Waarheid en Vrede’.
Gustaaf Adolf en de Gustaaf
Adolf-Vereeniging.

1894.

Nieuw Bijbelsch Dagschrift. Opstellen
over Luc. 2 : 10b. 11, Luc. 2 : 13, 14.

1894.

Bijbelsch Woordenboek. Slotaflevering.

1895.

‘Theologische Studiën’. Lucius Annaeus
Seneca en zijn tijd.

1895.

‘Theologische Studiën’. Tweeërlei Tekst
van de Handelingen en der Apostelen.
Een poging tot rehabilitatie van den
Codex Bezae.

1895.

‘Theologische Studiën’. Varia.

1895.

‘Theologische Studiën’.
Boekbeoordeelingen.

1895.

Museum. Beoordeeling. G.B. Winer.
Grammatik des N.T. Sprachidioms. 8e
Auflage von Schmiedel.

1896.

‘Theologische Studiën’.
Boekbeoordeelingen.

1897.

‘Theologische Studiën’. De Synoptische
Evangeliën.

1897.

‘Theologische Studiën’. Nieuwe
‘Woorden van Jezus’.
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1897.

‘Theologische Studiën’.
Boekbeoordeelingen.

1897.

Pniël, Weekblad voor het Christelijk
gezin. De vervloeking van den
Vijgeboom.

1897.

‘Voor den Zondag’. Preek over Hand. 2
: 1-4a.

1897.

Ik zal gedenken. Rede, uitgesproken aan
den avond van den 225sten Gedenkdag van
Groningen's ontzet, 27 Augustus 1897 in
de Martinikerk te Groningen. Groningen,
J.B. Wolters 1897.

1898.

‘Theologische Studiën’. Prof. J. Doedes.

1898.

‘Theologische Studiën’. Pro. domo. Aan
Ds. G. Hulsman.

1898.

‘Theologische Studiën’. Varia.

1898.

‘Theologische Studiën’.
Boekbeoordeeling.

1898.

‘Theologische Studiën’. Letterkundig
Overzicht. Oud-Christelijke Letterkunde.

1898.

‘Theologische Studiën’. De oudste
bekende tekst van onze Evangeliën.

1898.

Rede ter gelegenheid van de Aanvaarding
der Regeering door H.M. Koningin
Wilhelmina, Woensdag 31 Augustus
1898 in de Martinikerk te Groningen.
Erven B. van der Kamp. 1898.

1898.

‘Voor den Zondag.’ Preek over Joh. 19 :
25-27.

1899.

‘Theologische Studiën.’
Boekbeoordeelingen.
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1899.

‘Theologische Studiën.’ De Samenstelling
van de Gelijkenis van de Ponden. Luc.
19 : 11-27.

1899.

‘Theologische Studiën.’ De eerste Brief
van Petrus.

1899.

‘Theologische Studiën.’ Varia.

1899.

Onze drie Kerken. Erven van der Kamp.
Groningen.

1899.

‘Stemmen voor Waarheid en Vrede’ De
Hervormer Maarten Luther.

1900.

‘Theologische Studiën.’ Letterkundig
Overzicht. Christelijke
Dogmengeschiedenis.

1900.

‘Theologische Studiën.’
Boekaankondigingen.

1900.

‘Theologische Studiën.’ Het opschrift van
den Eersten Brief aan de Korinthiërs. I
Kor. 1 : 1-3.

1900.

‘Theologische Studiën.’ Varia. Matth. 4;
42; Luc. 1 : 39: 1 Kor. 13 : 12.

1900.

Bijbelsche Almanak vanwege het Nederl.
Godsd. Traktaatgenootschap ‘Onbewust
Christendom.’

1900.

Eene Overdenking naar aanleiding van
Psalm XCIV : 19.

1900.

Oud en Nieuw. Gedachtenisrede
uitgesproken voor de Hervormde
Gemeente te Leusden den 11den
November 1900. Groningen, P.
Noordhoff.

1901.

‘Theologische Studiën’. Naar aanleiding
van de jongste verklaring van de
Gelijkenissen van Jezus.

1901.

‘Theologische Studiën’.
Boekbeoordeelingen.

1901.

Het Oudste Christendom. Redevoering
uirgesproken bij de overdracht van het
Rectoraat der Rijks-Universiteit, den 16den
September 1901. Verslag van de
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Lotgevallen der Rijks-Universiteit in het
studiejaar 1900-1901.
1902.

‘Theologische Studiën’.
Boekaankondigingen.

1902.

‘Theologische Studiën’. De Verloren
Kerk.

1902.

‘Theologische Studiën’. Varia.

1902.

‘Theologische Studiën’. Letterkundig
Overzicht. Oud-Christelijke Letterkunde.

1902.

Voorrede van de vertaling van Prof. G.
Adam Smith. ‘Historische Aardrijkskunde
van het H. Land’, uitgegeven in de
Godgeleerde Bibliotheek.

1902.

In Memoriam. Prof. J. Reitsma.
‘Neerlands Christelijke Almanak’.

1903.

‘Theologische Studiën’. Een keerpunt in
de geschiedeuis der tekstkritiek.

1903.

‘Theologische Studiën’. Euodia en
Syntyche.

1903.

‘Theologische Studiën’.
Boekbeoordeelingen.

1904.

Ned. Archief voor Kerkgeschiedenis. dl.
III. 1. St. Walburg en de Walburgkerk te
Groningen.

1904.

‘Theologische Studiën’.
Boekaankondigingen.

1904.

Register van het Archief der Kerkvoogdij
van de Ned. Herv. Gemeente te
Groningen. Groningen. P. Noordhoff.

1905.

‘Theologische Studiën. Een
merkwaardige Recensie.

1905.

‘Theologische Studiën. Letterkundig
Overzicht.
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1905.

‘Theologische Studiën’. Varia.

1905.

‘Theologische Studiën’.
Boekbeoordeelingen.

1905.

Godgeleerde Bibliotheek. Voorrede bij
de kommentaar op het Evangelie van
Lucas van F. Godet.

1905.

Voorrede bij de practische Theologie van
Dr. E. Chr. Achelis, door L.W. Bakhuizen
van den Brink.

1906.

‘Theologische Studiën.’ H.J. Kohlbrugge
en zijn prediking.

1906.

‘Theologische Studiën.’
Boekbeoordeelingen.

1907.

‘Theologische Studiën.’
Boekbeoordeelingen.

1907.

‘Theologische Studiën.’ In Memoriam
Ds. A.S.E. Talma.

1907.

‘Theologische Studiën.’ Rom. XIII en
Openb. XIII. over en naar aanleiding van
een rectorale oratie.

1907.

‘Theologisch Studiën.’ Letterkundig
Overzicht. Oud-Christelijke Letterkunde.

1907.

Theologische Studiën.’ Na vijf en twintig
jaren.

1907.

Martinus van Tours. Utrecht. Kemink en
Zoon.

1908.

‘Theologische Studiën.’ Algemeen
Register op de Theologische Studiën.
Deel I-XXV. 1883-1907.

1909.

Godgeleerde Bibliotheek. Voorrede voor
G.B. Stevens, De leer des Nieuwen
Testaments.

1909.

Godgeleerde Bibliotheek. Voorrede voor
Th. Zahn, Inleiding tot het Nieuwe
Testament.

1909.

‘Theologische Studiën.’
Boekbeoordeelingen.

1910.

‘Theologische Studiën.’ Kerk en Staat te
Groningen van de Reductie (1594) tot de
Revolutie (1795).
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‘Theologische Studiën’.
Boekbeoordeelingen.

1910.

Godgeleerde Bibliotheek. Voorrede voor
Dr. L. Lemme, Christelijke Ethiek,
formeel bewerkt door Dr. G. Vellenga.

1910.

Grafschriften in Stad en Lande,
verzameld en uitgegeven in vereeniging
met Jhr. Mr. J.A. Feith, Jb. Vinhuizen en
Dr. G.A. Wumkes, Groningen. J.B.
Wolters. 1910.

1910.

Templa Groningana. De Martinikerk, de
A-kerk, de Nieuwe kerk en het Beheer
van de Nederd. Hervormde Gemeente te
Groningen. Groningen, J.B. Wolters.
1910.

1910.

Levensbericht Mr. N. de Ridder, in de
Levensberichten van de Maatschappij der
Nederl. Letterkunde te Leiden.

1910.

Voorrede. J.J. Knap, In de Velden van
Efratha. Groningen, J.B. Wolters.

1911.

‘Theologische Studiën’. Oud en Nieuw
over den Epheser brief.

1911.

‘Theologische Studiën’.
Boekaankondigingen.

1911.

‘Theologische Studiën’. In Memoriam
Prof. Dr. G. Wildeboer.

1911.

Godgeleerde Bibliotheek. Voorrede voor
Th. Zahn, Kommentaar op het Evangelie
van Mattheüs.

1912.

Het College Collectanten van de Nederd.
Hervormde Gemeente te Groningen
1812-11 Juni-1912. Ons Eeuwfeest.
Toespraak in de feestelijke vergadering
van het College.
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1912.

‘Theologische Studiën.’ Mededeelingen.

1912.

‘Theologische Studiën.’ Codex Sinaiticus
Novi Testamenti.

1912.

‘Theologische Studiën.’
Boekbeoordeeling.

1912.

Martinus van Tours. 2de vermeerderde
druk. Utrecht, Kemink en Zoon.

1912.

Toespraak gehouden bij de inwijding van
het gebouw Martini Kerkhof van het
Gesticht voor Pleegzusters en
Toevluchtsoord voor Meisjes. 18
December 1913. Groningen, J.B. Wolters.
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Levensbericht van Jhr. Mr. Johan Adriaan Feith.
Vrijdag 31 Januari 1913 zal voor goed met een zwarte kool in mijn levensboek
geteekend zijn; de dag toch, waarop wij hem, wiens naam hier boven staat, ten grave
droegen, was wel een der somberste, dien ik mij herinner. Kil en koud was hij;
slijkerig en halfbevroren de grond, regenvlagen afgewisseld met sneeuwbuien; somber
en droevig de omgeving; alles zoo geheel overeenkomende met de stemming, waarin
het zoo plotselinge van Feith's overlijden de aanwezigen wel moest brengen. Den
28en te voren toch was hij als gewoon naar zijn bureau gegaan, en was hij daar voor
zijn lessenaar gezeten door den onverbiddelijken dood afgeroepen van zijn werk,
gerukt uit zijn omgeving en zijn gezin. Wel was voor hen, die den aard zijner kwaal,
waartegen hij jaren lang had geworsteld, kenden, een zoodanig einde niet onverwacht,
en was het te voorzien, dat te avond of te morgen het zoo zou komen, maar toch wien
grijpt het niet aan, met eerbiedige huivering voor den oppermachtigen wil, tegen
wien wij menschen niets vermogen, en tegelijk wie denkt niet met diep medegevoel
aan de achterblijvenden, als in zijn nabijheid een zoo rijk leven eensklaps wordt
weggemaaid?
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Een zoo rijk leven; want wel was het rijk aan wat 's menschen leven waard te leven
maakt. Geëerd toch als hij was bij zijn medeburgers, bemind bij zijn vrienden, geliefd
in den engeren kring van zijn huisgezin, heeft Feith gearbeid, zoolang het dag voor
hem was, maar ook - een voorrecht, dat niet ieder te beurt valt - dien arbeid
gewaardeerd gezien, door allen, die hem konden overzien en begrijpen, en door velen
daarbuiten, hoog en laag.
In 1895 schreef ik een kort In memoriam, gewijd aan mr. H.O. Feith1, thans rust
op mij de weemoedige taak een levensbericht van den zoon te geven. Vormden
eerbied en hoogachting den grondtoon van hetgeen ik omtrent den vader, den zooveel
oudere, meende te moeten en te mogen zeggen, nu ik het beeld ga schetsen van den
tijdgenoot, die mij zooveel nader stond, nu zal dit wel onder een geheel anderen
gezichtshoek dienen te geschieden. Of het juister en beter geteekend zal zijn, dit te
beoordeelen staat niet aan mij. Wel deed een meer dan veertigjarige, niet gestoorde
vriendschap mij met beide handen de gelegenheid aangrijpen om èn daarvan èn van
mijn waardeering van dien vriend te getuigen, maar toch zal zij mij niet, naar ik hoop,
verleiden tot de fout, aan zoo menig levensbericht eigen: het niet meer zien van de
gebreken of de zwakke zijden van den - haast zoude ik zeggen - den held, dien men
te beschrijven heeft, en wat nog erger is, het uitspinnen van dingen, die eigenlijk
voor niemand belang hebben.
Zoo schets ik dan in het kort den man en zijn leven, om daarna eenigszins langer
bij zijn werk als archivaris, oudheidkundige en geschiedschrijver stil te staan.
Feith werd op 25 Sept. 1858 te Groningen geboren.

1

Nederl. Archievenblad. Jaarg. 1895/6 bl. 57 vlg.
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Zijn ouders waren mr. Hendrik Octavius Feith en Wilhelmina Woltera Dull, beide
tot aanzienlijke, zij het dan niet oud-Groningsche families behoorende. Te Groningen
ontving hij zijn geheele opleiding; aan de lagere school, het destijds aldaar op de
lagere school volgend pro-gymnasium, het gymnasium, en de Universiteit. Reeds
op het gymnasium toonde Feith, dat hij den achttiendeneeuwschen dichter Rhijnvis
Feith tot zijne voorvaders mocht rekenen, en als student gaf hij van dien dichterlijken
aanleg niet onverdienstelijk blijk in enkele verzen, die in verschillende jaargangen
van den Almanak werden opgenomen. Gedurende twee jaren was hij dan ook lid der
commissie tot redactie.
Ook overigens was hij in het studentencorps in aanzien, en maakte lid uit van
verschillende commissies, en ook van den Senaat. Bijzonderlijk zij hier vermeld, dat
hij aan de voorbereiding der maskerade van 1879 een groot aandeel had, en met nu
wijlen mr. M. Oldenhuis Gratama, samenstelde: Geschiedkundige aanteekeningen
bij en uitvoerig programma van den optocht, voorstellende den intocht van ‘Grave
Edzard I den Grote tho Oost-Freeslant’, 1 Mei 1506 binnen Groningen. Een boekje
dat naast een overzicht van het voor die stad zoo belangrijk tijdsgewricht, en van de
gebeurtenissen, welke de aanleiding tot het ingrijpen van den Graaf vormden,
verschillende bijzonderheden bevat omtrent de personen, die destijds een rol speelden,
en daarom bij den optocht werden voorgesteld. Ik vermeen wel te mogen onderstellen,
dat Feith's aandeel bij de samenstelling zeker niet het kleinste is geweest, en daarmede
de nagedachtenis van den anderen deelgenoot geen onrecht aan te doen. Hoe dit zij,
het werkje zelf geeft blijk van ernstige studie en toont naast aanleg voor
geschiedkundig onder-
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zoek, al ging het ditmaal nu niet zoo bijzonder diep, talent bij het weergeven der
uitkomsten er van. Bovendien beantwoordde het aan het doel, door op den optocht
zelven, ten aanzien van de voorstelling en de voorstellers beide, tevens een
wetenschappelijk stempel te drukken. Laat ik er hier terstond aan toevoegen, dat ook
bij de maskerades, in lateren tijd door het Groningsch Studentencorps gehouden,
Feith zijn kennis en ervaring steeds bij het ontwerpen van het plan en de uitvoering
er van beschikbaar stelde. Het corps meende dan ook bij gelegenheid der laatste, in
1909, zijn erkentelijkheid niet beter te kunnen toonen, dan door hem het
eerelidmaatschap aan te bieden.
Na een zeker niet korten, maar in elk - ook wetenschappelijk - opzicht wel besteden
studententijd promoveerde Feith tot doctor in de rechtswetenschap op 23 Mei 1885.
In zijne dissertatie, getiteld: ‘Het gericht van Selwerd’, behandelde hij de rechters
en de rechtspleging in deze landstreek, die rondom de stad Groningen gelegen, in de
16e eeuw als een afzonderlijke heerlijkheid onder het gebied dier stad kwam. Het
spreekt van zelf, dat de voor dit werk onontbeerlijke studie moest geschieden op het
archief te Groningen, toen onder het beheer van des S.'s vader, die dan ook op dit
gebied van wetenschap voor den zoon een vraagbaak en een gids moet zijn geweest.
Vergeten mag ik daarbij niet, dat het juist in dien tijd was, dat de tegenwoordige
Leidsche hoogleeraar Blok te Groningen als zoodanig was opgetreden, en daarmede
meer bepaaldelijk ten aanzien van de behandeling der plaatselijke geschiedenis aldaar
een nieuw tijdperk had geopend. Met zijn kennis der algemeene vaderlandsche
geschiedenis, wist hij voor het noodige verband daarmede te zorgen en de locale
geschiedvorsching voor dilettantisme te behoeden. Hij was het dan ook, die in 1886
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den stoot gaf tot de oprichting van het Historisch Genootschap te Groningen waartoe
ook Feith medewerkte. In verband hiermede kom ik op streven en werken dezer
vereeniging nog terug.
Kort na zijn promotie, in Juni 1885 trad Feith in het huwelijk met Jonkvrouwe
Henriette Pauline Gockinga, uit welken echt vier kinderen zijn gesproten. Hier ter
plaatse past het niet - en ook zou ik dienaangaande niets met de stukken kunnen
bewijzen - na te gaan in welke mate dit juist het geval was, maar als zeker waag ik
het te stellen, dat zij niet alleen was zijn levensgezellin, maar ook vaak zijn
werkgenoote en raadgeefster bij den arbeid.
Na het boven medegedeelde, en in verband met hetgeen daaruit bleek omtrent den
gang, dien zijn wetenschappelijke ontwikkeling had genomen, zal het niemand
verwonderen Feith, nadat hij in het laatst van 1884 reeds tijdelijk daarbij was
aangesteld, in 1887 als commieschartermeester aan het Rijksarchief te Groningen
aan te treffen. Vijf jaren werkte hij daar naast en met zijnen vader samen, om dezen
als rijksarchivaris in de provincie van dien naam in 1892 op te volgen, welke
betrekking hij tot zijn dood toe bekleedde.
Zooals het Feith was gegaan in het studentencorps, waar hij ‘getapt’ was, zooals
wij destijds zeiden, zoo ging het hem ook in de groote maatschappij. Spoedig bleek
het, dat ook daar men hem hoogachtte en vertrouwde, en dat men prijs stelde op zijn
medewerking aan de publieke zaak. Zijn onafhankelijke positie veroorloofde hem
niet alleen het aannemen van eereambten, maar ook den tijd en de arbeidskracht, die
zijn werk als archivaris, niet overdruk en meest door hem zelf te regelen, hem overliet,
voor dat doel beschik-
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baar te stellen. Zoo werd hij in 1889 tot lid van den gemeenteraad, en 1901 tot lid
der Provinciale Staten gekozen. En zelfs in 1897 werd hem in het district Zuidhorn
een voorloopige candidatuur voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal aangeboden. Hiervoor meende hij te moeten bedanken; eenigen tijd
later schreef hij mij dienaangaande: ‘De politieke loopbaan lacht mij niet toe, vooral
waar ik tegen de onzekerheid dier loopbaan mijn rustige en zekere betrekking zoude
moeten laten varen. Bovendien heb ik mij nooit met politiek veel bemoeid, 't zou
een geheel nieuw veld van studie zijn’. Zeer afdoende reden, en tevens bewijs van
zelfkennis; immers de eigenaardige hoedanigheden, welke de kronkelwegen der
politiek aan iemand, die daarin op den voorgrond zoude willen treden, stellen, waren
niet zijn deel. En om er op den achtergrond te blijven, daarvoor was hij te goed.
Niettemin nam hij met toewijding zijner gansche persoonlijkheid deel aan de
werkzaamheden der openbare college's, waarvan hij deel uitmaakte. De Provinciale
Staten kozen hem herhaaldelijk tot algemeen rapporteur over de begrooting; een
functie, die een omvangrijken arbeid medebracht, en gelijk men begrijpt, voor hare
richtige uitoefening een veel omvattende kennis der provinciale aangelegenheden
en belangen vereischte.
Als lid van den gemeenteraad maakte hij geregeld deel uit van de zoogenaamde
‘Veencommissie’, meer speciaal belast met het toezicht op het beheer der
Stadsbezittingen. Vooral hierbij deden zich herhaaldelijk vraagstukken en
moeilijkheden voor, die samenhingen met de geheele ontwikkeling der streek,
waarover deze verspreid lagen, nu nog bekend onder den naam der ‘Veenkoloniën’,
en in hoofdzaak den zuidoostelijken hoek der provincie Groningen
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vormende. Vraagstukken, die hun oplossing niet konden vinden dan bij voldoende
kennis dier ontwikkeling, moeilijkheden die slechts op rechtvaardige wijze konden
worden weggenomen bij wetenschappelijk inzicht en ruimen blik op en in de
veranderingen in de daar bestaande rechtsverhoudingen, voortvloeiende uit die
ontwikkeling zelve. Ik herinner slechts aan het zoo bekende huurcerterrecht en den
strijd over de juiste begrippen daaromtrent. Feith trad in dezen in de voetstappen zijn
vaders1, al zal ook bij hem de uitkomst der nieuwere rechtshistorische studie,
gewijzigde opvattingen hebben moeten doen postvatten.
Dat hij zich gaarne met zaken als de bedoelde bezighield, bewijst ook nog het feit,
dat hij jaren lang lid uitmaakte van het bestuur der
Noord-Willems-kanaalmaatschappij, zelfs in den laatsten tijd daarvan de voorzitter
was; hij kon er met zekere voldoening van gewagen, dat juist in de laatste jaren deze
maatschappij weder dividenden had kunnen uitkeeren. En al was hij zich zeer goed
bewust, dat deze gunstige uitkomsten aan de ‘conjunctie’, den samenloop van allerlei
omstandigheden, was te wijten, toch zal het niet altijd even gemakkelijk zijn geweest
in de toenemende eischen der zich uitbreidende scheepvaart met de beschikbare
middelen te voorzien.
Sprak ik tot nog toe meer van den wetenschappelijken en practischen kant van
zijn leven en werken, ook voor nog andere dingen, bepaaldelijk voor de kunst had
Feith een open oog, meer in het bijzonder voor de schilderkunst gevoelde hij veel;
als man van smaak en ontwikkeling had hij daarop een goeden blik gekregen, en niet
alleen op die van vroegere tijden. Geen wonder dan ook, dat hij geruimen tijd
voorzitter van de vereeniging ter bevor-

1

l.c. bl. 63 vlg.
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dering dier kunst, Pictura, is geweest; en dat hij, waar het gold de hulde hunner
geboortestad te brengen aan de groote Groningsche schilders van den jongsten tijd,
Israëls en Mesdag, vooraan stond, en veelal belast was daaraan uiting te geven.
Wij wenden ons nu tot zijn eigenlijke arbeidsfeer. En dan wel in de eerste plaats
tot zijn werk op archivalisch gebied.
Toen Feith aan het archief te Groningen kwam, waren de verzamelingen een jaar
te voren overgebracht naar het tegenwoordig gebouw. Deze vormden geen eigenlijk
gezegde archieven, maar bestonden uit reeksen van deelen, bevattende de notulen
van verschillende college's en daarnaast serieën van banden, waarin allerlei losse
stukken waren samengebonden. Voorts een groote hoeveelheid charters. Alles
eigenlijk niet naar eenig systeem geordend, behalve dan misschien, de laatstgenoemde,
die voor het meerendeel in chronologische orde in laden waren geborgen.
Het behoeft geen betoog, dat Feith, die een overtuigd voorstander was geworden
van de nieuwere opvattingen op dit gebied, dezen toestand niet kon laten voortbestaan,
en dus, wilde hij deze in toepassing brengen, tot een geheel nieuwe ordening en
inventariseering diende over te gaan. Daartoe heeft hij reeds betrekkelijk spoedig,
nadat hij zijn vader als archivaris had vervangen, het besluit genomen. Dat hem dit,
juist met het oog op dien voorganger, niet gemakkelijk moet zijn gevallen, laat zich
gemakkelijk begrijpen. De verwezenlijking echter er van heeft hij niet mogen beleven,
al was bij zijn overlijden reeds een niet gering deel van den daartoe noodigen arbeid
verricht.
Wat daarvan de oorzaak is geweest? Wij kunnen het lezen in de jaarlijksche
verslagen, door Feith omtrent de onder zijn beheer staande inrichting uitgebracht.
Meest
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alle zijn het oorzaken, die den verslaggever tot vreugde stemden, totdat wij in 1904
gezondheidsredenen vinden vermeld. De ziekte, aan welke Feith ten slotte bezweek,
hield hem toen gedurende vijf maanden van zijn werk. En ook later, al verminderde
zijn werklust niet, zijn werkkracht was dientengevolge, gelukkig mogen wij niet
zeggen: gebroken, maar toch vrij wat beperkt. Voortdurend toch moest hij zich in
acht nemen, en kon hij zich geen zware eischen stellen.
Vooral in de na 1904 volgende jaren wordt in de verslagen gewezen op het steeds
toenemend loopend werk, met name op het groot getal inlichtingen, die van jaar tot
jaar in meerdere mate worden gevraagd, als een bepaald beletsel in de uitvoering der
veel omvattende wijzigingsplannen. Dat echter deze worden aangevat en nog van
allerlei anderen arbeid blijkt, is dan ook wel daaraan toe te schrijven, dat Feith
beperking zocht en vond in het neerleggen van eenige eereambten, en het bedanken
o.a. voor het lidmaatschap van den gemeenteraad, welke betrekking, zooals hij haar
opvatte, veel tijd en inspanning van hem vorderde.
Voorts zien wij, dat het vooral de zeer sterke uitbreiding der verzamelingen was,
welke vrij wel de geheele arbeidskracht van den archivaris en zijn onderhebbend
personeel in beslag nam. Een uitbreiding, die zoowel te danken was aan de
tusschenkomst van Feith zelven, als aan het toeval. Toevallig toch was zoo wel het
vinden eener kist met oude documenten op den zolder van het Stadhuis te Groningen,
als de ontdekking van een met archivalia bijna geheel gevuld vertrekje bij de
verbouwing van het Provinciaal Gouvernementsgebouw. Het eerste werd door hem
beschreven onder den titel: ‘Bijna drie eeuwen begraven’ (1893), het
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tweede vermeld als: ‘Een goede vondst’ (1898). Bij beide spreekt wel echt de blijde
voldoening, welke hij ondervond bij het beleven van dergelijke heuchelijke
gebeurtenissen, die ook in het leven van een archivaris tot de zeldzaamheden
behooren. En niet ten onrechte, immers de eerste bracht naast een deel van het
merkwaardig archief van het geslacht der van Ewsums een stuk van het stadsarchief
aan het licht, terwijl de laatstbedoelde vondst voor het meerendeel bleek te bestaan
uit de provinciale archieven van den Franschen tijd, wier afwezigheid tot dusver
onverklaarbaar was geweest.
Ik houd mij echter overtuigd, dat Feith met nog grooter voldoening de reeks
verzamelingen zal hebben overzien, wier overbrenging in het archief vooral was te
danken aan zijn persoonlijken invloed en het vertrouwen, dat hij wist te wekken. In
de eerste plaats herinner ik aan de onderscheiden familiearchieven, die hetzij voor
goed hetzij in bruikleen aan het rijks-archief werden afgestaan. De meeste er van
zijn op te maken uit de inventarissen, vermeld in de lijst van werken, hierachter
afgedrukt. Enkele zijn door zijn ondergeschikte ambtenaren onder zijn toezicht,
vervaardigd en zijn dan ook op hun naam uitgegeven. Hiervan noem ik: den inventaris
van het huisarchief te Farmsum (mr. C.P.L. Rutgers) en dien van de huisarchieven
Menkema en Dijksterhuis (mr. P.G. Bos).
Maar in niet mindere mate moest hij de bedoelde factoren doen werken, waar hij
ambtenaren en openbare college's tot het zelfde doel moest brengen. Niet zoo zeer
nog waar hij met het gezag, hem door de bevoegde autoriteiten verleend, kon optreden,
zooals bij het opsporen en overbrengen der oud-rechterlijke archieven, alhoewel
daarbij ook nog wel eenig beleid vereischt was om niet in onaangenaamheden te
geraken en zoo in ander opzicht en
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voor andere doeleinden kans op medewerking te verminderen. En bepaaldelijk ook
niet in het geval dat de beheerders zelf die overbrenging naar de
rijksarchiefbewaarplaats zochten, ten einde de daar geboden veiligheid en zorg voor
de over te brengen stukken en bescheiden te erlangen, zooals bijv. de archieven van
den Academischen Senaat, en van curatoren der Universiteit, of van den Senaat van
het Studentencorps. Bovenal echter heb ik het oog op de langdurige en in de verslagen
over onderscheidene jaren herdachte, ten slotte in 1901 met goeden uitslag bekroonde
pogingen om de verschillende waterschapsbesturen in de provincie Groningen te
bewegen hunne oude archieven òf te Groningen in het rijksdepot in bewaring te
geven òf wel daaraan zoodanige zorg te besteden, dat hun behoorlijk voortbestaan
voldoende verzekerd mocht worden geacht. Hoeveel beleid en geduld daarvoor
noodig zijn geweest laat zich, voor hem, die plaatselijk een weinig bekend is, beter
gevoelen dan beschrijven.
Ten slotte zij nog een oogenblik stilgestaan bij de bijzondere toestanden, die te
Groningen bestonden ten aanzien der in de rijksarchiefbewaarplaats opgenomen
verzamelingen. Overgebracht waren in 1882 - ik vermeldde dit reeds - een groot
aantal charters, en een aantal serieën van banden; benevens een hoeveelheid losse
stukken. De serieën banden bestonden voor een niet onbelangrijk gedeelte uit stukken
en bescheiden, zijnde zoowel origineelen als afschriften, zonder bepaalde orde
samengevoegd. Het andere gedeelte werd gevormd door de notulen van verschillende
colleges, de rekeningen enz. Echter die colleges behoorden zoowel tot de provinciale,
als tot de zelfstandige besturen in de Ommelanden. Bij de overbrenging bleef op het
Stadhuis der gemeente Groningen nog achter
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een gedeelte van het stedelijk archief, en dit vrij wel onbeheerd en ten deele
ongeordend. Op hetgeen overgebracht werd, was door Feith's voorganger een
uitgebreid chronologisch register vervaardigd, dat als wegwijzer goede diensten
bewees, maar geenszins voldeed aan de eischen die aan inventaris en regestenlijst
naar de nieuwere opvattingen mochten worden gesteld.
Feith, die zelf die nieuwere eischen mede heeft helpen formuleeren in de bekende
‘Handleiding’, van wege de Vereeniging van Archivarissen hier te lande uitgegeven,
zag dan ook spoedig in, dat geheel nieuwe ordening en beschrijvipg onvermijdelijk
waren. In de eerste plaats was daarvoor noodig een scheiding der archieven van de
besturen en ambtenaren hierboven reeds aangegeven, terwijl ook nog verschillende
archieven van kloosters en dergelijke instellingen dienden te worden uitgeschift.
Daarbij kwam dan nog als een niet onbelangrijke hindernis, die ook noodzakelijk
diende te worden opgeheven, de verhouding der gemeente Groningen tot hare
archieven. Aanvankelijk had het Rijk eenvoudig de zorg op zich genomen voor het
naar zijn bewaarplaats overgebrachte gedeelte er van, en liet de gemeente zich die,
als een zeer geschikte gelegenheid om aan de kosten daarvan te ontsnappen, gaarne
welgevallen; terwijl zij het ten gemeentehuize achtergebleven deel rustig liet waar
en zooals het was. Dat deze toestand, zoodra een betere ordening en behoorlijke
beschrijving der ten rijksarchieve aanwezige verzamelingen aan de orde kwam, niet
aldus kon blijven, springt in het oog.
Het is dan ook ten slotte (1910) gelukt - en Feith zal ook hier wel de drijvende
kracht zijn geweest - het gemeentebestuur er toe te krijgen een afzonderlijken
archivaris te benoemen, en aan dezen het beheer en de
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zorg voor het geheele out-archief der gemeente op te dragen. Deze ambtenaar kon
nu overgaan, natuurlijk in overleg met en onder toezicht van den rijksarchivaris, tot
de reconstrueering van de daartoe behoorende verzamelingen, waartoe hem in 's
Rijks bewaarplaats de gelegenheid werd gegeven, nadat daarheen ook het nog ten
stadhuize achtergebleven gedeelte was overgebracht. Die overbrenging zelf toch had
steeds gewacht op de aanstelling van een bevoegd wetenschappelijk persoon als
archivaris.
Te gelijker tijd dat deze plannen meer vasten vorm aannamen (1905), werd ook
met meer kracht aangevat het groote werk: de nieuwe ordening en beschrijving van
de archieven der Staten-Provinciaal, en van de Ommelander college's en ambtenaren,
terwijl omstreeks dien tijd gereed gekomen was de inventarisatie der archieven van
de met zoo groote snelheid elkaar opvolgende gewestelijke besturen van 1795-1815.
Bij het overlijden van Feith moet, naar men mij zeide, die omvangrijke arbeid zoo
ongeveer halverwege voltooid zijn geweest.
Zooals uit het voorafgaande tevens voldoende blijkt, was het op het Groninger
archief allesbehalve de dood in den pot, en heerschte daar onder Feith's auspiciën
een opgewekt leven. Er viel daar dan ook archivalisch werk in ruime mate en tevens
van allerlei aard te verrichten. Geen wonder dat deze omstandigheid jongeren, die
lust in zoodanigen arbeid vonden, aantrok. En daarbij vooral vergete men niet, dat
zij in Feith een leidsman vonden, die aan de noodige kennis bezieldheid voor het
vak paarde, die, als hij den rechten weg wees, dit deed met lust en opgewektheid, en
bij wien, als hij fouten moest verbeteren, alle schoolmeesterachtigheid ontbrak. Van
hen, die als vrijwilligers aan het archief te Groningen begonnen, verkregen later er
eenige een vaste aanstelling aldaar, en
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velen onder hen zijn de dragers van namen, die met eere bij het Nederlandsch
archiefwezen mogen worden genoemd. Ik meen aan de nagedachtenis van Feith
verschuldigd te zijn en hun zelven geen ondienst te doen, wanneer ik hunne namen
hier neerschrijf. Het zijn de heeren: Joosting, Rutgers, Brugmans, Bos, Baart de la
Faille en Meilink, en de dames: De Clercq en Bruining.
Voor ik afstap van dit gedeelte van zijn arbeid, zijn eigenlijke levenstaak, moet
ik nog melding maken van het aandeel, door Feith genomen in de pogingen uitgegaan
van de archivarissen zelf, om aard, omvang en beteekenis hunner taak meer algemeen
bekend te maken, en daarmede de waardeering van hun ambt te doen rijzen. Als
voornaamste daartoe beschouw ik de oprichting hunner vakvereeniging, de
Vereeniging van Archivarissen in Nederland. Het is hier niet de plaats uitvoerig op
hare werkzaamheid in te gaan, en het mag dan ook voldoende bekend worden
verondersteld, dat zij met goeden uitslag voor de belangen van het archiefwezen hier
te lande en van de daarbij betrokken ambtenaren, zoowel in geestelijk als in stoffelijk
opzicht is opgekomen. Feith was in 1891 een harer oprichters, hij behoorde sinds
dien tot haar bestuur en wel van af 1892 als penningmeester, totdat hij op 22 Dec.
1910 tot haar voorzitter werd gekozen in plaats van prof. mr. R. Fruin, sinds den
zomer als zoodanig opgetreden. Teekenend vind ik het, dat hij slechts aannam, zooals
het in het verslag luidt1 ‘met de beperking dat hij als stedehouder wenscht beschouwd
te worden, om af te treden, zoodra de souverein weer de teugels in handen zal kunnen
namen’. Als blijk van bescheidenheid en zelfkennis, te meer te waardeeren naar

1

Archievenbl. 1910/1911 bl. 148.
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mate deze hoedanigheden minder worden aangetroffen, heb ik dezen trek niet
onvermeld willen laten.
Slechts éénmaal (in 1911) was hij in de gelegenheid als voorzitter, een overzicht
van wat het archiefwezen hier te lande aan lief en leed in het afgeloopen jaar had
ondervonden, te geven. Op de volgende jaarvergadering werd hij door ziekte
verhinderd in de uitoefening dezer taak, waaraan de vorige voorzitter mr. S. Muller
Fzn., door zijn pittige en rake toespraken relief had weten te geven, zoo dat ook
buitenstaanders met belangstelling kennis namen van daarin uitgesproken oordeel
en meening.
Herhaalde lezing schonk mij de overtuiging, dat deze ééne rede niet beneden de
eischen bleef, welke de traditie langzamerhand had gesteld, al valt het niet te
ontkennen, dat de toon, ware Feith's voorganger aan het woord geweest, hier en daar
wat forscher, wat strijdbaarder misschien, zou hebben geklonken. Laat ik er echter
onmiddellijk bijvoegen, dat er destijds geen bijzondere reden bestond, die ten aanval
uitlokte.
Ten slotte vermeld ik nog, gelijk tevens in de bewuste rede werd medegedeeld,
dat voor de ‘Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven’, spoedig
een tweede uitgave noodig werd, zijnde toch de eerste uitverkocht, en daarbij, dat
dit werk, ontworpen in opdracht der Vereeniging door mrs. Muller, Feith en Fruin,
is vertaald geworden in het Duitsch, Fransch en Italiaansch. Een erkenning harer
waarde door het buitenland, waarop niet minder dan de samenstellers, de Vereeniging
met recht trotsch mag zijn.
Het ligt in den aard der zaak dat een archivaris, die eenigen zin voor zijn werk en
eenig begrip van de juiste opvatting zijner taak heeft, zich niet uitsluitend zal kunnen
bezig houden met de in papier of perkament bestaande
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overblijfselen van het voorgeslacht. Zijn belangstelling zal zich uitstrekken over het
leven en werken der voorouders in het algemeen. Natuurlijk zal zijn wetenschap dit
niet alles kunnen omvatten, maar, waar hij kan, zal hij de kennis er van trachten te
doen ontstaan en te bevorderen. Daarom is de archivaris uit den aard een
oudheidkundige. En naar mate van lust en aanleg zal hij ook op dit gebied op den
voorgrond kunnen treden, bepaaldelijk in de omgeving, waarmede zijn gewone
bezigheden hem voortdurend in aanraking brengen.
Feith heeft dit ingezien, of laat ik liever zeggen gevoeld, immers uit zijn aard
vermeidde hij zich veel liever in de voorstelling van het dagelijksch doen en laten
der voorouders, of vertelde van een typische episode uit het leven van een hunner,
dan dat hij de fijn gesponnen draden eener staatkundige onderhandeling naspeurde
of wel de spitsvondige redeneeringen in een proces ontleedde. Hij heeft zich dan ook
op oudheidkundig gebied voor het gewest zijner inwoning, bijzonder verdienstelijk
gemaakt. Zonder gevaar voor tegenspraak geloof ik te mogen zeggen: Het Museum
van Oudheden te Groningen is zijn stichting.
Niet dat hij daarbij geen steun van allerlei, en soms zeer onverwachte, zijde heeft
genoten; niet dat hij, als enkeling daar staande, de geheele inrichting als met een
machtwoord te voorschijn heeft getooverd. Neen, maar hij heeft den alom ontwaakten
zin voor de kennis van vroegere toestanden, de belangstelling in wat het voorgeslacht
heeft gewrocht en nagelaten, te Groningen in de juiste banen weten te leiden, de
krachten daarin gelegen, tot samenwerking weten te brengen. De vrucht was rijp; hij
was de rechte man op de rechte plaats om den oogst binnen te halen.
Ik mag niet nalaten ook te dezen nog in enkele bijzonderheden te treden. Sinds
1873 bestond er te Groningen
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een Provinciaal Kabinet van Oudheden, opgericht door de Staten van het gewest.
Feith werd in 1889 tot een der directeuren benoemd. Blijkbaar geschiedde dit ter
voorbereiding van den overgang tot het Museum van Oudheden. Immers op 8 Febr.
1889 werd door eenige belangstellenden tot oprichting van zoodanige instelling
besloten, en werd Feith tot secretaris van het dagelijksch bestuur benoemd. Deze
functie behield hij tot zijn dood. Aan de hand van de door hem vervaardigde
jaarverslagen, kunnen wij de geleidelijke ontwikkeling en uitbreiding der instelling
volgen.
De eigenlijk gezegde stichting vond plaats in 1891. Voorloopig werd een gebouw
gehuurd en werden daarheen overgebracht de voorwerpen tot dusverre behoorende
tot het Kabinet van Oudheden bovengemeld en geborgen - om geen erger woord te
gebruiken - ten Provincie huize. Daarbij kwam de verzameling munten en medailles,
aan de gemeente Groningen toebehoorende. Voorts onderscheidene door particulieren
bijeengebrachte voorwerpen. Het bedoelde gebouw werd in 1892 opengesteld, maar
bleek spoedig veel te klein voor de ter opneming aangeboden voorwerpen, terwijl
daarbij de toevloed van het publiek al spoedig van dien aard was, dat zoo min van
behoorlijke tentoonstelling der voorwerpen, als van een eenigszins rustige bezichtiging
er van sprake kon zijn.
Dank zij den ijverigen bemoeiingen van Feith, was het bestuur in den loop van
het volgend jaar in staat een stuk grond van het Rijk aan te koopen, en daarop een
aan de belangrijkheid der te bergen verzamelingen evenredig gebouw te stichten.
Toen dit gebouw, dat een sieraad is voor zijn omgeving en den bouwmeester Peters
alle eer aandoet, werd in gebruik gesteld op 14 Sept. 1894, werd dan ook terecht
hulde gebracht aan ‘de volharding en
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den niet te ontmoedigen ijver’ van den Secretaris van het dagelijksch bestuur. En die
hulde kwam Feith ook en in niet mindere mate toe voor het verkrijgen van
merkwaardige voorwerpen, voor de rangschikking en de beschrijving. Hij was het
dan ook die een ‘Gids door het Museum van Oudheden’ ten behoove der bezoekers
samenstelde en verscheidene inventarissen vervaardigde.
Van nu af gaat het met de instelling steeds crescendo. In 1901 wordt tot den
aanbouw van een nieuwen vleugel besloten; voltooid in 1902 wordt deze voor het
publiek opengesteld in 1903. In 1905 wordt een nieuwe zaal ingericht, uitsluitend
ten opname van schilderijen van den Groningschen schilder Taco Mesdag en van
zijne echtgenoote. Kort daarna blijkt er ruimte te kort te komen, en tot een tweeden
bijbouw besloten. In 1907 is de nieuwe vleugel gereed, en heeft de opening plaats.
Het zou een onbegonnen werk zijn de aanwinsten, zij het dan slechts de belangrijkste
hier te vermelden, die, hoofdzakelijk door Feith's tusschenkomst, werden verkregen.
Bovendien zou zulks in het kader dezer levensbeschrijving minder ter plaatse zijn;
maar, wel mag het hier gezegd: Uit den trots, waarmede hij den vriend door het
Museum kon leiden en de schatten er van toonen, sprak een zelfvoldoening, die zeker
niemand ongepast kon achten. Dat Feith op 31 Aug. 1898 tot ridder in de orde van
Oranje-Nassau werd benoemd, was dan ook slechts een meer dan verdiende erkenning
zijner uitgebreide bemoeiingen in dit opzicht.
In den aanvang zeide ik ook nog eenige oogenblikken bij Feith's werk als
geschiedschrijver te willen stilstaan. Ik meende dien term te mogen gebruiken. Wel
heeft men daarbij niet te denken aan werken, waarin de geheele vaderlandsche
geschiedenis of een uitgebreid tijdperk er van wordt behandeld, maar toch beschreef
hij ons
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gebeurtenissen uit vroegeren tijd, hij schetste ons het leven en doen van het
voorgeslacht, en heeft zich daarmede m.i. dien naam meer waardig gemaakt, dan
menigeen, die leerboeken of dergelijke werken over historie samenstelde.
Hierachter volgt een, naar ik meen, tamelijk wel volledige lijst van hetgeen Feith
heeft gepubliceerd. Over het meeste daarvan is met den titel thans en hier zeker
genoeg gezegd. Toch zijn er enkele werken, waarover nog het een en ander mede te
deelen valt.
En wel in de eerste plaats in verband met het Historisch Genootschap te Groningen.
Over aard en doel dezer vereeniging, over hare leden, hare wijze van werken, en hun
genoegelijk samenzijn, vindt men in de inleidingen tot de twee bundels ‘Historische
avonden’, door de leden ter gelegenheid van het tien- en van het twintigjarig bestaan
van het Genootschap uitgegeven, - de laatste van Feith's hand - voldoende inlichtingen
en bijzonderheden. Evenzoo zijn daar vermeld de onderwerpen waarover de
verschillende leden in de bijeenkomsten hebben gesproken, en kan men daaruit zien,
dat Feith zich niet onbetuigd heeft gelaten. Hij sprak volgens de bedoelde opgave
vijf-en-veertig malen in de eerste en twee-en-vijftig malen in de tweede periode.
Hetgeen echter belangrijk is; wij zien er tevens uit, hoe juist de behandeling van een
of ander punt op de vergadering aanleiding gaf tot nadere bestudeering en uitwerking,
waarvan de resultaten ook in ruimer kring werken bekend gemaakt. De grootste
onderneming1, welke de leden van het Genoot-

1

Het Album Studiosorum Academiae Groninganae, in welks samenstelling Feith het grootste
deel heeft gehad blijkens den verschenen prospectus, en dat het volgend jaar bij het derde
eeuwfeest der Groningsche Academie zal verschijnen, meen ik juist om die reden hier wel
buiten rekening te mogen laten.
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schap gezamenlijk tot stand brachten, was wel de samenstelling van het
Oorkondenboek van Groningen en Drente. In 1886 werd met de uitvoering van het
plan begonnen; de uitgave van het boek in twee zware kwartijnen was voltooid in
1899. Hieruit blijkt wel de omvang van het werk. Trouwens slechts hij, die wel eens
zich met zoodanigen arbeid heeft bezig gehouden, weet welk een zorg en studie
worden vereischt tot het behoorlijk uitgeven van oorkonden, immers het voldoen
aan redelijke eischen van nauwkeurigheid en vertrouwbaarheid. Als medewerker
kan ik verklaren, dat Feith in dit opzicht a payé de sa personne. Bepaaldelijk waar
het gold het zoeken naar nog onbekende stukken of het opsporen van orgineelen,
waar alleen maar afschriften van voorhanden waren. Een enkele maal waren wij
samen op de jacht. Die tochten behooren nog tot mijn aangenaamste herinneringen.
Toch lag hierin niet zijn kracht. De beste zijde zijner werkzaamheid lag elders.
Toen in 1894 te Groningen werd herdacht de ‘Reductie’ d.w.z. het beleg en de
inname dier stad in dat jaar door Prins Maurits en Graaf Willem Lodewijk, en
daarmede hare terugbrenging tot den bond der Vereenigde Nederlanden, is vanwege
het bedoelde genootschap een ‘Gedenkboek’ uitgegeven. Daarin verscheen van
Feith's hand het verhaal van het beleg zelf. Voor dit stuk toch was hij de aangewezen
man, en bij de lezing springt het in het oog, niet alleen dat hij bij dit belangrijk stuk
locale geschiedenis zich in zijn element bevond, maar tevens met welk een voorliefde
hij zich tot het schilderen van dit historisch feit heeft gezet. En niet minder spreekt
daaruit zoowel zijn uitgebreide kennis der vroegere plaatselijke toestanden als zijn
vermogen zich en anderen die klaar en helder voor te stellen. Een zekere mate van
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fantasie, die de feiten niet verandert maar ze op aantrekkelijke wijze weet te
groepeeren, onmisbaar voor den samensteller van een geschiedverhaal, ontbrak hem
niet.
Diezelfde hoedanigheden, die Feith m.i. recht geven op den naam van
geschiedschrijver, komen evenzeer uit in de talrijke bijdragen, die hij plaatste in den
Groningschen Volksalmanak, waarvan de serie: ‘Wandelingen door het oude
Groningen’, wel een voornaam deel uitmaakt. De titels dier bijdragen zijn in de lijst
van geschriften hierachter opgenomen. Ik onthoud mij van nadere beschouwing,
maar moet toch nog even bij de herleving van dien volksalmanak stilstaan.
In de zestiger jaren der vorige eeuw was een zoodanig jaarboekje voor stad en
gewest van Groningen opgehouden te verschijnen. Daarna was wel door de heeren
Acker Stratingh en H.O. Feith, een tijdschrift uitgegeven onder den titel: Bijdragen
tot de geschiedenis en oudheidkunde, inzonderheid van de provincie Groningen, op
ongeregelde tijden verschijnende, waarvan de inhoud bestond uit geschied- en
oudheidkundige bijdragen, maar vervangen was het vroegere jaarboekje eigenlijk
niet.
Feith vatte nu in 1889, in overleg met mr. J.E. Heeres, destijds adjunct-commies
bij het Rijksarchief te 's-Gravenhage, het voornemen op weder een zoodanige uitgave
te bezorgen. Het plan kreeg in het volgend jaar uitvoering. En zoo verscheen in 1890
weder een ‘Groningsche Volksalmanak, Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en
Letterkunde der provincie Groningen’. De titel moet meer als historische herinnering
worden genomen, dan wel als werkelijk juist beschouwd. Als voor het volk in het
bijzonder geschikt of bestemd, kan de inhoud der verschillende jaargangen toch wel
niet zijn bedoeld. Toch is in het algemeen gestreefd naar populair wetenschap-
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pelijke behandeling der onderscheidene onderwerpen en werd en te recht ook tot de
geschiedenis gerekend, wat in de juist verloopen jaren was voorgevallen. Ook werd
aan taal- en letterkunde een plaats ingeruimd, doch gelukkig niet voor dichterlijke
ontboezemingen van twijfelachtige waarde, of voor verhalen en novellen, als zuiver
litterarische producten van niet onbedenkelijk gehalte, de deur opengezet. Of hierbij
steeds en voor allen gelijke en juiste maatstaf is toegepast, staat geenszins thans aan
mij te beoordeelen, wel blijkt uit het feit, dat tot nu toe vier-en-twintig jaargangen
van den Groningschen Volksalmanak zijn verschenen, hoe deze uitgave in den smaak
van een beschaafd publiek is gevallen, en dat zij op gelukkige wijze aan de steeds
toenemende belangstelling in het leven en werken van het voorgeslacht heeft kunnen
voldoen. Maar tevens blijkt daaruit ook, dat de redactie, na het aftreden van mr.
Heeres, gedurende de jaren 1898-1906 alleen door Feith gevoerd, terwijl hij later
daarin werd bijgestaan door mr. Bos, aanvankelijk adjunct-commies aan het
Rijksarchief te Groningen, door den juisten toon te handhaven en geschikte
onderwerpen op te nemen, haren arbeid op peil wist te houden.
Over drie door den S. afzonderlijk uitgegeven boekwerken, zij het geoorloofd nog
iets naders te zeggen. Het zijn zijn dissertatie, ‘Het gericht van Selwerd’; verder ‘Uit
Groningen's verleden’ in 1902, en ‘De Ommelander borgen en hare bewoners’ in
1906 verschenen. Het in de tweede plaats genoemde besprak ik reeds vroeger1, en
ik wil bij de drie genoemde werken nog even stilstaan, omdat daarin weder duidelijk
uitkomt, wat ik destijds zeide omtrent de tegenstelling van de zes

1

Museum, Maandblad enz. 10e Jaarg. no. 4.
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onderscheidene verhandelingen in ‘Uit Groningen's verleden opgenomen. Ik vergeet
daarbij niet, dat ‘Het gericht van Selwerd’ het werk van een beginneling is, en het
laatste de vrucht van een schrijver, die op het terrein, waarop hij zich meestal bewoog,
zijn sporen had verdiend. Maar de boven door mij aangeduide tegenstelling blijft
dezelfde, en ik kan, voor ik ga aanhalen wat ik destijds schreef, er bijvoegen, dat in
‘De Ommelander borgen’ deze zich herhaalt in die van het eerste hoofdstuk tegenover
het tweede, waarin respectievelijk sprake is van den staatkundigen en
maatschappelijken rechtstoestand van den Ommelander adel, tegenover zijn
dagelijksch leven en doen. De beschrijving van het laatste is m.i. voortreffelijk. ‘Toch
acht ik ... De wetenschappelijke zijde ... niet de sterkste; maar de onderhoudende en
prettige wijze, waarop hier kennis van het verleden in ruimer kring wordt verspreid,
de handigheid en de tact, waarmede (de schrijver) zich op het standpunt der (lezers)
weet te plaatsen en daarmede hunne belangstelling te dwingen, is boven mijn lof
verheven. Inderdaad hier is historische wetenschap gepopulariseerd in den goeden
zin van het woord’.
Ik haalde dit deel als het essentiëele van het betoog aan - de juistheid van het begin
trachtte ik t.a.p. uitvoerig aan te toonen - om nog melding te kunnen maken van wat
Feith mij naar aanleiding van deze bespreking schreef: ‘Uwe recensie was volkomen
juist - de meest juiste van mijn boek, ge hebt direct de naden in mijn harnas ontdekt,
waar ik kwetsbaar ben, en ge hebt die naden enkel aangewezen’ ....
Waartoe nu deze aanhaling, vraagt iemand misschien. Eenvoudig hierom, omdat
ik den man en zijn werk niet alleen wilde beschrijven, door enkel feiten en data te
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vermelden, maar tevens zijn beeld wilde schetsen, ook met woorden en daden van
hem zelven uitgegaan.
Veel was mij verklaarbaar in Feith's karakter en in zijn handelingen; niet alles
echter. Zoo heb ik nooit goed kunnen begrijpen, waarom hij de verheffing in den
adelstand in 19051 heeft begeerd. Bepaaldelijk niet omdat hij in vroeger dagen met
zekeren trots wel eens kon vertellen, dat in 1815 zijn familie die had geweigerd, van
oordeel dat een oude patricische stamboom meer waarde had. Mogelijk heeft hij in
later tijd er prijs op leeren stellen, dat zijn boom ook van het officiëele opschrift werd
voorzien. Of was hier een weinigje menschelijke ijdelheid in het spel? Ik beslis niet,
maar indien ja, dan vraag ik enkel: wie onzer is daarmede niet behept, zij het dan in
meerdere of mindere mate, en wat beteekende het tegenover het vele goede van hart
en hoofd, waarop deze mensch mocht bogen?
Ik eindig. Het is mij een weemoedig genoegen geweest Feith's leven in gedachte
weder aan mij te laten voorbijgaan. Brachten de omstandigheden mede, dat onze
wegen in lateren tijd tamelijk ver uiteenliepen, vervreemding deed dit niet ontstaan,
de vriendschap bleef. Mij is het, alsof de dood ons weder nauwer samen heeft
gebracht.
D e n H a a g , Juli 1913.
SEERP GRATAMA.

1

Verleend bij K.B. van 5 Juni 1905 no. 78.
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Lijst van Geschriften van Jhr. Mr. J.A. Feith.
1878/86.

Gedichten en prozastukken in de
Groninger Studenten-Almanakken,
waarvan één: ‘De
Gemeenteraadsverkiezing’ werd
overgenomen in De oude Huisvriend,
jaarg. 1882.

1879.

Geschiedkundige aanteekeningen bij en
een programma van den optocht: ‘Intocht
van Grave Edzard I tho Oostfreesland’ 1
Mei 1506 binnen Groningen, door het
Studentencorps V.A.P. op 24 Sept. 1879;
met Menno O. Gratama.

1883.

De nieuwe Studenten-societeit te
Groningen. Eigen Haard no. 27.

1885.

Het gericht van Selwerd. Academisch
proefschrift. Groningen, J.B. Huber.

1887.

Een merkwaardig handschrift. Spectator
no. 52.

1887.

De kroniek van Sicke Benninge 2 dln.
Uitgegeven in de Werken van het
Historisch Genootschap te Utrecht. N.S.
no. 48.

1887.

Bespreking van: J.P. Hofstede, Het
Ommelander collatierecht. Themis.
Rechtsk. Tijdschrift.

1887.

Bespreking van: Mr. A. Telting, Het
Stadboek van Groningen, uitgegeven in
de Werken der Vereen. tot uitg. bronnen
oud Vaderl. recht. Rechtsgel. Magazijn.

1888.

Het huwelijkcontract van Janus Dousa.
Alg. Nederl. Familieblad.

1888.

Groningen in 1813. Prov. Gron. Courant
van 19 Nov.

1888.

Eene wetenschappelijke oase in een
achterhoek. Spectator no. 30.

1889.

Mr. J.S.G. Koning. Levensberichten van
de Maatschappij der Nederl. Letterkunde.

1889.

De praktijk van het Reglement
Reformatoir van 1749 ten opzichte der
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crimineele rechtspraak in Stad en Lande
van Groningen. Bijdragen Vaderl.
Geschied. en Oudheidk. 3e Ser. V.
1890.

Inventaris van het huisarchief van ‘de
Nienoord’. Groningen, Erven B.v.d.
Kamp.

1890.

De grafsteen van Bonno Awlsum in de
kerk te Uithuizen. Gron. Volksalmanak.
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1890.

Wandelingen door het oude Groningen.
I. De refugia of kloosterhuizen. Gr. V.A.

1890.

Plechtigheden bij een bezoek van den
Stadhouder. Gr. V.A.

1891.

Bespreking van: Programma van een
Oorkondenboek van het Sticht Utrecht
door denzelfde. Spectator no. 15; en van
Regesten van het kapittel van St. Pieter,
door mr. S. Muller Fzn. Spectator no. 28.

1891.

Een merkwaardige vondst. Prov. Gron.
Crt. van 21 Sept.

1891.

Museum van oudheden te Groningen.
Prov. Gron. Crt. van 13 Oct.

1891.

De Heereweg. Rede, uitgesproken in de
Societeit van handwerkslieden op 2 Nov.

1891.

De familie Canter, een geleerd geslacht.
Gr. V.A.

1891.

Wandelingen door het oude Groningen
II. De straten en hare namen. Gron. V.A.

1892.

Arbeidsloonen in de 16e eeuw. Nieuwe
Drentsche Volksalmanak.

1892.

Inventaris der rechterlijke archieven.
Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven
XV.

1892.

Wandelingen door het oude Groningen
III. De straten en hare namen. Gr. V.A.

1892.

Een kerkelijk waschbekken uit de 12e
eeuw, in het Museum te Groningen. Gr.
V.A.

1892.

Oorkondenboek van Groningen en
Drenthe. Nederl. Arch. Bl. 1892/3.

1893.

Het reisjournaal van Jr. Frederik
Coenders. Uitgegeven met mr. H.O.
Feith, in Bijdr. en Mededeel. Hist. Gen.
te Utrecht XIV.

1893.

Bijna drie eeuwen begraven. Nederl.
Archievenblad 1893/4.

1893.

Rijder- en Leeuwengrooten van
Koevorden en Selwerd. Tijdschrift voor
Munt- en Penningkunde.
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Wandelingen door het oude Groningen
IV. De straten en hare namen. Gr. V.A.

1893.

Kreupelstraat-Kropelgilde. Gr. V.A.

1893.

De rooster in den kerkhofmuur. Prov.
Gron. Crt. van 12 Juni.

1893.

Ein ‘lavacrum’ des XII Jahrhunderts.
Jahrbücher des Vereins von
Alterthumsfreunden in Rheinland. H.
LXXXXIV.

1894.

De reductie van Groningen tot de Unie
van Utrecht. Eigen Haard no. 29.

1894.

Het beleg. Hoofdstuk III in het
Gedenkboek der Reductie van Groningen
van 1594, met prof. Dr. P.J. Blok, mr. S.
Gratama, prof. dr. J. Reitsma, prof. dr.
C.H. van Rhijn, mr. C.P.L. Rutgers, dr.
S.D. van Veen, prof. dr. J. te Winkel.

1894.

De Vrijmarkt te Groningen. Prov. Gron.
Crt. van 2 en 9 April.

1894.

De Groninger kermis in vroegere eeuwen.
Rede, uitgesproken in de Societeit van
handwerkslieden op 14 Januari.

1894.

Wandelingen door het oude Groningen
V. Uithangteekens van herbergen,
brouwerijen enz. Gr. V.A.

1895.

Een 16e eeuwsch gelegenheidsgedicht.
Gr. V.A.
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1895.

Het gilde der goud- en zilversmeden te
Groningen. Gr. V.A.

1896.

Nogmaals het Krijgsgeschiedkundig
archief. Nederl. Archievenblad 1896/97.

1896.

Frederik Coenders van Helpen en zijn
handschrift te Macon. Historische
avonden. le B.

1896.

De afkomst van Abel Jansz. Tasman.
Historische avonden. le B.

1896.

Eene mislukte poging tot invoering der
inquisitie te Groningen. Historische
avonden. le B.

1896.

Het zegel van Hunzingoo. Gr. V.A.

1896.

Wandelingen door het oude Groningen
VI. Muren en torens, poorten en wallen.
Gr. V.A.

1897.

Historieprenten. Spectator no. 1.

1897.

Wandelingen door het oude Groningen.
VII. Muren en torens, poorten en wallen.
Gr. V.A.

1898.

Een goede vondst. Nederl.
Archievenblad. 1897/8.

1898.

Nederlandsche kolonisatiën in
Brandenburg. Gron., P. Noordhoff.

1898.

Wandelingen door het oude Groningen
VIII. Muren en torens, poorten en wallen.
Gr. V.A.

1898.

J.H. Egenberger, levensbeeld. Gr. V.A.

1898.

Handleiding voor het ordenen en
beschrijven van archieven, in opdracht
der Vereeniging van Archivarissen in
Nederland, met mrs. S. Muller en R.
Fruin.

1899.

Wedergeboorte der Friesche potestaten?
Spectator no. 6.

1899.

Hilghe Stede. Gr. V.A.

1899.

Wandelingen door het oude Groningen
IX. Muren en torens, poorten en wallen.
Gr. V.A.
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1899.

Oorkondenboek van Groningen en
Drente, met prof. dr. P.J. Blok, mr. S.
Gratama, prof. dr. J. Reitsma en mr.
C.P.L. Rutgers. 2 dln. Groningen, J.B.
Wolters 1896/99.

1900.

De heerden in de Ommelanden. Bijdr. t.d.
kennis d. prov. Gron. enz.

1900.

Grafveld te Faan. Idem.

1900.

Steenen doodkisten. Idem.

1900.

Crimineele rechtspraak van Stad en
Lande. Bijdragen voor Vaderl
Geschiedenis en Oudheidkunde. 4e r. I.

1900.

Valsche munters gezoden. Tijdschrift
voor Munt- en Penningkunde III.

1900.

De vice-admiraal Rudolph Coenders. Gr.
V.A.

1900.

Wandelingen door het oude Groningen
X. Het ‘olde Rechthuis’. Gr. V.A.

1901.

De schuldenlast der provincie Groningen
in de 19e eeuw. Bijdragen Groningen.

1901.

Catalogus der inventarissen van de
archieven der voormalige Zijlvestenijen
en dijkrechten. Groningen. Erven B. van
der Kamp.

1901.

Allersma. Gr. V.A.

1901.

Wandelingen door het oude Groningen
XI. Het Raad- en Wijnhuis. Gr. V.A.
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1902.

Uit Groningens verleden. Groningen, J.B.
Wolters.

1902.

De rijkdom der kloosters van Stad en
Lande. Gr. V.A.

1902.

Een storm in een glas water. Gr. V.A.

1902.

Het huis Menkema. Het huis ten Dijke.
Bulletin van den Oudheidkundigen Bond.

1903.

Naar aanleiding der urnenvondsten in
Drenthe. Bijdr. Groningen.

1903.

Wandelingen door het oude Groningen
XII. de Waag. Gr. V.A.

1903.

Een boek uit de abdij van Aduard Gr.
V.A.

1903.

Contracten van correspondentie in Stad
en Lande. Handel. en Mededeel. van de
Maatschappij der Nederl. Letterkunde.

1904.

Wandelingen door het oude Groningen
XIII. Vleeschhuis en lakenhal. Gr. V.A.

1904.

Jhr. mr. W.C.A. Alberda van Ekenstein,
levensbeeld. Gr. V.A.

1905.

Bespreking van de drie eerste
afleveringen der ‘Abhandlungen und
Vorträge zur Geschichte Ost-Frieslands’.
Prov. Gron. Court. van 6 Juli.

1905.

Een Groningsch studentengezelschap te
Utrecht in de 17e eeuw. Gr. V.A.

1905.

Bal in het Academiegebouw te
Groningen. Gr. V.A.

1905.

Een 18e eeuwsch plezierreisje. Gr. V.A.

1906.

De Ommelander borgen der 17e en 18e
eeuw en hare bewoners. Groningen, J.B.
Wolters.

1906.

Wandelingen door het oude Groningen
XIV. Militaire gebouwen. Gr. V.A.

1907.

De dood der graven van Aremberg en
Adolf van Nassau. Historische avonden.
2e B.

1907.

Taalverhaspelingen. Historische avonden.
2e B.
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1907.

Nog eens Frederik Coenders van Helpen
en zijn handschrift te Macon. Historische
avonden. 2e B.

1907.

Wandelingen door het oude Groningen
XV. Ziekenhuizen. Gr. V.A.

1907.

In memoriam mr. C.P.L. Rutgers. Nederl.
Archievenblad 1907/8.

1907.

Inventarissen van het Huisarchief Lutema
en van het Huisarchief Gruys. Versl.
Rijksarchieven.

1908.

Mr. Paulus Laman Jr. in 1783 te 's
Gravenhage. Gr. V.A.

1908.

Jhr. mr. J. AE. A. van Panhuys,
levensbeeld. Gr. V.A.

1909.

Het nieuwe Academie-gebouw te
Groningen. Amsterdammer, Weekblad
voor Nederland van 27 Juni.

1909.

Grafsteenen uit de voormalige kerk te
Wetsinge. Gr. V.A.

1910.

Grafschriften in Stad en Lande; met prof.
dr. C.H. van Rhijn, Jb. Vinhuizen en dr.
G.A. Wumkes.

1910.

Uit het leven der Jufferen op 't
Broederkerkhof. Gr. V.A.

1910.

Groenenberg-Euvelgunne. Gr. V.A.

1910.

Bespreking van: mr. J.G.C. Joosting, Het
huisarchief van Batinge. Nederl.
Archievenblad 1910/11.

1911.

De 12e-eeuwsche vondst te Groningen.
Bulletin Nederl. Oudheidk. Bond.
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1911.

De kroniek van Abel Eppes tho Equart,
met dr. H. Brugmans. 2 dln. Uitgegeven
in de Werken v.h. Historisch
Genootschap te Utrecht. 3e Serie nos. 27
en 28.

1911.

Wat weten wij van ons gewest uit de
tijden voor de invoering van het
Christendom? Gr. V.A.

1911.

Het oude huis in de Brugstraat. Gr. V.A.

1911.

Groningen in de opera. Gr. V.A.

1912.

Het huis van Rabenhaupt aan de
Ossenmarkt. Gr. V.A.

1912.

Een zomermiddag te Groningen ruim 50
jaar geleden Gr. V.A.

1913.

Uit het leven der Ommelander edelen in
de 16e eeuw. Gr. V.A.

1913.

Een mysterieuse geschiedenis. Gr. V.A.

1913.

De ‘Grunsink’. Bijdragen voor Vaderl.
Geschiedenis en Oudheidkunde.

1914.

De Bengaalsche Sichterman. Gr. V.A.

1914.

Album Studiosorum Academiae
Groninganae, uitgegeven door het
Historisch Genootschap te Groningen,
(met dr. J.A. Worp, Mr. J.G.C. Joosting,
dr. M. Schoengen, dr. J. Huizinga, dr.
C.W. Vollgraff, dr. P.A. Meilink, Jhr. mr.
dr. E.A. van Beresteyn, C.H. van
Fenema).
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Levensbericht van Anth. Abr. Vorsterman van Oyen.
‘Alles was wir treiben und thun ist ein Abmüden; wohl dem, der nicht
müde wird’.
(GOETHE, Sprüche).
Anthony Abraham Vorsterman van Oyen, genealoog on heraldicus, werd den zesden
Augustus 1845 te Moergestel bij Oisterwijk geboren en overleed den zes en
twintigsten Augustus 1912 te Maarssen, waar hij ook begraven werd. Wanneer ik
over zijn leven en werken schrijven moet, dan is daarbij vast te stellen, dat deze voor
hem vrij wel gelijk waren: zijn leven was werken, en zijn werken leven; toen hij dan
ook in zijn allerlaatste dagen door blindheid en daardoor tot werkeloosheid was
geslagen, was zijn leven geen leven meer. Hij werkte steeds en werd niet moede,
geen moeite of inspanning was hem te groot, wanneer het gold het doel te bereiken,
waarnaar hij streefde. Hij was geen academisch geleerde, maar op ende op een
self-made man, autodidakt, die door zijn vlijt en volhardingsvermogen op het gebied
van bijeengaren en zamelen van alles wat dienstig kan of zou kunnen zijn, menigeen
de stof verschafte voor een werk, dat anders veel meer tijd zou gekost hebben, wel-
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licht nooit tot stand zou zijn gekomen, als men niet uit zijn voorraad had kunnen
putten.
De grootste kracht van Vorsterman was dan ook zijn werkkracht, die ieder in hem
moest eerbiedigen; hij was zeer veelzijdig, van den landbouw wist hij veel, was
president der tuinbouwvereeniging te 's-Gravenhage, waar hij geruimen tijd woonde,
bracht een interessante vlinderverzameling bijeen en gaarde wilde orchideeën, die
eens te Maastricht zijn tentoongesteld en bekroond. Voor het algemeen belang had
hij oog, van de Commissie voor den muziektempel in den Dierentuin te 's-Hage was
hij penningmeester en lid van het Comité ter herdenking van het 25-jarig bestaan
van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap in Maart 1888, en van verschillende
commissies van liefdadigheid en huldebetoon, als van die der verloting ten behoeve
van de Louisa-Stichting te 's-Hage, van het fonds voor Oudstrijders, van die tot
aanbieding van een huldeblijk aan Alexander Verhuell op diens zeventigsten
verjaardag en aan mevr. A.L.G. Bosboom-Toussaint in 1882 voor een zelfde
gelegenheid.
En nu zijn hoofdarbeid: de genealogie en heraldiek. Hij behoorde tot de oprichters
van het Genootschap ‘de Nederlandsche Leeuw’ in 1883 en was eenigen tijd zijn
secretaris. In het bijzonder onderscheidde hij zich als secretaris van de commissie
voor den Catalogus der tentoonstelling van voorwerpen, betrekking hebbende op het
Vorstelijk Stamhuis Oranje-Nassau en op de Wapen-, Geslacht- en Zegelkunde in
het algemeen, in Augustus en September 1880 te 's Gravenhage gehouden. (Zie
Voorrede van den Catalogus).
Men kan over de resultaten van zijn werk, wat nauwkeurigheid aangaat,
verschillend oordeelen, maar ontegenzeggelijk heeft hij der Nederlandsche Geslachten Wapen-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1913

176
kunde belangrijke diensten bewezen; en aan tal van tijdschriften als: ‘de Navorscher’,
‘de Boekzaal’, want hij was letterkundige ook en lid van de Maatschappij van
Letterkunde e.a., verleende hij zijn medewerking.
Ik leerde hem kennen in de laatste jaren van zijn leven, en dan was het zijn grootste
genoegen te praten over zijn arbeid en vertelde hij ook, met een tikje niet te miskennen
en toch te begrijpen trots, van de erkenning zijner verdienste, van zijn ridderorden:
de orde van Verdienste van Waldeck en Pyrmont, die van St. Jacob van den Degen
van Portugal, van Gustaaf Wasa, de gouden medailles van Italië, voor Kunsten en
Wetenschappen en van Oscar II van Zweden en Noorwegen.
Zijn meest bekende werk is zijn: ‘Stam- en Wapenboek van aanzienlijke
Nederlandsche geslachten met genealogische en heraldische aanteekeningen’
(Groningen, J.B. Wolters, 1885-1890, 3 deelen met 104 platen, waarop 624 in kleuren
uitgevoerde wapens). Een reeks van genealogieën zijn daaraan ontleend, al spreekt
het vanzelf; dat in een dergelijk baanbrekend werk, fouten of onvolledigheden zijn
aan te wijzen - hoe kan het anders in een dergelijke reusachtige verzameling? - de
waarde van dit boek is niet te onderschatten. Met Johan D.G. van Epen en J.C. van
der Meulen redigeerde hij het ‘Jaarboek van den Nederlandschen Adel’, 1888-94 en
met J.D.G. van Epen het ‘Algemeen Nederlandsch Familieblad’, van 1885 af met
tusschenpoozen, ook alleen tot 1906.
Andere belangrijke werken van zijn hand zijn: ‘Les dessinateurs Néerlandais d'Ex
libris’, een arbeid, die zijn ontstaan dankt aan de bijzondere liefde van den bewerker
voor eene kunst, van welker producten en literatuur hij tot tweemaal toe eene hoogst
zeldzame verzameling had bijeengebracht.
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Met Mr. G.D. Franquinet samen: ‘Annuaire généalogique des Pays-Bas’, 1874,
en verder:
‘Dictionnaire nobiliaire’, (La Haye, 1884) met Supplément 1889.
‘Voor- en Nageslacht van Michiel Adriaansz. de Ruyter’ (Rijswijk 1907).
‘Het Kasteel de Ehze’ (Arnhem 1908),
en een respectabele verzameling van genealogieën van verschillende adellijke en
patricische familiën in den lande, waarvan de titelopgaven alleen een boekje van ±
16 pagina's in beslag zouden nemen. Eenige wil ik nog noemen, als zijn
aanteekeningen van het geslacht d'Ablaing van Giessenburg, de Beaufort, Beelaerts,
van Beyma, van der Borch, van Citters, van Dam, van Eysinga, Gevaerts; ‘Hugo de
Groot en zijn geslacht’ (Delft 1884), Hofdijk, van Kinschot, Patijn, Röell, de Stuers,
‘Joost van den Vondel en zijn geslacht’ ('s-Hage 1887) enz. enz.
Van belang zijn nog:
‘Catalogus der Tentoonstelling van Voorwerpen, betrekking hebbende op het
Vorstelijk Stamhuis Oranje Nassau en op de Wapen-, Geslacht- en Zegelkunde’
('s-Hage 1880).
‘Het Vorstenhuis Oranje Nassau’ (Leiden 1883).
‘Adolf van Nassau, Groothertog van Luxemburg’ ('s-Hage 1890).
‘De 32 kwartieren van Z.K.H., Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg’.
‘Het Vorstenhuis van Waldeck en Pyrmont’ (Utrecht 1879).
‘Acht kwartieren van Alphonsus XIII, koning van Spanje’.
Baanbrekend is ook zijn werk: ‘Oude Kerkregisters
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in ons land’ ('s-Hage 1892). Een inventaris van alle kerkregisters (doop-, trouw- en
begrafenisboeken van alle gezindten), alphabetisch naar de plaatsnamen gerangschikt
met uitvoerig register, waarin de namen van alle plaatsen, ook van die, welke thans
deel uitmaken van andere gemeenten, zijn opgenomen; verder schreef hij:
‘De Heerlijkheid Nieuw Lekkerkerk’, ('s-Hage, 1886),
een algemeen woordenboek der aardrijkskunde,
met anderen samen: ‘Annuaire de la noblesse et des familles patriciennes des Pays
Bas’, enz. enz.
Uit het bovenstaande moge eenigszins blijken, dat zoo ooit, op Vorsterman de
bovenstaande spreuk van Goethe toepasselijk is.
Hij was van een zeldzame vlijt en werd nooit moede.
G. FULDAUER.
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Levensbericht van Gerrit van Rijn.
Rotterdam heeft in den laatsten tijd verscheidene goede, geachte, beminde burgers
zien heengaan. Onder hen was Gerrit van Rijn een van de meest betreurde. Zijn
eerwaardige, vriendelijke gestalte was algemeen bekend in het drukke leven der
bedrijvige havenstad; wie maar eenigszins roeping gevoelde, om zich te verheffen
boven den dagelijkschen materieelen arbeid, wie maar eenigszins dorstte naar litteraire
ontspanning of naar studie, kende Van Rijn, niet enkel als nauwgezet bewaarder van
den boekenschat op het Hogendorpsplein, doch tevens als voorkómend voorlichter
en helper van jong en oud, rijk en arm.
Van Rijn heeft duizenden Rotterdammers aan het lezen gebracht, met onovertroffen
takt, ziedaar reeds een verdienste, die hem een waardeerende herinnering in de
levensberichten der Nederlandsche Maatschappij van Letterkunde ten volle waardig
maakt. Weinigen hebben zooveel gedaan als hij, om de vaderlandsche (en vreemde)
litteratuur te populariseeren. En hij heeft dat verricht onder lang niet gunstige
omstandigheden; het geduld en de ijver, waarmee hij de talrijke bezwaren heeft weten
te overwinnen, kunnen een ieder ten voorbeeld strekken;
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ze bewijzen, wat de liefde tot lectuur en ontwikkeling, die van dezen man uitstraalde,
vermag te doen.
Wie zich in 't bijzonder bemoeide met historische studiën, kende Van Rijn
bovendien als onvermoeid liefhebber van al wat Rotterdam's verleden betrof, als
gezellig medewerker aan het Rotterdamsch Jaarboekje, maar vooral als uitnemend
kenner van historieplaten. Zijn onvermoeide arbeid aan den prachtigen ‘Atlas-Van
Stolk’ had zijn naam beroemd gemaakt tot ver buiten de grenzen van Nederland.
Voorlichting te geven omtrent oude prenten was hem een lust en die prenten te
gebruiken tot verluchting van geschiedkundige of letterkundige werken was hem
een genot. Hij heeft meer boeken geïllustreerd dan de meesten weten. Ook dit maakt
hem een goede plaats in de levensberichten waardig, vooral in onzen tijd, nu de
waarde van goede illustraties weer zoo ruimschoots erkend wordt.
Evenzoo als in de oude prenten was Van Rijn thuis in de oude boeken; dit is ten
goede gekomen aan zijne Openbare Bibliotheek, maar niet minder aan de vele
boekenliefhebbers, die bij hem om raad kwamen.
Toen ik in 't jaar 1898 inwoner van Rotterdam werd, was Van Rijn een van de
eersten, met wie ik kennis maakte. Ik had in 't adresboek nageslagen, wat de stad aan
instellingen van kunst en wetenschap bezat, en daaronder aangetroffen het
gemeentelijk archief met de gemeentelijke bibliotheek, gevestigd in het oude
Gemeenelandshuis van Schieland, waar ook het Museum Boymans was. Het lag op
mijn weg, daar spoedig een bezoek te brengen, allereerst in het archief in de lage
benedenvertrekken, waar alles donker en somber was, daarna de trap op in de groote
balkonzaal, waar tusschen een bescheiden getal boeken het vriendelijk gelaat van
Van
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Rijn blonk, den ‘ambtenaar, speciaal belast met de bibliotheek’. Ik vond er dadelijk
een ontvangst, die mij deed twijfelen aan het ongunstig oordeel, dat toenmaals over
Rotterdam heerschte. De bibliotheek, hoe weinig bekend en hoe klein van omvang,
bleek toch veel belangrijks te bevatten en - de beheerder wist er veel uit te halen,
meer dan er in was! Zijn voorkomendheid en zijn ijver brachten mij in de grootste
bewondering en maakten mij terstond tot een trouw bezoeker. Niets was hem te veel;
vroeg ik een boek, dat er niet aanwezig was, hij wist het te bezorgen; zocht ik
inlichting omtrent een of ander punt uit het verleden, hij wist altijd geschriften, en vooral niet minder- platen te vinden, die dienen konden.
Zoo heb ik Van Rijn leeren kennen vanaf den eersten dag, zoo heb ik hem gekend
tot tegen het einde van zijn leven. Altijd even hulpvaardig, altijd even
bewonderenswaardig in het vinden van zijn hulpmiddelen, altijd ook even bescheiden.
Een vreemden indruk maakte het, dat deze man van buitengewone gaven, die toch
toenmaals, in 1898, reeds grijs van haar en baard was, een zoo weinig aanzienlijke
positie bekleedde. Te meer trof dit, toen het bleek, dat hij op het deftige congres voor
diplomatieke geschiedenis in den Haag, in 't zelfde jaar 1898, uitgenoodigd was, een
rede te komen houden over historieprenten; geen geringe onderscheiding, waar de
geheele organisatie uitging van buitenlanders, die zich overigens niet veel bekommerd
hadden over Nederlandsche historici!
Later heb ik begrepen, waaraan die weinige officieele waardeering van den
toenmaligen ‘ambtenaar speciaal met de bibliotheek belast’ toe te schrijven was; hier
zij alleen getuigd, dat de gemeente Rotterdam dezen achterstand nog heeft weten in
te halen, gedeeltelijk tenminste. Zij
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heeft aan Van Rijn, al was 't wat laat, een plaats gegund, waar hij zijne gaven kon
ontplooien. En zij heeft officieel, bij monde van den wethouder Stulemeyer, aan zijn
graf getuigd van de groote verplichting, die zij aan hem gehad heeft.
Gerrit van Rijn werd geboren te Utrecht den 28en September 1846. Zijn wieg stond
in een welbekend huis, op den hoek van Schoutensteeg en Kindgenshaven, waar
sedert lang de beroemde ‘tafelkoeckgens of tekantjes’ werden gebakken, die nog
heden onder den modernen naam van theerandjes vermaard zijn. Hij is daar opgevoed
in ouderwetsche, wel smaakvolle omgeving en in een familie, die vroomheid paarde
aan degelijkheid en eenvoud. Zijn grootvader had het huis met de bakkerij gekocht
van den oprichter en zijn vader had die geërfd in 1839. Gerrit, als oudste zoon, was
bestemd, om het bedrijf voort te zetten; van studiën, die boven het lager onderwijs
uitgingen en die hem zeker zouden toogelachen hebben, was dus geen sprake; hij
bezocht alleen een lagere school. Maar dit was er eene, die voor dien tijd hoog stond:
de bekende particuliere inrichting van H.J. Van Lummel. Ze werd door Van Rijn
steeds met dankbaarheid herdacht; hij prees tot in zijn laatste levensjaren de
bekwaamheid en den takt van Van Lummel, die zoo buitengewoon den lust tot leeren
wist aan te wakkeren. Van Rijn nam er van mee wat maar eenigszins mogelijk was,
totdat zijne bestemming hem voorgoed in de bakkerij riep. Met zeventien jaar reeds
werd hij door zijn vader aan 't hoofd gezet van een tweede zaak iets verder in de
Schoutenstraat, ‘den Dubbelen Arend’. Dit was het klassieke, oudste adres van de
theekantjes, gesticht in den jare 1726; Van Rijn's vader had ze in 1864 ge-
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kocht van zekeren Edema en nu moest hij, de oudste zoon, ze als filiale beheeren.
Daar, in ‘den Dubbelen Arend’, heeft Gerrit van Rijn elf jaar gewoond, als eerzaam
bakker; daar is hij reeds op 21-jarigen leeftijd getrouwd en - na 't verlies van zijn
eerste gade - hertrouwd. Daar zijn, uit het tweede huwelijk, zijne drie dochters
geboren. In die bakkerij schijnt hem echter meer het poëtische van 't verleden dan
het prozaïsche van het dagelijksche bedrijf aangetrokken te hebben. We zien hem
tenminste in 1875 het merkwaardige huis verlaten, nadat zijn vader ‘den Dubbelen
Arend’ had overgedaan aan J.W. Blankert, wiens zoon er nog heden, aan stadgenoot
en vreemdeling, de onovertroffen theerandjes verkoopt benevens vele andere
lekkernijen. Daardoor had Van Rijn de stoffelijke aanraking met de theerandjes
verloren, maar in zijn geest bleven ze lezen en hij vereeuwigde ze in 1876 in zijn,
voor dien tijd zeer smaakvol boekje ‘de zestien Schoutensteechsche Tafelcoeckgens’,
uitgegeven bij de firma J.L. Beyers. Het werkje is eenvoudig en wel aardig gesteld,
nog altijd de moeite van 't lezen waard. Het teekent al dadelijk zijn eigenaardigen
geest, die alles interessant vond voor historische en litteraire bespiegeling, niet
diepzinnig of hoogdravend, maar vriendelijk en aantrekkelijk. Reeds is hier de liefde
voor historieprenten merkbaar, die later zoozeer op den voorgrond zou treden: niet
enkel, dat de omslag versierd is met de reclame-prent der koekjes en de eerste
bladzijde met een goed portret van den stichter der zaak, maar ook de hoofdstukken
zelf zijn als prenten, die de Schoutensteeg, de tafelkoekjes en ‘den Dubbelen Arend’
achtereenvolgens voor het oog van den lezer brengen en daartusschen in nog een
tafereel voegen van ‘de gilden’, dat toenmaals in geen geschrift op
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economisch gebied mocht ontbreken. Aan 't slot werden dan hog de bijschriften voor
deze prenten geleverd, namelijk de uitspraken van Justus van Effen, Mr. J. Scheltema,
Izaak Tirion (d.i. de Tegenwoordige Staat) en anderen over de koekjes c.a. Bij alle
gemoedelijkheid van de behandeling verzuimt Van Rijn toch niet, zijn boekje zooveel
mogelijk te documenteeren, wat zeker menig ander zou nagelaten hebben. Vier
officieele bijlagen zijn er aan toegevoegd
Zoo is dit eenvoudige boekje een voorspelling geweest voor zijn volgend leven:
dezelfde gemoedelijke historische zin, dezelfde liefde voor het schilderachtige uit
vroeger eeuwen, dezelfde zucht om in kleine schetsen, als spelend, dit te beschrijven,
te verluchten en tevens te documenteeren, is terug te vinden in al wat hij later schreef.
Tijdens zijn verblijf in ‘den Dubbelen Arend’ had hij zich intusschen nog met
ander geestelijk werk beziggehouden, dan met het nasnuffelen der lotgevallen van
dien ouden winkel. Hij was diaken geworden in de Nederduitsch-Hervormde kerk.
Als zoodanig had hij ook Nicolaas Beets leeren kennen als predikant en de vereering
voor dezen buitengewonen man opgevat, die hem tot zijn dood is bijgebleven en die
hem gedrongen heeft, om nog in zijn laatste jaren te beginnen aan een uitvoerige
levensbeschrijving van Beets, zijn eenige omvangrijke geschrift.
Aan Beets heeft hij toen reeds, als bakker, zijn vurigen lust geopenbaard, om een
anderen meer verheven werkkring in te gaan. Op zekeren dag is hij bij Beets ten
bezoek gekomen en heeft gevraagd, of hij geen predikant zou kunnen worden. ‘Ik
voel daar roeping voor en ik dacht, dat er zulke menschen noodig zouden zijn in den
dienst den kerk en dat ik daar goed zou kunnen doen.’
Beets schijnt van de vraag wat vreemd opgekeken te
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hebben; zijn antwoord was tenminste weinig bemoedigend: ‘ook aan goede bakkers
is gebrek in deze wereld en als bakker kan men ook heilzaam werken voor zijn
omgeving’. Zoo ongeveer moet hij gesproken hebben. 't Is zeker niet het mooiste
oogenblik van zijn leven geweest: hij zou beter gedaan hebben met op alle wijzen
het ernstige plan van Van Rijn te bevorderen. Wellicht zou deze dan mettertijd een
sieraad van de Hervormde kerk geworden zijn, want hij bezat daartoe de gaven: een
vroom gemoed, lust tot studie, ideale levensopvatting en groote naastenliefde.
In ieder geval zou Van Rijn dan wel aan de hoogeschool gekomen zijn en dat zou
zijn later leven heel wat minder moeilijk gemaakt hebben. Wanneer we zien, wat hij,
onder duizend bezwaren, toch nog bereikt heeft in zijn studiën, dan mag gerust
worden aangenomen, dat hij - bij goede academische leiding - zonder twijfel tot een
hooge plaats in de wetenschappelijke wereld zou opgeklommen zijn.
Er is geen schooner roeping voor de universiteit dan om zulke geesten uit alle
klassen der maatschappij de hand te reiken. Daarmee kan ze de volkskracht het
allermeest ontwikkelen, wat toch haar eerste plicht is. Beets heeft dat toenmaals niet
genoeg begrepen. Maar wij zullen hem er niet te hard om vallen, waar Van Rijn zelf
er in zijne vereering voor Beets geen oogenblik door aan 't wankelen is gebracht.
Van Rijn heeft trouwens zijn plan niet dadelijk laten varen: hij heeft juist de
bakkerij verlaten, om, reeds echtgenoot van zijn tweede vrouw en vader van zijne
drie kinderen, te gaan studeeren voor het ‘staatsexamen’. In 1877, juist nadat de
nieuwe wet op het Hooger Onderwijs den toegang tot de Alma Mater zooveel
verzwaard
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had, onderwierp hij zich aan deze beproeving. Het viel tegen; de wiskunde werd zijn
struikelblok. En deze uitslag ontmoedigde hem helaas zoozeer, dat hij de verdere
pogingen opgaf. Toen begon een tijd van zwerven en zoeken. Eerst vond hij een
werkkring in het antiquariaat van de firma Beyers, die zijn boekje had uitgegeven,
daarna, in 1880, begon hij zelf een handel in oude boeken en prenten. Hij heeft daar
veel in geleerd, wat hem later goed te pas is gekomen, maar - meer genot dan winst
gevonden. Hij miste den eigenlijken handelsgeest. Nog minder kon hem daarom zijn
volgende werkkring vasthouden: in 1882 nam hij een mosterdfabriek over, die echter
reeds in 't volgende jaar in handen kwam van zijn jongsten broeder, toen deze
terugkeerde uit Transvaal. Ze bestaat nog heden onder den naam van ‘Van Rijn's
mosterdfabriek’.
Eenigen tijd later, in 1885, vertrok Gerrit Van Rijn naar Amsterdam, waar hij
Stanley's ‘Travels in Africa’ vertaalde en dan eindelijk, in 1886, richtte hij zijne
schreden naar Rotterdam, de stad, die, na vele nieuwe zwarigheden, ten laatste getuige
zou zijn van de ontplooiing zijner groote gaven.
Zijne liefde tot oude boeken en prenten was hem onder alle wederwaardigheden
bijgebleven en in verband hiermee vond hij een werkkring bij den heer Van Ommeren,
die de oude firma Eeltjes bestuurde, en die, gelijk ieder, zijn vriend werd en tot zijn
dood bleef. Hier begon nu spoedig een klein, maar belangwekkend blaadje te
verschijnen, ‘de Librye, curiosa, rariora’, in de eerste plaats bestemd voor de
bekendmaking van minder alledaagsche boektitels. Hoewel de firma Eeltjes in het
voorbericht van 't eerste nummer (October 1887) vermeldde, dat ze zich de uitgaaf
sinds lang had voorgenomen, kunnen we toch
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gerust aannemen, flat ze hiermee gewacht had tot de komst van Van Rijn. Al waren
niet de meeste artikelen door hem onderteekend, dan nog zou men aan den geheelen
opzet en vooral aan den stijl duidelijk genoeg kunnen bemerken, welk groot aandeel
hij aan de samenstelling heeft gehad.
Gelukkig was men intusschen met dit interessante blaadje niet; het vond wel
waardeering, maar weinig inteekenaars. Reeds in 1889 moest het weer verdwijnen,
en het had in zijn tweejarig bestaan slechts zes nummers geteld! Ten deele was dit
kwakkelend leven met zijn vroegen dood toe te schrijven aan de zwakheid der firma
Eeltjes zelf, die eigenlijk al dien tijd stervende was geweest en die ook in 1889 te
gronde ging.
Van Rijn die altijd tot laat in den nacht zat te werken, had natuurlijk veel meer
geschreven dan in dit kleine blaadje plaats kon vinden; verscheidene artikelen, vooral
betrekking hebbende op den tijd der Patriotten en der Fransche overheersching,
hadden hun weg gevonden naar het Nieuwsblad van den Boekhandel en het
Amsterdamsche Jaarboekje.
Veel studie had hij gemaakt van het bekende pamflet ‘Ann het volk van Nederland’
en daarvoor was hij trouw bezoeker geworden van het Rotterdamsch gemeente-archief,
waar toenmaals sedert korten tijd de heer Unger aan 't hoofd stond.
Unger had juist het plan opgevat, een Rotterdamsch jaarboekje uit te geven, als
vervolg op de vroegere Rotterdamsche Historiebladen van Scheffer en Obreen. Hij
zocht bijdragen waar hij kon en vroeg er ook om aan Van Rijn. Deze nam dit gaarne
aan, en 't gevolg was, dat achter in het jaarboekje een uitvoerig stuk van hem
verscheen over bovengenoemd pamflet. Dat het boekje

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1913

188
zelf bij Eeltjes werd uitgegeven, was een reden te meer, om Van Rijn nog nader met
Unger in aanraking te brengen.
Tevens bezorgde zijn populair-geschreven artikel hem bekendheid bij het
Rotterdamsch publiek, dat wel is waar het jaarboekje niet al te druk kocht, maar toch
met den inhoud direct of indirect kennis maakte.
Aan een en ander zal 't wel mee te danken zijn, dat Van Rijn, nadat zijn laatste
poging in het rijk van Mercurius een droevig einde had genomen door het faillissement
van Eeltjes en hij eerst in 1889 een tijd lang arbeid had gevonden bij de Volkstelling
en aan het Stadstimmerhuis, in 1890 werd aangesteld tot tijdelijk ambtenaar bij het
archief.
Men zat daar juist druk in de bewerking der oude stadsboekerij, die opengesteld
zou worden voor het publiek. Scheffer, de eerste archivaris van Rotterdam, had ze
reeds lang tevoren tot een geheel gemaakt door samenvoeging van al wat aan boeken
te vinden was in gemeentelijke bureau's en instellingen, maar de tijd had hem
ontbroken, om er een goeden catalogus van te maken. De adjunctarchivaris E.W.
Moes, aan wien deze taak opgedragen was, had ze bijna voltooid, toen hij in 1890
naar Amsterdam werd geroepen. Zijn opvolger, Mr. W. Bezemer, vond werk genoeg
in 't archief zelf en nu moest Van Rijn met zijn boekenkennis den arbeid aan de
bibliotheek voortzetten. Al spoedig vinden we hem vermeld als den ‘ambtenaar,
speciaal met de bibliotheek belast’.
Zoo had deze onvermoeide, na vele jaren van zoeken en zwerven, eindelijk, op
vierenveertigjarigen leeftijd een plaats gevonden, waar een toekomst voor hem was.
Het licht, dat hij met zij vroom gemoed zoo lang in de duisternis gezocht had, was
voor hem opgegaan. Doch
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het einde zijner teleurstellingen was nog niet gekomen, verre van dien.
De boekerij, niet bijzonder groot, maar zeer interessant, vooral door de oude librye
der Groote kerk, die eens als tegenhanger der Zutphensche, aan de banken der
gaanderij was vastgeklonken geweest, kon, wel is waar, spoedig geopend worden,
10 Februari 1891, doch die openstelling was zeer ver van het ideaal, dat Van Rijn
voor oogen had. Slechts tweemaal per week, Dinsdag en Zaterdag, kreeg het publiek
toegang en dan nog maar van 's morgens elf tot 's middags drie! En er werd weinig
moeite gedaan, om deze nieuwe gelegenheid wereldkundig te maken; terwijl ieder
vreemdeling, die te Rotterdam kwam wonen, onmiddellijk werd aangemaand, om
toch lid te worden van het Leeskabinet, kon hij bijna niet anders dan bij toeval in
kennis komen met de gemeentelijke boekerij. Zeven of acht jaar na de opening waren
er nog zeer velen in Rotterdam, die niet gelooven wilden, dat er zulk een bibliotheek
bestond.
Onder deze omstandigheden was het haast een bovenmenschelijk werk, hier iets
van te maken. Toch ging Van Rijn met geestdrift aan den arbeid en stelde al zijne
aangeboren vriendelijkheid, al zijne merkwaardige boekenkennis, al zijne
hulpvaardigheid ter beschikking van de bezoekers. Hij had zich voorgenomen, tat,
wie eenmaal den weg had gevonden naar de bovenachterzalen van het oude
Schielandshuis, dien weg niet meer mocht vergeten. Hij had zich tot ideaal gesteld,
dat alle boeken der verzameling zooveel mogelijk moesten gebruikt worden. Wie er
kwam was welkom; een gemeentelijke boekerij moest, naar Van Rijn's inzicht, een
volksbibliotheek zijn in den ruimsten zin des woords. Hij, die zelf zoo had moeten
zoeken en zwoegen om te kunnen lezen
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en studeeren, wilde voor anderen zoo gaarne de gelegenheid tot lectuur en studie
gemakkelijk helpen maken. Zoo ergens, dan was dit noodig in het toenmalige
Rotterdam, waar het materiëele leven zich zoo ontzaggelijk ontwikkelde en de drang
naar geestelijk voedsel veel te weinig bevrediging vond.
In 't eerste jaar (1891) telde de bibliotheek ruim 2200 bezoekers en in het tweede
jaar steeg dit getal tot meer dan 3200. Een schoone toeneming, bij zoo beperkte
openstelling! Bijna 50% winst. Zoo doorgaande zou men vóór 't einde der eeuw ver
over de tienduizend zijn en de instelling zou vanzelf, door eigen kracht, uit haar
benepen keurslijf moeten barsten, om een zegen en een sieraad van Rotterdam te
worden. Van Rijn verheugde zich daar al op, maar zijn chef, de archivaris Unger,
was van andere meening: de bibliotheek, als onderdeel van het archief, moest een
deftige, wetenschappelijke instelling blijven. Daarom verzocht hij aan Van Rijn, om
toch vooral niet te veel ontspanningslectuur te verstrekken; daarvoor bestonden
immers andere gelegenheden.
Van Rijn moest den wenk opvolgen, al was 't met bloedend harte; hij moest nu de
menschen weer verjagen, die hij zelf gelokt had. Het resultaat was, dat in het
eerstvolgend jaar 1893 niet meer dan 2044 bezoekers te vermelden waren. De toevloed
was gestuit, alle winste weer verloren. In 't verslag, waar Unger die vermindering
aanwijst als gevolg van ‘een streng toezicht, den ambtenaar, die de boeken aan het
publiek verstrekt, aanbevolen’, doet hijzelf uitkomen, hoe wisselvallig daardoor de
positie der bibliotheek als openbare instelling moest worden in een stad als Rotterdam;
hij vermeldt namelijk, dat de vraag naar boeken over natuurlijke historie zeer
verminderd is, alleen doordat één bezoeker
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naar elders vertrok! Tegen zulken stroom was voor Van Rijn niet op te roeien; al
bleef hij doorgaan met dezelfde vriendelijkheid en denzelfden ijver, het bezoek werd
voortdurend minder, jaar op jaar. Ten laatste, tegen het einde der eeuw, kwam het
zelfs zoover, dat er over gedacht werd, de boekerij maar weer te sluiten.
Toch verloor Van Rijn den moed nooit, ook zelfs niet, toen in dezen zelfden tijd
de adjunct-archivaris Mr. Bezemer, zijn vriend en de verloofde zijner dochter,
plotseling overleed onder treurige omstandigheden. Wel zijn deze jaren wederom
een tijd van beproeving voor hem geweest, waaronder zijn gezoudheid geleden heeft,
maar zijn geloof, zijn ideaal heeft hij behouden.
Een groot geluk was het voor hem, dat hij reeds in het begin van zijn werkkring
aan het archief in aanraking was gekomen met den Rotterdamschen koopman A.
Va n S t o l k , lid eener oude familie, die steeds den lust voor kunst en wetenschap
had gepaard aan den zin voor ondernemingen van handel en nijverheid. Deze A. Van
Stolk had reeds in de dagen van den Belgischen opstand een groote verzameling
historieprenten aangelegd, die echter was blijven liggen zonder veel verdere
uitbreiding, toen de eigenaar was opgetreden als lid der firma ‘A. Van Stolk en
Zonen’. Omstreeks 1890 was hij uit die firma gegaan en had nu het geluk, zooals hij
zelf zegt, ‘den heer G. van Rijn, ambtenaar aan het archief der gemeente Rotterdam,
te leeren kennen’1. Deze ontmoeting deed den ouden lust met nieuwe kracht ontwaken.
Van Rijn moest de verzameling komen zien, toonde den heer Van Stolk op zijne
gewone bescheiden

1

Zie zijn voorrede in het eerste deel van den Catalogus der Prentverzameling-Van Stolk.
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wijze zijn kennis van en zijn liefde voor historieprenten en kreeg de opdracht, een
beschrijving er van te maken.
Aan dezen grooten arbeid heeft Van Rijn in de bedoelde laatste jaren der 19de
eeuw zijn avonden besteed en hij is er nog mee doorgegaan tot in 1908 toe, zeventien
jaren aan één stuk. In dien tijd heeft hij, ten deele met hulp van zijn vroegeren patroon,
den heer Van Ommeren, acht dikke deelen van den Catalogus-van Stolk doen
verschijnen, een werk, dat in binnen- en buitenland een naam van beteekenis
verworven heeft, een werk ook, dat de kroon spant onder al wat Van Rijn heeft
gepubliceerd1.
Zonder twijfel zal dan ook de verschijning der eerste deelen hiervan bijgedragen
hebben tot zijne benoeming tot lid der Nederl. Maatschappij van Letterkunde. In elk
geval heeft Van Rijn met zijn Catalogus-Van Stolk allen, die de Nederlandsche
geschiedenis beoefenen, aan zich verplicht; ze kunnen het werk bij hun studiën niet
missen en het zal een eerste plaats blijven innemen, zoolang er niet een algemeene
catalogus bestaat van alle historieprenten, die in Nederland zijn uitgekomen. Treffend
is het, hoe Van Rijn ook bij dit werk weer alles beproefde, om zoovelen als mogelijk
was ervan te doen genieten en hierin wist hij bij den heer Van Stolk veel gedaan te
krijgen.
Meermalen werden prenten beschikbaar gesteld voor bezichtiging door
particulieren, maar vooral werden er vele in gebruik gegeven, om te worden
gereproduceerd. Zoodoende heeft de heuglijke herleving der illustratie van historische
en letterkundige werken zeer veel aan den arbeid van Van Rijn en aan de
welwillendheid van Van Stolk te danken gehad. Het prachtwerk ‘Onze gouden

1

Het wordt voortgezet door den heer Van Ommeren.
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Eeuw’, van den uitnemenden geschiedschrijver Dr. P.L. Muller, dat geïllustreerd
werd onder toezicht van J.H.W. Unger, zou zonder dat niet licht zoo rijkelijk van
platen voorzien geworden zijn. Evenmin het bekende ‘Land van Rembrandt’, dat
tevoren onverlucht was gegeven door Busken Huet alleen.
Het is moeilijk te zeggen, in hoeveel andere geïllustreerde werken nog de hand
van Van Rijn te vinden zou zijn. Dit weet ik wel, dat vele schrijvers van zijn
voorlichting en van zijn directe hulp uit den atlas-Van Stolk genoten hebben; wanneer
ik zelf hier of daar prenten noodig had, heb ik nooit geaarzeld; op de bibliotheek
vond ik steeds vriendelijke en afdoende hulp, zoo b.v. in 't bijzonder voor mijn werkje
over den Rotterdamschen Patriottentijd. En het voorrecht, om nog in den allerlaatsten
levenstijd van Van Rijn dikwijls met hem in aanraking te komen, mocht ik
voornamelijk danken aan zijn, ook toen nog, met alle liefde aanvaarde medewerking
aan mijn ‘Eeuw van Vooruitgang’.
Maar de schoonste gelegenheid, om de verzameling-Van Stolk (die inmiddels, na
den dood van den stichter, aan zijn even vrijgevigen zoon was overgegaan) te
gebruiken tot lezingen genot van zeer velen, vond Van Rijn, toen de firma Van Looy
hem uitnoodigde tot de samenstelling van den mooien platenatlas, getiteld
‘Nederlandsche Historieprenten (1555-1900)’. Deze verzameling, ten deele ook
bijeengezocht uit andere kabinetten, werd met medewerking van Prof. Kernkamp
van bijschriften voorzien en bezorgde aan ons geschiedenisonderwijs een
aanschouwelijk hulpmiddel, zooals men er in de gansche wereld wellicht geen beter
bezat. Van Rijn en Kernkamp hebben hiermee het onderwijs een grooten dienst
bewezen; hun werk heeft naar vele scholen en huisgezinnen zijn weg gevonden
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en bovendien geprikkeld tot navolging. De wensch van Van Rijn, dat oud en jong er
van zou genieten, is in vervulling gegaan. En dit is niet enkel ten goede gekomen
aan de kennis van en de liefde tot onze schoone geschiedenis, maar ook aan de
aesthetische ontwikkeling, daar bijzondere zorg is besteed aan een smaakvolle
uitvoering.
Dit laatste werk, gelijk veel van het daarvóórgenoemde, valt intusschen al in den
tijd na 1900, toen de arbeid aan den atlas-Van Stolk, eens de groote vreugde in Van
Rijn's leven, langzamerhand moest wijken voor een taak, die hem nog meer verheugde,
een taak, die de kroon zette op zijn rijke leven. We bedoelen de stichting en organisatie
der mooie openbare bibliotheek van Rotterdam, of beter, de bevrijding der oude
gemeentelijke boekerij uit haar knellende banden en hare opkweeking tot een rijke
bron van kennis. Indien men een tegenhanger wil zoeken van de merkwaardige
ontwikkeling der steenkolenontginning in Limburg of der Nederlandsche
koopvaardijvloot na 1900, dan zou men kunnen gaan naar de Rotterdamsche
bibliotheek op het Hogendorpsplein. 't Klinkt vreemd, vooral voor hem, die dat
nederig boekenhuis gezien heeft, maar 't is toch waar. En 't zou zelfs geen wonder
zijn, als de schatten, opgedolven uit den schoot dier onaanzienlijke boekerij, nog
meer zegen verspreid hadden dan het zwarte goud, dat in Limburg uit ‘der aerde
donkren schoot’ is opgehaald.
Hoe is het kwijnende aanhangsel van het Rotterdamsche archief op eens tot zoo
sterke ontwikkeling gekomen? In 1900 was de bibliotheek plotseling van het archief
afgescheurd en had daarbij nog een der beste gedeelten van zijn inhoud verloren;
vele interessante en gezochte werken, vooral op het gebied der plaatselijke historie,
waren meegenomen naar het nieuwe archiefgebouw aan
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de Mathenesserlaan. De archivaris, in zijn groote liefde voor de belangrijke
verzamelingen onder zijn beheer, had dit doorgedreven.
Wat moest men met de gehavende bibliotheek aanvangen? Het eerste plan was,
ze maar samen te smelten met het Rotterdamsch Leeskabinet, maar dit stuitte af op
verscheidene moeilijkheden. Daarna is er zelfs over gedacht, de bibliotheek weer te
sluiten: het getal der bezoekers beteekende immers zoo weinig meer; in 1901 telde
men er slechts 842!
Gelukkig heeft het gemeentebestuur echter begrepen, dat zulk een opheffing een
schande zou zijn geweest voor de eerste havenstad des rijks. Toen de commissie
voor 't archief en de bibliotheek in 1902 op het stadhuis kwam met den
wanhoopskreet: ‘zoo kan 't niet langer’, nam de Raad eindelijk een kloek besluit. Bij
nieuwe verordening van 27 Februari 1902 werd vastgesteld, dat de bibliotheek
voortaan elken dag open zou zijn op dezelfde uren als het Museum Boymans, welks
ingang nu tevens de toegang tot de boekerij werd. Zelfs op zon- en feest- dagen
zouden bezoekers worden toegelaten, dit laatste op voorstel van het raadslid H.
Spiekman. Tegelijk stond de Raad een crediet van ƒ 1000 toe, om het verlies aan te
vullen van de werken, die naar het nieuwe archief waren meegevoerd.
Die 27e Februari mocht voor de bibliotheek en ook voor Van Rijn met recht de
eerste dag eens nieuwen levens heeten. Hij maakte als met een tooverslag de oude
boekerij bekend bij al wat Rotterdammer was en zoodra ze geopend werd (20 Mei)
stroomden de bezoekers er heen. In de acht maanden, die van 't jaar 1902 overschoten,
telde men er meer dan 11000, dus haast veertien maal zooveel als in 't gansche vorige
jaar. De
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proef der zon- en feestdagen bleek ook uitstekend geslaagd; zij hadden bijna een
vierdepart der lezers getrokken.
In de volgende jaren werd de toeloop nog steeds grooter: ruim 18000 in 1903,
meer dan 22000 in 1904. En het getal der uitgeleende boeken steeg nog veel sterker.
Zoo kwam spoedig de tijd, dat de deftige zalen achter het Museum Boymans te klein
werden; zeven jaar na het vertrek der archiefstukken zag men ook de boekerij het
oude Huis van Schieland verlaten; ze ging echter niet zoo ver weg, ze vond een
onderdak in een gewezen lagere school aan het Hogendorpsplein. Hiermee werd ze
tegelijk geheel en al geëmancipeerd; ze had voortaan niets meer uit te staan met de
commissie voor het archief, waaronder ze nog steeds gebleven was en ook niet meer
met de schilderijenverzameling van Boymans, waarnaar ze de uren van openstelling
had moeten regelen. Ze had nu een eigen zelfstandig leven, een eigen gebouw met
eigen leeszaal en een eigen commissie van beheer, die gaarne voor haar ijverde.
Deftig was ze niet meer, o neen, een beeld van eenvoud; klein, al spoedig weer tè
klein, maar netjes en geregeld. Vóór in een klein vertrek, troonde Van Rijn, altijd te
midden van stapels boeken, oud en nieuw. Daar was hij van den morgen tot den
avond te spreken voor jong en oud, arm en rijk. Wie hem boeken kwam schenken
voor de bibliotheek was hem welkom, wie hem om raad kwam vragen over
kinderlectuur of prijzen van oude boeken, evenzeer. Voor ieder had hij zijn tijd en
zijn kennis, zijn vriendelijkheid vooral beschikbaar. Wat Van Rijn daar, nu hij
eindelijk zichzelf kon zijn, gedaan heeft, om de vruchten der letterkunde en der
wetenschap, in den besten zin des woords, te brengen onder het volk, is moeilijk te
overschatten.
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Met de gelden, die de Gemeente hem toestond, wist hij te woekeren, altijd zorgend,
dat de belangrijke litteratuur van den dag zooveel mogelijk ter beschikking werd
gelegd van de bezoekers en dat de afdeeling der tijdschriften en der couranten
voortdurend werd uitgebreid.
Voor oogen had hij steeds de groote openbare bibliotheken van Amerika en hij
kon met zekere jaloerschheid - gevoel, dat hem overigens vreemd was - spreken van
die rijke instellingen. Doch met blijdschap en eenigen trots liet hij dan gaarne volgen,
dat Rotterdam toch in Nederland het voorbeeld gegeven had en wel voorop zou
trachten te blijven. Alles werd hiervoor in 't werk gesteld. Ontdekte Van Rijn hier
of daar een boekenverzameling van een vereeniging of instelling, hij poogde ze
dadelijk naar zijn bibliotheek te trekken met de lezers erbij. In zijn verslag over 1908
kon hij b.v. in geestdriftige taal vermelden, dat hij de bibliotheek van het ‘Selskip
Frisia’ in bruikleen gekregen had, benevens die van den Bond van
fröbelonderwijzeressen en de Arrondissementsbibliotheek der onderwijzers. In 't
volgend jaar kon hij aanteekenen, dat er een band gelegd was tusschen de
Gemeentelijke boekerij en het Rotterdamsch Leeskabinet, maar een geheel andere
dan vroeger bedoeld was; geen samensmelting, waarbij het Leeskabinet de hoofdrol
zou spelen, maar een invasie van het Leeskabinet door de legioenen van de
Bibliotheek. Ieder, die een leeskaart van Van Rijn bezat, zou gratis boeken kunnen
krijgen uit het Leeskabinet en zelfs toegang hebben tot dit heiligdom, wanneer het
werken gold, die niet werden uitgegeleend. Tegelijkertijd werd de mogelijkheid
overwogen, om overal in de snel groeiende Maasstad filialen to stichten van de
Gemeentelijke bibliotheek; de eerste daarvan werd in 1909 geopend in de noordelijke
voorstad, de wijk, waar
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Van Rijn vele jaren gewoond had en een groote populariteit had verworven, vooral
door zijn leiding bij vaderlandsche feesten. Ze is tot dusver de eenige gebleven, wat
wel voor een deel zal te wijten zijn aan den achteruitgang van Van Rijn's gezondheid,
voor een ander deel aan de groote plannen met de centrale bibliotheek zelf, waarvoor
in 1910 de oude Prinsenkerk aan de Botersloot werd aangekocht, met het doel, om
op haar terrein een ruim en waardig openbaar boekenpaleis te stichten. Onderwijl
kwam toch nog een ander, zeer aantrekkelijk idee tot uitvoering, namelijk de
rondzending van kisten met boeken aan de politiebureau's van Rotterdam, waar de
agenten in hunne vele lange wachturen van konden genieten. Voor verschillende
scholen werden eveneens dergelijke wandelende bibliotheken overwogen.
Voor het nieuw op te richten gebouw heeft Van Rijn nog mede de plannen helpen
maken, maar hij heeft het niet meer mogen aanschouwen. Zijne gezondheid - we
zeiden het reeds - begon te wankelen, vooral vanaf het jaar 1911. Zijn van nature
sterk lichaam was gesloopt door het overmatig werken meer dan door de felle
tegenspoeden, die dezen idealist nooit hadden kunnen ontmoedigen. Sedert veertig
jaren had hij zijne nachtrust besnoeid, nooit meer dan zes uren er voor bestemd. Toen
hij overdag aan 't archief en 's avonds aan den atlas-Van Stolk werkte, had hij na
elven tot diep in den nacht steeds zijne ‘verpoozing’ gezocht in zijne geliefkoosde
historische studiën, waarvan o.a. verscheidene bijdragen in de Rotterdamsche
Jaarboekjes de vruchten waren geweest. (Geen daarvan is méér bekend geworden
dan zijn geschiedenis van Kaat Mossel, waardoor deze volksfiguur in Rotterdam
populairder werd dan ooit tevoren). Ook had hij in dien tijd een nieuwe Librye
uitgegeven, nu op eigen
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verantwoording, die intusschen niet langer geleefd had dan de eerste.
Na de verplaatsing der bibliotheek had hare openstelling tot ver in den avond hem
gedwongen, zijn arbeid aan den atlas-Van Stolk op te geven, maar zijne ‘verpoozing’
in de nachtelijke uren had hij niet kunnen laten varen, te meer daar hij sinds lang een
geliefd plan koesterde, het plan, om van den hoogvereerden Beets een
levensbeschrijving te geven. Aan dit werk heeft hij gearbeid zoolang het hem mogelijk
was. Een lijvig deel is nog bij zijn leven verschenen; het is geen diepe
wetenschappelijke studie, evenmin als zijne vele kleine geschriften, maar het brengt
toch vele kleine bijzonderheden, die men elders niet vindt en die de scherpzinnige
zoeker met groote liefde bijeengebracht heeft. Zoo in 't bijzonder de aanteekeningen
omtrent de verhouding van Beets tot Potgieter1.
In 't voorjaar van 1912 werd de gezondheidstoestand van Van Rijn zoodanig, dat
hij niet meer geregeld in zijne werkkamer kon verschijnen. Hij bleef dikwijls boven
in zijne huiskamer, maar den arbeid gaf hij niet op, kòn hij niet opgeven. Een verblijf
van eenige weken ‘op den buiten’ scheen hem weer wat op krachten te brengen;
teruggekomen wierp hij zich opnieuw op zijne vele werkzaamheden, zoo goed het
ging, toonde vooral zijn vurigen ijver, om de plannen van het nieuwe gebouw te
helpen voltooien.
Doch 't was, helaas, niets dan een opflikkering van zijn eens zoo sterken geest.
Den 1en Augustus maakte de dood, nog betrekkelijk onverwacht, een einde aan dit
schoone leven.

1

Het vervolg zal worden uitgegeven en voltooid door Ds. van Melle en Mej. A. van Rijn.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1913

200
Bij zijn graf waren velen verschenen en daar zijn vele woorden van waardeering
gesproken, zoo hartelijk en van zooveel verschillende zijden als zelden geschied is.
Maar meer welsprekend dan de redevoeringen aan de geopende groeve waren de
stille getuigenissen van hen, die huiswaarts keerden van den doodenakker en van
vele duizenden bovendien in Rotterdam en daarbuiten: ‘waarlijk, een goed mensch
is van ons heengegaan’.
Van Rijn heeft metterdaad bewezen, dat een mensch van goeden wille in elken
kring geluk kan brengen. Zijn levensstrijd is moeilijk geweest, maar 't einde was
heerlijk. Op hem is toepasselijk het schoone woord van Goethe:
Wer immer strebend sich bemüht,
Den können wir erlösen.

De dankbaarheid zijner vele vrienden bleek op een wijze, die waarlijk in ons land
zeldzaam is: dadelijk werd het plan geopperd een blijvend gedenkteeken voor Van
Rijn te stichten en nu, nog geen jaar na zijn dood, is het geld daarvoor reeds lang
bijeen; ook is het zeker, dat het monument zal bestaan in een marmeren borstbeeld.
Wanneer over eenige jaren de openbare (centrale) bibliotheek een waardig gebouw
zal bezitten op de plaats, waar eenmaal Oldenbarneveldt en Hugo de Groot woonden,
dan zal daarin dit beeld prijken. En het zal tot in verre toekomst de nagedachtenis
bewaren van dezen eenvoudigen man, die zooveel gedaan heeft voor verbreiding
van kennis, en voor aanwakkering van den lust om te genieten van de vruchten der
letterkunde.
C. TE LINTUM.
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