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Verslag van de jaarlijksche vergadering, gehouden te Leiden op den
10den Juni 1914.
De Beschrijvingsbrief luidde aldus:
LEIDEN, den 18den Mei 1914.
M.
Bij dezen heb ik de eer U uit te noodigen tot het bijwonen der Jaarlijksche Vergadering
van de M a a t s c h a p p i j d e r N e d e r l a n d s c h e L e t t e r k u n d e t e L e i d e n ,
die gehouden zal worden op Wo e n s d a g den 10den Juni, 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 Vergaderiag door den Voorzitier, Dr. G.J. BOEKENOOGEN, met eene
toespraak.
II.*
Voordracht van den Heer Prof. Dr. J. TE WINKEL: ‘Nicolaas Beets’.
III.
Verslag van den staat der Maatschappij en van hare belangrijkste lotgevallen en
handelingen gedurende het afgeloopen jaar.

*

Door het Bestuur zal worden voorgesteld de behandeling van punt II uit te stellen tot na de
pauze.
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IV.
Verslag van den staat der Boekverzameling gedurende hetzelfde tijdsverloop.
V.
Verslag omtrent de rekening en verantwoording van den Penningmeester.
VI.
Verslag der Commissie voor Taal- en Letterkunde.
VII.
Verslag der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde.
VIII.
Bekendmaking van den uitslag der stemming over de te benoemen gewone en
buitenlandsche leden.
IX.
Voorstel van de Maandelijksche Vergadering om uit de renten van het Fonds een
bedrag van ƒ 200 te verleenen man de Vereeniging ‘Hofwyck’ tot aankoop en
onderhoud der buitenplaats van CONST. HUYGENS te Voorburg.
X.
Verkiezing van een Bestuurslid in de plaats van het aftredende lid, den Heer Dr. P.J.
BLOK. Het door de Maandelijksche Vergadering voorgedragen dubbeltal bestaat uit
de Heeren:
a. Dr. L. KNAPPERT.
b. Dr. C.H. TH. BUSSEMAKER.
XI.
Verkiezing van een Bibliothecaris in de plaats van den volgens art. 75 der Wet
aftredenden titularis. Het door de Maandelijksche Vergadering voorgedragen dubbeltal
bestaat uit de Heeren:
a. L.D. PETIT.
b. Dr. D.C. HESSELING.
NAMENS HET BESTUUR, S.G. DE VRIES, Secretaris.
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De Vergadering wordt bijgewoond door de Bestuursleden: G.J. Boekenoogen,
Voorzitter, P.J. Blok, J. Heinsius, Penningmeester, J.H. Abendanon, J.F.M. Sterck,
J. Verdam, S.G. de Vries, Secretaris, door L.D. Petit, Bibliothecaris, door de gewone
Leden: J. te Winkel, A.G.C. van Duyl, Mevr. Th. van Duyl-Schwartze, C.H. Ebbinge
Wubben, C. te Lintum, W.P. van Stockum Jr., C.J. Wijnaendts Francken, F.A.
Liefrinck, A.J. Wensinck, P.A.A. Boeser, K. Sneyders de Vogel, Mevr. W. Wijnaendts
Francken-Dyserinck, Mej. H.J.A. Ruys, E.C. Godée Molsbergen, L. Knappert, I.H.
Gosses, S.P. Haak, F. Smit Kleine, H. IJ. Groenewegen, A. Beets, G.J. Dozy, W.P.C.
Knuttel, D.C. Hesseling, W.J.J.C. Bijleveld, W.P. Kops, V. Loosjes, K. Vos, H.M.
Werner, Ch. R. Bakhuizen van den Brink, C. Bake, H.E. van Gelder, C.H. Ph. Meyer,
J. van der Valk, W.B. Kristensen, A. Eekhof, Mej. C. Serrurier, Mej. A.G. de Leeuw,
Mej. A. Salomons, Mej. M.E. Kronenberg, W. Draaijer, J. Eysten, Mevr. Th. Hoven,
Mej. A. van der Flier, Mej. H.S.S. Kuyper, W.J. Leendertz, H. Brugmans, G.J.W.
Koolemans Beijnen, Mej. J.W.A. Naber, J.V. de Groot, J. Vürtheim, J. de Josselin
de Jong, J.B. Breukelman, C.W. van der Pot Bz.
I. De Voorzitter de Heer Dr. G.J. Boekenoogen opent te elf uren de Vergadering met
eene toespraak, door hem ter uitgave afgestaan en hierachter gedrukt (Bijlage I).
II. Op voorstel van het Bestuur wordt besloten eerst punt III-VIII van den
Beschrijvingsbrief en eerst daarna II te behandelen.
III-IV. Door den Secretaris en den Bibliothecaris wor-
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den huune verslagen voorgelezen omtrent den staat der Maatschappij en hare
belangrijkste lotgevallen en handelingen gedurende het afgeloopen jaar en omtrent
den staat der Boekverzameling gedurende hetzelfde tijdsverloop. De Voorzitter
betuigt aan beiden dank en deelt mede, dat deze verslagen in eenigszins meer
uitgebreiden vorm in de Handelingen zullen worden gedrukt (zie hierachter, Bijlagen
III-IV).
V. Namens de Commissie, bestaande uit HH. Dr. P.A.A. Boeser en Dr. M.W. de
Visser, in de Maandvergadering van 3 April benoemd tot nazien der rekening en
verantwoording van den Penningmeester (zie Bijlage V), bericht de Heer Boeser,
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 in uittreksel door HH. Dr. D.C. Hesseling en Dr. L.
Knappert voorgelezen. Beide worden in dank aanvaard voor de Handelingen (Bijlagen
VI en VII).
VIII. Namens de Commissie voor stemopneming in de Maandvergadering van 8 Mei
benoemd, doet de Heer Dr. C.J. Wijnaendts Francken mededeeling van den uitslag
der stemming gehouden ter verkiezing van nieuwe Leden der Maatschappij, nl.
volgens besluit dier Maandvergadering, 30 gewone en 8 buitenlandsche Leden. De
Commissie, waarin met den Heer Wijnaendts Francken
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zitting hadden HH. W.J.J.C. Bijleveld, J.M.N. Kapteyn, Dr. L. Knappert, Dr. C.H.
Ph. Meyer, C. Peltenburg, Mr. C.W. van der Pot Bz., Dr. M.W. de Visser en Dr. S.G.
de Vries, heeft uit handen van den Secretaris ontvangen 203 stembiljetten. Gekozen
zijn (in alphabesche orde):

Gewone Leden:
G.G. van As (G. Schrijver) te 's-Gravenhage.
C.W.H. Baard te Amsterdam.
Jhr. H. Teding van Berkhout te Amsterdam.
Dr. J.R. Callenbach te Rotterdam.
Dr. H. van Dyke te 's-Gravenhage.
H. Dyserinck te Maastricht.
C.K. Elout te Wassenaar.
H.W. Fischer te Leiden.
Mevr. A. van Gogh-Kaulbach te Haarlem.
Mr. G.G. van der Hoeven te Rotterdam.
C.G. 't Hooft te Amsterdam.
J.E. Jasper te Buitenzorg.
Jhr. Dr. B. de Jong van Beek en Donk te 's-Gravenhage.
Dr. J.P.B. de Josselin de Jong te Leiden.
Mr. J. Kalff te Amsterdam.
A.O. van Kerkwijk te 's-Gravenhage.
Mr. Ph. Kleintjes te Groningen.
Mr. G.J. ter Kuile te Almeloo.
H. van der Mandere (Edgar de Melville) te 's-Gravenhage.
A.W.M. Mensing te Amsterdam.
Mr. E.M. Meyers te Leiden.
C.M. Pleyte Wz. te Batavia.
Dr. J.W. Pont te Bussum.
Dr. M. Schönfeld te Hilversum.
Dr. E. Slijper te Utrecht.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1914

6
Mej. Dr. B.M. van der Stempel te Amsterdam.
Dr. H.E.J.M. van der Velden te Zwolle.
Dr. G.C.J. Vosmaer te Leiden.
Dr. T. de Vries te Grand Rapids.

Buitenlandsche Leden:
Mej. M.E. Belpaire te Antwerpen.
Dr. H. VanderLinden te Luik.
Heinrich Müller, P. te Emmerik.
Dr. Holger Pedersen te Kopenhagen.
Dr. Jules Persijn te Antwerpen.
Dr. Leo van Puyvelde te Gent.
I.W. Robertson Scott (Home Counties) te Great Canfield.
Dr. J.D. du Toit (Totius) te Potchefstroom.
De Voorzitter betuigt den dank der Vergadering aan den Heer Wijnaendts Francken
en aan zijne medeleden der Commissie voor stemopneming.
Nadat hij hierop had medegedeeld, dat alle leden der Maatschappij door den Heer
Dr. P.J. Blok uitgenoodigd zijn na afloop der Vergadering order zijne leiding een
bezoek te brengen aan de merkwaardige oude Bibliotheca Thysiana, verklaart de
Voorzitter de Vergadering voor ongeveer een uur geschorst.
Na heropening der Vergadering herinnert de Voorzitter aan hetgeen heden door den
Secretaris in zijn jaarverslag is gezegd betreffende de wenschelijkheid de
geldmiddelen der Maatschappij te versterken, hetgeen zou kunnen geschieden b.v.
doordat vele leden zich bereid wilden verklaren hunne jaarlijksche bijdrage van 6
gld. tot 10 gld. te verhoogen, zooals indertijd eenige leden
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uit eigen beweging hadden gedaan, van welke echter thans nog slechts 5 in leven
zijn, nl. HH. F.A. Hoefer, Mr. L.H.J. Lamberts Hurrelbrinck, Mr. J.A. Levy, Dr. J.
Verdam en Dr. S.G. de Vries.
De Voorzitter geeft thans aan de aanwezigen gelegenheid dat vroeger gegeven
voorbeeld te volgen. Hieraan wordt door 18 leden voldaan, nl. door Mej. Dr. C.
Serrurier, Mevr. W. Wijnaendts Francken-Dyserinck, HH. Mr. J.H. Abendanon, Mr.
C. Bake, Dr. A. Beets, Dr. P.J. Blok, Dr. G.J. Boekenoogen, Dr. D.C. Hesseling, Dr.
W.P.C. Knuttel, G.J.W. Koolemans Beijnen, W.P. Kops, V. Loosjes, L.D. Petit,
J.F.M. Sterck, W.P. van Stockum Jr., Dr. J. van der Valk, Dr. A.J. Wensinck, Dr.
C.J. Wijnaendts Francken, zoodat thans in 't geheel 23 leden vrijwillig hunne
jaarlijksche bijdrage tot 10 gld. verhoogd hebben.
II. Hierop wordt het woord verleend aan den Heer Dr. J. te Winkel voor zijne onder
No. II aangekondigde voordracht: ‘Nicolaas Beets’. Na deze voordracht betuigt de
Voorzitter onder luide teekenen van instemming der aanwezigen den Spreker
hartelijken dank voor deze waardige hulde aan een groot man gebracht en verzoekt
hem zijne voordracht ter uitgave in de Handelingen af te staan. De Heer Te Winkel
verklaart zich hiertoe bereid (zie hierachter, Bijlage II).
Naar aanleiding dezer voordracht brengt de Heer F. Smit Kleine ook zijnerzijds
hulde aan den Spreker, vooral om hetgeen hij zoo juist heeft gezegd betreffende de
verhouding van Beets tot Bilderdijk. Hij herinnert daarbij aan eene bijzonderheid
die deze verhouding duidelijk teekent: toen nl. te Haarlem een bekende
kunstenaarskring een gedenksteen deed plaatsen in Bilderdijk's sterf-
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huis en bij die gelegenheid ook het graf van den dichter bezocht, heeft Beets daar
eene buitengewoon schoone rede gehouden waarin hij zich als kunstenaar geheel
aan de zijde van Bilderdijk schaarde.
IX. Het voorstel van de Maandelijksche Vergadering om uit de renten van het Fonds
een bedrag van ƒ 200 te verleenen aan de Vereeniging ‘Hofwyck’ tot aankoop en
onderhoud der buitenplaats van Const. Huygens te Voorburg, wordt met applaus
begroet en aangenomen.
X-XI. Bij de hierop volgende verkiezingen van een Bestuurslid in de plaats van het
aftredende en niet herkiesbare lid, den Heer Dr. P.J. Blok en van den aftredenden
doch herkiesbaren Bibliothecaris, den Heer L.D. Petit, worden tot Bestuurslid
benoemd de Heer Dr. L. Knappert en tot Bibliothecaris herbenoemd de Heer L.D.
Petit. Beiden, ter Vergadering aanwezig, verklaren zich bereid de benoeming te
aanvaarden.
De Voorzitter richt zich hierop tot den Heer Blok om hem namens de Vergadering
hulde te brengen voor de vele diensten door hem als Bestuurslid aan de Maatschappij
bewezen.
Bij de hierop volgende rondvraag wijst de Heer Mr. C. Bake op het bezwaar, dat bij
de mededeeling van den uitslag der stemming over de te benoemen leden, de namen
der gekozenen in alphabetische orde worden opgenoemd, terwijl zij op de
candidatenlijst in eene door het lot bepaalde volgorde voorkomen. Het zou overweging
verdienen de namen op die candidatenlijst ook in alphabetische orde te schikken of
anders de gekozenen op te noemen in de volgorde der cijfers van die lijst.
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De Voorzitter merkt daartegen op, dat de mededeeling der namen van de gekozenen
in alphabetische orde geschiedt op verzoek van het Bestuur, vooral omdat deze wijze
de eenige goede schijnt voor de berichten der couranten waarin men bij eene andere
rangschikking zoo licht geneigd is aanduiding van het grooter of kleiner aantal
verkregen stemmen te vinden. Hij verklaart zich echter gaarne bereid de zaak nader
in eene vergadering van het Bestuur te doen overwegen.
Hierop betuigt de Heer Dr. H.E. van Gelder als Bestuurslid der Vereeniging
‘Hofwyck’ zijn dank voor het heden verleend subsidie der Maatschappij en voor de
geldelijke bijdragen die tijdens de Vergadering door verscheidene leden persoonlijk
welwillend werden toegezegd.
Daarna wordt de Vergadering door den Voorzitter gesloten.
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Bijlage I. Toespraak van den voorzitter.
Dames en Heeren, Leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
Ik heet u welkom te dezer plaatse, waarheen ge u hebt opgemaakt voor de
jaarvergadering onzer Maatschappij. Voor velen uwer is onze vergaderzaal sedert
lang een oude bekende, waar ge komt in de verwachting er vele goede vrienden te
zullen terugzien, even trouw als gij in het gehoor geven aan den u door het Bestuur
toegezonden beschrijvingsbrief. Gij kent bij ervaring den vriendschappelijken aard
onzer bijeenkomsten, maar ge weet ook hoe uwe trouwe opkomst, die een blijk is
van uwe belangstelling in de werkzaamheden onzer Maatschappij, bijdraagt tot het
bereiken van het doel dezer vergadering. Weest dus van harte welkom, ook heden.
Maar niet minder gij, jongste leden van onze Maatschappij, die voor het eerst hier
kunnende verschijnen, ook terstond op uw post zijt en naar wij hopen zult blijven.
Want hoe dankbaar wij den veteranen onder ons zijn voor hun onwankelbare trouw,
onze Maatschappij groeit en vernieuwt zich ieder jaar, en wij kunnen den steun van
jongere krachten niet ontberen.
Zeer vele jaren reeds heeft de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde naar
beste krachten gestreefd naar verwezenlijking van het zich bij de oprichting gestelde
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doel. Er is in die jaren veel veranderd, ook in de inrichting en de werkzaamheden
onzer Maatschappij zelve; maar ons doel bleef steeds de bevordering der
Nederlandsche Taal- en Letter-, Geschied- en Oudheidkunde, al wijzigt zich
voortdurend de kring van degenen die daartoe medewerken, al wisselen de personen
die rechtstreeks aan onze werkzaamheid deelnemen of op andere wijze onze
Maatschappij tot steun en sieraad zijn.
Op uwen Voorzitter rust de weemoedige taak u telken jare daaraan te herinneren;
want de dood, die niemand ontziet, dunt zonder mededoogen ook onze rijen. Wij
betreuren ook thans weder velen der onzen, mannen en vrouwen, geëerd in hun eigen
kring, geëerd veelal ook ver daarbuiten om hunne groote gaven en hunne daden, en
onder hen zijn vele oude beproefde vrienden onzer Maatschappij. Noode missen wij
onzen S p e y e r , die als haar voorzitter en bestuurder, als lid der Commissie voor
Taal- en Letterkunde, als spreker op onze vergaderingen, zoo menigmaal
daadwerkelijk toonde hoe zeer hem onze Maatschappij ter harte ging. Als
letterkundigen betreuren wij mej. d e N e v e (Louise B.B.) en mevr.
G e l d e r m a n - B o d d a e r t (Marie Boddaert), bij velen om hare geschriften bemind.
De geleerde mej. dr. C r o i s e t v a n d e r K o p , wier verdiensten ook in het
buitenland hoog werden geschat, ontviel ons reeds spoedig nadat zij als lid in onze
Maatschappij was opgenomen. Te vroeg ontsliep ook de ijverige onderzoeker van
Noordbrabantsche geschiedenis en oudheidkunde A u g . S a s s e n , die tevens een
verdienstelijk penningkundige was. Een zeer hoogen leeftijd bereikte daarentegen
ons medelid S i j t h o f f , toonbeeld van wat men door bekwaamheid en energie kan
bereiken en die als uitgever ook een dienaar der wetenschap heeft willen
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zijn. Ofschoon hij niet in nauwe betrekking stond tot onze Maatschappij is het
verscheiden van den staatsraad A s s e r , den grooten en alom geëerden rechtsgeleerde,
ook voor ons een smartelijk verlies. Geen wereldvermaardheid, maar de hoogachting
zijner omgeving genoot ons lid mr. v a n We s s e m , die zich indertijd eenigen naam
maakte als vriend en vertaler van Piet Paaltjens. En als trouw bezoeker onzer
jaarvergaderingen zullen wij de herinnering bewaren aan den journalist G e b h a r d ,
den biograaf van Nicolaas Witsen. Als beoefenaar der geschiedenis van ons tooneel
heeft de emeritus-predikant W y b r a n d s zich verdienstelijk gemaakt. Een zwaar
verlies trof vooral ook Leiden door het vroegtijdig afsterven van den beminden
hoogleeraar in het Romeinsche recht T i c h e l a a r . En in den hoogbejaarden
oud-president van den Hoogen Raad der Nederlanden C o n i n c k L i e f s t i n g ging
een hoog staand man heen, niet alleen in maatschappelijken zin, maar ook als geleerde
en mensch. Verder verloren wij den als beoefenaar der kerkgeschiedenis bekenden
emeritus-hoogleeraar K r u y f en den gezienen historicus H o r a S i c c a m a , die
zoo goed thuis was in de geschiedenis van ons Vorstenhuis en den tijd van Huygens.
Van de buitenlandsche leden ontvielen ons de Vlaamsche dichter K a r e l d e
G h e l d e r e , de Bonner hoogleeraar F r a n c k , aan wien wij veel te danken hebben
voor de studie van het Middelnederlandsch, en dr. Wa l t h e r , die jarenlang het
middelpunt is geweest van de wetenschappelijke beoefening van het Nederduitsch.
Voorwaar een eerbiedwaardige lijst van verdienstelijke mannen en vrouwen, die
op verschillend gebied, en met verschillende gaven, met eere hebben gearbeid ook
voor die belangen welke onze Maatschappij voorstaat.
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Straks zullen u de namen worden voorgelezen van de nieuwgekozen leden, die de
ledige plaatsen zullen innemen. Moge in de toekomst blijken, dat onze Maatschappij
op hen kan steunen als op degenen die hun voorgingen.
Want ons genootschap heeft veler steun van noode.
De aard der werkzaamheden van onze Maatschappij brengt mede dat slechts een
betrekkelijk klein gedeelte der leden rechtstreeks daaraan kan deelnemen. Onze
maandvergaderingen worden uit den aard der zaak vooral bijgewoond door Leidsche
leden, al blijken - een heuglijk bewijs van belangstelling - hoe langer hoe meer elders
woonachtige leden bereid zich daarvoor eene reis naar Leiden te getroosten. De
jaarvergadering trekt gelukkig jaar aan jaar vele veraf wonende vrienden der
Maatschappij tot zich, en ook de sprekers op onze bijeenkomsten zijn zeer dikwijls
‘buitenmannen’. Maar de bestuurswerkzaamheden en de taak der vaste Commissiën
worden verricht door leden uit Leiden en de naaste omgeving. En het aantal leden
der Maatschappij dat op een of andere wijze rechtstreeks deelneemt aan hare
verrichtingen bedraagt dus wellicht niet het vierde deel van het geheele aantal leden.
Is dat te betreuren? Tot op zekere hoogte zeer stellig. Is het echter ook een reden
voor de Maatschappij om te meenen dat zij haren plicht verzaakt en eene andere
richting aan haar werk moet geven? Immers niet. De Maatschappij poogt zoo nuttig
werkzaam te zijn als zij vermag, maar het is niet mogelijk in dat werk alle leden te
betrekken. Hare middelen zijn beperkt, hare krachten ook. Al wat de Maatschappij
verricht geschiedt door de belangelooze toewijding van hen die het tot stand brengen.
De sprekers op onze verga-
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deringen, de schrijvers onzer levensberichten, de bewerkers der vanwege de
Maatschappij uitgegeven werken, zij allen verrichten dat werk ter liefde van onze
Maatschappij. Hoe meerderen bereid zijn hunne gaven in haar dienst te stellen, des
te beter, en het Bestuur en de Commissiën zijn er steeds op uit te trachten werkers
te winnen; maar hun aantal is beperkt, en ook de geldmiddelen der Maatschappij
maken het noodzakelijk dat de jaarlijksche drukkersrekeningen tot matige sommen
beperkt blijven.
En waar eene Maatschappij, met een groot aantal verspreid wonende leden, een
bepaald centrum heeft, spreekt het vanzelf dat zij die het dichtst bij dat centrum
wonen ook het meest de werkzaamheid van die Maatschappij zullen ervaren, en meer
dan de anderen niet alleen de lusten genieten, maar ook de lasten dragen. Onze Wet
laat toe, dat zich ook elders kringen van leden vormen die bijeenkomsten houden in
den geest van de maandvergaderingen te Leiden, maar van die bevoegdheid werd
nog geen gebruik gemaakt. En zoo is het onvermijdelijk dat wij vele leden tellen die
alleen uit de hun toegezonden Handelingen en Mededeelingen bemerken dat de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde er werkelijk naar tracht haar in de Wet
omschreven doel te bereiken.
Niet alleen buiten, maar ook binnen Leiden zijn er leden die niet of slechts zeer
zelden aan onze werkzaamheden deelnemen. Ik vermeld dit feit niet om er de
gevolgtrekking uit te maken dat die leden geene belangstelling voor onze Maatschappij
zouden hebben, maar om er op te wijzen hoe verscheiden van aard onze medeleden
zijn. Behalve hen die zich toeleggen op de studie der Nederlandsche Taal-, Letter-,
Geschied- en
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Oudheidkunde en dus inzonderheid aangewezen zijn om een werkzaam aandeel in
de verrichtingen onzer Maatschappij te nemen, kunnen tot leden gekozen worden al
degenen die getoond hebben of geacht mogen worden belang te stellen in de
bevordering van die studie. Wij tellen dus in ons midden ook een ruimen kring van
hoog staande en begaafde personen, waarvan niet in de eerste plaats verwacht wordt
dat zij zelf tot de werkers voor de Maatschappij zullen behooren, maar wel dat zij
het nut inzien van hetgeen onze Maatschappij verricht en daarom als medeleden ons
werk zedelijk en geldelijk willen steunen. Tot die belangstellenden, en ik mag ook
wel zeggen belanghebbenden, in onze Maatschappij behooren natuurlijk ook de
letterkundigen; het is niet onze schuld dat de naam van velen hunner op onze ledenlijst
ontbreekt. Laat ons echter waardeeren dat vele andere vaderlandsche mannen en
vrouwen het lidmaatschap onzer Maatschappij op prijs stellen en wèl mede willen
werken aan de ons aangewezen taak.
Hoe veelzijdig en veelszins belangrijk die werkzaamheid onzer Maatschappij is
zal u ook heden wederom blijken uit de verslagen van onzen Secretaris en van de
beide vaste Commissiën. Uw Voorzitter mag daaruit in dit openingswoord niet
klappen. Maar toch wil ik wijzen op de voltooiing van het Historisch Gedenkboek,
de kostelijke feestgave onzer Maatschappij bij de herinneringsfeesten van 1813. Ook
dit jaar heeft het Bestuur gemeend in de jaarvergadering het woord te moeten geven
aan de herinnering. En het zal zeker uw aller instemming hebben, dat wij hier heden
ons vroegere eerelid B e e t s wenschen te herdenken.
Door onze maandvergaderingen, waarop zeer afwisselende onderwerpen worden
behandeld, die tot gedachten-
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wisseling en allerlei leerrijke of suggestieve opmerkingen aanleiding geven, door
het steunen van verschillende nuttige zaken, door het uitgeven onzer bundels
Handelingen en Levensberichten, door het voorbereiden en mogelijk maken van
andere uitgaven, door het Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde enz.,
bewijst onze Maatschappij hare goede diensten aan de studie der vakken van
wetenschap wier bevordering zij zich ten doel stelt.
Maar zij zorgt ook voor het onderhoud en de uitbreiding eener belangrijke
boekverzameling, en over dit gewichtige onderdeel harer bemoeiingen wensch ik
thans nog een en ander te zeggen.
Terecht zeide De Vries in zijne Feestrede bij de viering van het eeuwgetijde onzer
Maatschappij1: ‘Hare boekerij geniet binnen- en buitenslands eene welverdiende
vermaardheid’. Inderdaad is de verzameling onzer Maatschappij een hoogst belangrijk
bezit.
‘Minima Crescunt’, de spreuk van het kleine gezelschap van letterminnaren te
Leiden, waaruit onze Maatschappij is gegroeid, kon ook de spreuk zijn van onze
bibliotheek.
De verzameling van boeken en handschriften van ‘Minima Crescunt’, die in 1766
bij de oprichting van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde aan deze
overging, was zeer klein; de lijst er van besloeg nog geen twee bladzijden schrifts.
En in de eerste jaren groeide zij slechts aan door eenige geschenken van de leden.
Waarom men die oude boeken verzamelde, en van belang keurde voor het
genootschap, blijkt o.a. uit een brief van Frans van Lelyveld aan Rijklof M. van
Goens2

1
2

Blz. 7.
Brieven aan R.M. van Geuns I, 146.
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uit 1765, een jaar dus voor de oprichting onzer Maatschappij, waaraan zij beiden
deel hadden: ‘Wees zoo goed en leent my eens die collectie van oud Duitsch goed
(Van Lelyveld bedoelt daar middelnederlandsche geschriften mede), die gij te
Amersfoort hebt opgedaen; ik ben nieuwsgierig om dat te zien; en zulk goed geloof
ik kan ik tegenwoordig best lezen, omdat ik daer weinig oordeel en vernuft toe noodig
heb, dat is maer om eenige oude woorden op te zoeken, daer men naderhand zijn
gebruik van maken kan.’ Doch het was inzonderheid voor taalkundige en
grammaticale onderzoekingen, naar het voorbeeld van Huydecoper, dat men een
verzameling van oude boeken aanlegde. Men begon daar ernst mede te maken, nadat
de Maatschappij besloten had een Algemeen omschrijvend Woordenboek der
Nederlandsche Taal voor te bereiden. Op de Jaarlijksche Vergadering van 1780 werd
besloten een som van ƒ 300 te besteden voor aankoop van boeken uit de veiling der
bibliotheek van Schultens. De Maatschappij kwam toen in het bezit van een aantal
getijdeboeken en incunabelen en van vele taalkundige werken ten dienste van het
woordenboek. Maar de boekerij nam vooral in belangrijkheid toe door de kostbare
schenking van het in 1788 overleden lid Alewijn, die aan de Maatschappij legateerde
zijn geheele verzameling van oude gedrukte boeken en handschriften, rakende de
Nederduitsche tale. Door dit legaat kwamen een aantal der belangrijkste en fraaiste
middelnederlandsche handschriften die onze boekerij bevat en verscheidene zeldzame
oude drukken in ons bezit.
Sedert dien liet het Bestuur niet na de boekerij bij elke gewichtige veiling te
verrijken. In dien gelukkigen tijd kon men nog voor bescheiden sommen fraaie en
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zeldzame boeken bemachtigen en is menige gelukkige aankoop geschied.
Zoo groeide de verzameling en werd het noodzakelijk een gedrukten Catalogus
in het licht te geven, die in 1829 verscheen en in 1847 door een nieuwen vervangen
werd.
Behalve door de aankoopen uit door de Maatschappij toegestane gelden, werd de
boekerij voortdurend vermeerderd door geschenken, en daaronder zeer belangrijke.
Verschillende leden schonken aanzienlijke sommen ter verrijking van de bibliotheek.
Anderen gaven exemplaren hunner eigen geschriften. Sommigen vermaakten hunne
geheele boekerij aan de Maatschappij.
Ik breng slechts eenige weinige schenkingen in herinnering. Een der belangrijkste
zal wel steeds blijven het ‘Geschenk van Tooneelstukken’ van den heer Van Leyden
Gael in 1841, dat behalve een overrijke verzameling tooneelspelen ook ettelijke
andere uiterst zeldzame boekjes omvat. Belangrijk is ook de nalatenschap van Kluit,
in 1861 door diens familie aan de Maatschappij geschonken. Door Eelco Verwijs
werd in 1880 onze bibliotheek verrijkt met een grooten boekenschat, waardoor ons
bezit aan letterkundige en geschiedkundige werken aanmerkelijk werd aangevuld.
Niet minder belangrijk was het legaat-Fruin, dat talrijke kostbare historische werken
in onze verzameling bracht. Ook wijs ik hier nog op de door Doedes verzamelde
almanakken, in 1898 aan onze Maatschappij vermaakt, en, om ook van onzen tijd te
spreken, op de volledige verzameling der geschriften van Beets, door hem zelf
bijeengebracht en door zijne familie aan ons afgestaan om een blijvende plaats te
vinden in onze boekerij.
Zonder de mildheid, door de leden der Maatschappij
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sedert de stichting voor hare bibliotheek betoond, zou deze nooit geworden zijn wat
zij nu is: een onwaardeerbaar hulpmiddel bij de studie onzer letterkunde en
geschiedenis. Onze Maatschappij heeft nimmer over groote inkomsten te beschikken
gehad. Bij de verzorging harer boekerij heeft zij dus ook steeds met bescheiden
bedragen moeten woekeren. Wij zagen hoe reeds in 1780 de voor onze Maatschappij
aanmerkelijke som van f 300 werd beschikbaar gesteld; in de volgende jaren waren
de voor de bibliotheek uitgegeven bedragen slechts gering. Van 1824 af bestaat een
lijst van de voor de boekerij bestede sommen. Gemiddeld bedroegen deze enkele
honderden guldens per jaar. Na 1860 stegen de uitgaven en thans wordt een vrij
aanzienlijk bedrag ten behoeve der bibliotheek uitgetrokken; daarvan is echter een
zoo groot gedeelte benoodigd voor tijdschriften en andere vervolgwerken, voor
bindwerk en de overige vaste uitgaven, dat de Bibliotheekscommissie voor aankoop
van nieuwe en oude boeken gewoonlijk slechts over een ƒ 300 a 400 te beschikken
heeft. Met een zoo kleine som kan niet veel geschieden; en wij moeten ons verheugen,
dat onze bibliotheek reeds zoo vele kostbaarheden bezit en het ons niet al te zeer
behoeft te deren dat bij de tegenwoordige hooge veilingsprijzen het koopen van
preciosa voor ons tot de onmogelijkheden is gaan behooren. Ook is er geen denken
aan, onze bibliotheek in alle richtingen te completeeren. Bij de aanvulling wordt op
allerlei belangen gelet, maar de wasdom onzer verzameling is te zeer afhankelijk
van toevallige omstandigheden, dan dat deze geheel kan worden geleid gelijk wij
dat zouden wenschen. Er ontbreekt dus nog veel dat in onze boekerij op haar plaats
zou zijn en dat men er zou verwachten; zoo is b.v. onze nieuwere litteratuur geheel
onvoldoende
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vertegenwoordigd. Ons budget laat natuurlijk niet toe onze nieuwste romans en
dichtbundels bij verschijning te koopen. Laat ons hopen dat door schenking later
deze lacune even goed wordt aangevuld als dat in vroeger tijd met andere afdeelingen
is geschied.
Het verslag van onzen bibliothecaris kan nog steeds ieder jaar melding maken van
vele meer of minder belangrijke geschenken, komende van vele zijden. Maar toch
wil ik, nu ik over onze bibliotheek spreek, er nog eens nadrukkelijk op wijzen, niet
alleen dat deze geschenken welkom zijn, maar ook dat ze voor onze bibliotheek
noodig en onmisbaar blijven, en dat het uiterst gewenscht zou wezen als ze nog
toenamen. Velen onder onze leden kennen de omstandigheden onzer bibliotheek niet
en denken er dus niet aan, dat de voortdurende aanvulling wenschelijk is. Menigeen
zou zonder bezwaar een afdruk zijner geschriften kunnen afstaan; menigeen zal het
ook gaarne doen.
Maar ik vestig de aandacht nog op iets anders. Hoevelen hebben in hun eigen
bibliotheek een merkwaardige reeks van werken over een zelfde onderwerp of
verschillende drukken van eenig zeldzaam of bijzonder boek, door hen met zorg en
moeite in verloop van tijd bijeengebracht. Daarbij kan allicht iets zijn dat niet zoo
gemakkelijk weer te zamen gebracht kan worden en waarvan het dus jammer is dat
het later verspreid raakt. Is het nu niet een verstandige daad, maatregelen te treffen
dat die boeken bijeen blijven door ze aan onze bibliotheek te vermaken, indien ze
daarin thuis behooren? Hetzelfde geldt van allerlei zeldzame boekjes en curiosa, die
op zichzelf geen groote waarde behoeven te hebben, maar waarvan het toch goed is
dat ze in eene openbare bibliotheek eene blijvende plaats krijgen.
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Ik noem een voorbeeld uit mijn eigen ervaring. Ik had bemerkt dat er verschillende
oude vertalingen van de Vertellingen van Moeder de Gans bestaan en wilde daar
meer van weten. Ik onderzocht dus wat er van deze in onze bibliotheken te vinden
was. Het resultaat was, dat daar slechts van één vertaling heel enkele drukken bewaard
bleken te zijn en dat onze openbare boekerijen mij dus niet konden helpen. Sedert
heb ik zelf een verzameling van die uiterst zeldzame boekjes bijeengebracht en ik
bemerkte daarbij dat hetzelfde ook reeds 20 jaar geleden door een ander geschied
was. Ware diens verzameling indertijd bij zijn overlijden in eene openbare bibliotheek
terecht gekomen, in plaats van gelijk nu in eene veiling en daarna op de
boekenstalletjes, dan ware de moeite, die het bijeenbrengen dier boekjes hem gekost
moet hebben, toch beter beloond.
En zoo gaat het telkens; wij zien het maar al te vaak. Laat dus ieder wat hem ter
harte gaat, en waarvan hij meent dat het ook voor anderen belang kan hebben, tijdig
in veiligheid brengen.
Indien velen aan dezen raad gehoor wilden geven, zou ook voor de toekomst de
boekerij onzer Maatschappij op welkome schenkingen mogen hopen.
Maar ook nu reeds is zij een zeer kostbaar bezit. Immers het aantal boeken in onze
bibliotheek bedraagt, naar eene opgave die de bibliothecaris zoo vriendelijk was mij
te verstrekken, thans ongeveer 55000 stuks; het aantal deelen is natuurlijk veel grooter.
Ook is de aanwas aanzienlijk, want sedert de uitgave van den Catalogus in 1887
werden meer dan 13000 boeken door geschenk of aankoop verkregen. Het aantal
handschriften bedraagt 1560, ongerekend een groote massa brieven.
Dat er dus, bij zulk een groei, in den loop des tijds
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ook in het beheer der boekerij aanmerkelijke verandering is gekomen, valt niet te
verwonderen.
Aanvankelijk was de bibliotheek natuurlijk alleen voor de leden van de
Maatschappij bestemd, en werd zij in een particulier huis bewaard. Van 1829 af was
zij slechts door tusschenkomst van een der commissieleden toegankelijk en bruikbaar.
Na de benoeming van een bibliothecaris en de overbrenging naar het Nutsgebouw
in 1850 werd zij tweemalen in de week van 12 tot 3 uur voor de leden der
Maatschappij opengesteld, terwijl bij de wetsherziening van 1852 onder zekere
beperkende voorwaarden ook aan niet-leden het gebruik der boekerij werd toegestaan.
Gij weet hoe 25 jaar later, om het brandgevaar en wegens gebrek aan plaatsruimte
voor de steeds groeiende verzameling, onze boekerij in bruikleen is gegeven aan de
Universiteitsbibliotheek en daar in een eigen vleugel is gehuisvest. Sedert dien tijd
is de door onze Maatschappij bijeengebrachte boekverzameling voor iedereen even
gemakkelijk toegankelijk als de bibliotheek van het Rijk, zoodat het nut dat zij afwerpt
hoe langer hoe grooter wordt.
Waarde medeleden, gij vergeeft mij zeker deze lange uitweiding over onze boekerij,
die zulk een belangrijk onderdeel vormt van wat ‘Letterkunde’ naar buiten verricht
en die zoozeer uwe belangstelling verdient. Ik vraag die belangstelling thans ook
voor de overige werkzaamheden onzer Maatschappij en verklaar deze jaarvergadering
voor geopend.
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Bijlage II. Voordracht van den heer dr. J. te Winkel.
Nicolaas Beets.
Het is geen nederigheidsvertoon of vormelijke plichtpleging, wanneer ik mijne
voordracht begin met een bijzonder beroep op Uwe welwillendheid, want levendig
besef ik op het oogenblik, hoe weinig voorzichtig ik was, toen ik de uitnoodiging
van ons Bestuur aannam om vandaag voor U het woord te voeren. Vrijheid in de
keus van mijn onderwerp was immers zoogoed als uitgesloten. Wanneer eene
Maatschappij als de onze, die zoo uiterst spaarzaam is met het aanbieden van haar
eerelidmaatschap, vergadert juist honderd jaar nadat één van die weinige eereleden
het levenslicht zag, en wanneer dat eerelid niemand minder was dan Nicolaas Beets,
wie zou het dan durven wagen, een ander of iets anders te maken tot het onderwerp
van zijne voordracht! Zoo moest het zijn, ook volgens den wensch van ons Bestuur,
en Gij zoudt dat geweten hebben, ook al was het U niet vooraf aangekondigd.
Mijn onderwerp is U dus van te voren bekend. Met iets nieuws kan ik U niet
verrassen, en over het bekende onderwerp, schijnt al weinig nieuws te vertellen.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1914

24
Overbekend zijn Beets en zijne werken. Een paar jaar geleden verscheen de 25ste
druk van zijne ‘Camera Obscura’ en de uitgever voegde daar een honderdtal uitspraken
aan toe van letterkundigen en kunstenaars, van welke een gedeelte mij hier zit aan
te staren met den vragenden blik: wat zult gij nu van Beets kunnen zeggen, dat wij
niet al lang weten? Erger nog. In Beets' geboorteplaats zal dezen zomer een
gedenkteeken voor Hildebrand worden opgericht. Opwekkingen tot het geven van
bijdragen zijn verspreid, en natuurlijk heeft men daarin gepoogd, het beste over hem
te zeggen, wat er te zeggen viel ..... en dat niet voor het eerst. De Beets-litteratuur is
allengs in omvang en degelijkheid toegenomen. Iedereen kan daaruit met volle handen
grijpen om U veel meer van hem te vertellen, dan ik op het oogenblik weet.
Een oogenblik heb ik er aan gedacht, deze voordracht te beginnen met de beproefde
rhetorische phrase: ‘Het verheugt mij heden de tolk te mogen wezen van hetgeen er
in U aller hart omgaat en U aller vereering uit te spreken van den grooten
Nederlandschen woordkunstenaar, wiens geboortedag wij na eene eeuw herdenken’.
Doch die vervlogen eeuw heeft nergens met meer ijver naar gestreefd, dan naar het
vestigen van de overtuiging dat wij allereerst ‘waar’ behooren te zijn in hetgeen wij
zeggen; en dat ik U aller tolk zou kunnen wezen moge ik mij misschien kunnen
verbeelden, gelooven kan ik het met. Ieder komt hier met zijne eigen meening, die
het gevoel van vereering wijzigt of tempert, en vertolkt die zelf het best.
Intusschen mijn toestand als gedenkredenaar mag Uwe meewarigheid wekken,
wanhopig is hij daarom nog niet. Eén troost is mij althans gebleven. Er wordt
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een Hildebrand-gedenkteeken opgericht en iedereen heeft de ‘Camera Obscura’
gelezen en er zijn oordeel over; maar die ‘Camera’ is slechts één werk uit de vele,
en Hildebrand is slechts ééne persoonsverbeelding van Beets, wiens overige gedaanten
te meer in de schaduw geraakten, naarmate er op de Hildebrand-figuur helderder
licht viel. Er is eenige kans, dat ik ten minste de aandacht van eenigen onder U zal
kunnen levendig houden, wanneer ik nu eens bij voorkeur het volle licht laat vallen
op de andere gedaanten, waarin Beets zich aan ons vertoonde. Al weer niet op alle.
Beets was ook predikant en eershalve hoogleeraar in de kerkgeschiedenis; maar wij
zitten hier niet als leden van een kerkgenootschap om gesticht te worden, noch als
theologen om te bepalen, welke waarde het academisch onderwijs van Beets heeft
gehad voor de verspreiding van kerkhistorische kennis of de ontwikkeling der
kerkgeschiedenis als wetenschap. Van de Maatschappij der Ned. Letterkunde was
Beets eerelid als letterkundige in al zijne veelzijdigheid, en dus ook als dichter.
Daarover wensch ik te spreken en dat te liever, omdat in den laatsten tijd op hem als
zoodanig het licht meest viel door het gekleurde glas der partijdigheid bij het optreden
eener nieuwere letterkundige richting. Het waren de moderne x-stralen van het
kleurenprisma, die naar hunne bestemming vooral het geraamte vertoonen, en tevens
bij langdurige behandeling huid en vleesch verschroeien. Mijne lantaarn zendt wit
licht uit, met eene kleine overhelling naar den gele.
Onder dat licht bezien, was Beets een dichter van beteekenis, zelfs naar den
maatstaf, waarmee ook tegenwoordig de kunstbeoordeeling de verdiensten onzer
letterkundigen afmeet. Althans voldoet Beets aan den
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eersten eisch, dien men mag en moet stellen en waaraan ieder kunstenaar
onverbiddelijk moet voldoen. Als dichter was Beets ‘waar’, d.w.z. zijne gedichten
waren de spiegelbeelden zijner persoonlijkheid, de uitingen van zijn innig
geestesleven. En uit den aard der zaak volgt daaruit nog iets anders. In zijne gedichten
heerscht verscheidenheid van geest en toon, want Beets was geen bekrompen man,
die zich vastklemde aan het weinige, dat hij het allereerst gezien en genoten had,
noch eene in zich zelf gekeerde natuur, onaandoenlijk voor indrukken van buiten.
Integendeel, hij was een man van groote veelzijdigheid, die rondkeek om zich heen
en in zich opnam wat zich van verschillende kanten aan hem voordeed. Hij bezat
een lenig, voor indrukken vatbaar gemoed en kon daarom in zich zelf eene
karakterontwikkeling doorleven als weinigen, want hij werd oud en bleef lang jong,
lang voor verandering vatbaar.
Toch verdient die verandering den naam van karakterontwikkeling, want hij gaf
in de verscheidenheid zijner werken niet den weerklank der grillige mode, en dus
niet die verwarrende verscheidenheid, die het gevolg is van het volstrekt willen
meedoen met den tijdgeest en veel heeft van karakterloosheid. In alles wat hij schreef
was hij dezelfde Beets, in zijne eigenaardigheden steeds herkenbaar; en toch maakt
hij op ons in de verschillende perioden van zijn leven een verschillenden indruk.
Zijne levensomstandigheden, de kringen, waarin hij verkeerde, waren niet altijd
dezelfde, maar, vooral in zijne jongere jaren, wisselend, en in zijne gedichten vindt
men ze weerspiegeld. Hij had met ons allen gemeen, dat hij toenam in jaren en
levenservaring, dat hij alle phasen doorliep, van den opgewonden jongelingsleeftijd
tot den
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bezadigden ouderdom, en nooit trachtte hij in zijne gedichten op rijperen leeftijd
jonger te schijnen dan hij was, al was hij in zijne jongere jaren misschien nu en dan
zijn leeftijd vooruit. Daar hij ‘waar’ was in zijne poëzie, veranderde het karakter
daarvan met zijn leeftijd, zijne maatschappelijke positie, zijn ambt.
En daar hij eene indrukwekkende figuur was, reeds invloed oefenend als jongeling,
werd hij op lateren leeftijd een man van gezag, meer dan iemand anders in zijn tijd.
Was het dan wonder, dat zijn tijd zich min of meer naar hem schikte en de richting
van zijne ontwikkeling volgde, met hem jong was en ouder werd?
Zeker zou dat niet het geval hebben kunnen zijn, wanneer hij niet een echte zoon
uit het Nederlandsche volk was geweest, die zijn volk door en door leerde kennen,
omdat hij het lief had, en die het lief had, omdat hij, zelf er uit voortgekomen, aan
zijne afkomst hechtte. Het voorrecht had hij, zijn volk in al zijne lagen en kringen
te kunnen leeren begrijpen en er dus het gemoedsleven van te kunnen meeleven. De
gegoede burgerij, waartoe hij behoorde, was hem reeds door geboorte en opvoeding
bekend. Zijne studie bracht hem in aanraking met de academische kringen. Zijn
predikambt legde hem de verplichting op, ook als vriend en vertrooster der arbeidende
klasse op te treden, waarmee hij ook in aanraking kwam, toen hij den kring van den
landadel binnentrad, die meer gelegenheid heeft met het landvolk mee te leven dan
de stedelijke aristocratie, in wier midden hij zich nochtans evengoed leerde tehuis
gevoelen, als elders. Misschien was de eenige kring, waarmee hij minder vertrouwd
was, die van den groothandel en de haute finance. Vandaar ook, dat hij weinig voeling
hield met de politieke partijkringen, met
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dit gelukkig gevolg, dat alle partijen hem gelijkelijk konden vereeren, zelfs al
behoorde hij op godsdienstig gebied niet tot die partij, die in zijn tijd als de
vooruitstrevende den boventoon voerde. Toch stond hij ook daarmee niet buiten den
ontwikkelingsgang van zijn tijd, want een groot deel van het volk stond achter hem
en brandde van verlangen, zich van den kansel door hem te laten stichten. Doch zijne
‘Stichtelijke uren’ en zijne leerredenen vragen hier onze aandacht niet: wèl zijne
gedichten, die hem maakten tot den zuiversten vertegenwoordiger van de
Nederlandsche woordkunst gedurende vijftig jaar van onze litteratuurgeschiedenis,
tot den dichter, die in het midden der negentiende eeuw bij ons de meest algemeene
waardeering vond, en ook zou gevonden hebben, al ware hij niet tevens de schrijver
van de ‘Camera Obscura’ geweest.
Bij iedereen is het in de kinderjaran geziene, gehoorde, gevoelde, doorleefde voor
zijne verdere ontwikkeling van het hoogste gewicht, maar voor Beets in het bijzonder,
want hij was vroeg ontwikkeld. Op zijn zestiende jaar maakte hij niet alleen verzen
- dat komt wel meer voor - maar hij gaf ze ook, en niet juist uit ijdelheid of eerzucht,
maar anoniem in druk om het volk aan te sporen tot verheerlijking van de helden aan
den dag: Van Speyk, die zijn leven offerde om de vaderlandsche driekleur te redden,
en Holbeyn, den dapperen matroos, die daarvoor zijn leven waagde. Zoo trad Beets
dan, schoon nog onbekend, het eerst op als nationaal dichter, en wel met liedjes,
bestemd om bij draaiorgels gezongen te worden, op grof papier gedrukt en volmaakt
in den toon van het straatlied, dien hij in zoovele latere liedjes tot volkstoon zou
veredelen.
Deze straatliedjes zijn door hem niet opgenomen in
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zijne Verzamelde Dichtwerken. Dáár vindt men als het eerste gedicht een rouwzang
‘Bij den dood van vrouwe K.W. Bilderdijk’ uit denzelfden tijd. Het getuigt van de
hooge bewondering, die hij reeds als knaap had leeren gevoelen voor Willem
Bilderdijk, den toen hoogbejaarden, die Haarlem had gekozen tot zijne residentie en
zijne laatste rustplaats, waar Beets hem dus met diep ontzag heeft kunnen zien en
groeten, al heeft hij ook nooit het voorrecht gehad, hem te spreken.
Voor den knaap was Bilderdijk de geniale dichtervorst, niet de man der reactie,
want Beets' vader leefde mee met zijn eigen tijd en werd niet, zooals Bilderdijk, door
heimwee naar het verleden geplaagd. Toch zou het mij niet bevreemden, indien uit
die jeugdige bewondering voor den grooten dichter onwillekeurig ook eenige
sympathie bij Beets was ontsproten voor het verleden der verbeelding, en eenige
onwil om al het nieuwe dadelijk als goed te erkennen.
Dat moest trouwens bij iemand van zijne vroege ontwikkeling wel het geval zijn.
Het heeft mij meermalen toegeschenen, dat vroegrijpheid tot behoudzucht, ja tot
overdreven eerbied voor het verleden moet leiden. De indrukken der jeugd, die voor
een groot deel ons volgend leven beheerschen, zijn bij vroegontwikkelden natuurlijk
dieper en blijvender dan bij anderen, en onze oudste jeugdindrukken ontvangen wij
door de woorden onzer ouders, uit de boeken, die zij in hunne jongere jaren leerden
bewonderen, en die de vroegrijpe knaap verslindt, terwijl wie zich eerst later
ontwikkelt, ze allicht versmaadt, omdat voor hem ook het allernieuwste voor het
grijpen ligt. Hoe dikwijls hoort men niet de klacht: ‘de jeugd is tegenwoordig oud
en alleen de ouderen zijn jong!’ Beets-Hildebrand nu heette op
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driëentwintigjarigen leeftijd bij de mannen van den vooruitgang spottend ‘een oude
paai’, omdat hij zich toen verstoutte in De Gids met ‘Vooruitgang’ te sollen. Wel
beweerde hij later, het zoo ernstig niet te hebben gemeend, maar Jacob Geel zag
achter den jongen Hildebrand de schim van den ouden Bilderdijk oprijzen, en Beets
had inderdaad voor die schim eene groote vereering, al zou hij ook toen reeds met
diens ‘bezwaren tegen den geest der eeuw’, zooals Da Costa ze geformuleerd had,
ongaarne volmondig hebben ingestemd.
Maar doortintelt eigenlijk niet de geheele ‘Camera Obscura’ de liefde voor het
verleden, ook, en misschien nog het meest, wanneer de jonge Hildebrand als zoon
van den nieuwen tijd, zich verplicht rekent er den draak mee te steken? Aan welke
personen in de ‘Camera’ behouden wij ten slotte de meest sympathieke herinnering?
Aan Oom en Tante Stastok, aan het oude diakoniehuismannetje, aan de grootmoeder
van Henriette Kegge en aan den tuinman van haar vader, aan de ouderwetsche
burgerluidjes op de verguldpartij, aan al die mannen en vrouwen uit het volk, die
door Hildebrand werden geschetst in hunne oudvaderlijke eigenaardigheden, hunne
oudnederlandsche zeden en gewoonten. Heeft de schrijver dat ook bedoeld? Misschien
niet, maar hij moest het wel, onwillekeurig, want hij had die personen lief, schijnbaar
ondanks hunne ouderwetschheid, maar in werkelijkheid juist daarom. Als na vijftig
jaar zijne ‘Camera’ een commentaar behoeft, treurt hij minder over de wereldwet
der veroudering, dan hij zich er in verlustigt, dien commentaar nog zelf voor het
jongere geslacht te mogen schrijven.
Dat verleden had hij lief, maar er was nog een verder verleden, dat, althans een
tijd lang, voor hem

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1914

31
groote bekoring had: het verleden der verbeelding: de middeleeuwen, waarin de
graven van Teisterbant leefden, de hofkring van Albrecht van Beieren en Aleida van
Poelgeest, wier stamslot voor zijne verbeelding verrees met de
griezelig-geheimzinnige rouwkamer van Guy de Vlaming. En omdat in die
middeleeuwen ook de heeren van Foreest hadden geleefd, verheugde hij er zich in,
naast deze ook een paar ridders Beets te kunnen aanwijzen, die weer uit oude
oorkonden voor den dag waren gekomen. Men ziet, het was niet zonder invloed op
hem gebleven, dat hij als knaap een geest van hoogere orde had vereerd in den grijzen
Bilderdijk, die zich verwaardigd had zijn stadgenoot te zijn.
Doch Bilderdijk niet alleen tooverde hem de heerlijkheid der middeleeuwen voor.
In den schoot der met hem bevriende Engelsche familie Lockhart had hij niet alleen
goed Engelsch geleerd, maar ook met de Engelsche litteratuur van den dag kennis
gemaakt. Van Walter Scott had hij genoten, niet slechts van zijne romans, maar ook
van zijne romantische verhalen in versvorm, de verjonging van den middeleeuwschen
ridderroman. Zijn eerste opstel in proza, dat gedrukt werd, was dan ook in 1832, toen
hij achttien jaar was, eene ‘Proeve van hulde aan Sir Walter Scott’, eene juiste
kenschetsing van diens kunst. Hoe de jongeling met zijne levendige verbeelding zich
geheel in die romantische wereld zal hebben ingeleefd! Geen wonder dan ook, dat
hij, die geen passief genieter kon blijven, maar zich actief kunstenaar voelde, er toe
kwam, eene bloemlezing uit Scott's poëzie in eigen taal over te brengen, en zich zoo
van zelf - want wat valt de begaafde jeugd gemakkelijker? - de beeldrijke
uitdrukkingswijze van den Schotschen zanger eigen te maken.
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Scott echter was in dien tijd reeds niet meer de eenige, niet meer de meestgevierde
dichter van Engeland. Naast hem was Lord Byron opgetreden, en voor dien
geweldigen jongere had de oudere moeten wijken. En na diens deelneming aan den
Griekschen vrijheidskamp, zoo spoedig gevolgd door zijn onverwachten dood in den
bloeitijd van het leven, was de geheele beschaafde wereld vervuld geraakt van zijn
roem. De bezwaren, die het oudere geslacht mochten beletten hem onvoorwaardelijk
te bewonderen, wogen bij het jongere niet. Hun weerstandsvermogen was geringer:
zij lieten zich door Byron betooveren. En Beets was hier te lande een der eersten van
deze, omdat hij een der weinigen was, die genoeg Engelsch verstond om ten volle
van Byron's toovertaal te genieten. Alleen Van Lennep was hem even vóór geweest
met een paar vertalingen van Byron's grootere gedichten, en het was Beets, die, door
op dezen nauwelijks gebaanden weg te volgen, nu op eens zich bij ons den vertolker
maakte van het meest moderne, dat de wereldlitteratuur toen opleverde.
Merkwaardige, maar toch zeer begrijpelijke ontwikkelingsgang bij dien jongen
man, die, reeds bij het begin van zijn studententijd, en dus in enkele jaren, door zijne
conservatieve natuur op weg geraakt Bilderdijkiaan te worden en daarom voor Scott's
met het verleden dwepende romantiek gemakkelijk gewonnen, nu, juist bij zijne
bewondering voor Scott's schilderende verbeelding en welluidende taalmuziek, zich
even gemakkelijk kon laten meesleepen door de nog stoutere verbeelding en de nog
tooverachtiger klanken van Byron's poëzie, waarin echter niet meer het verleden
hoogtijd vierde, maar, in middeleeuwsch kostuum, alle revolutionaire opwellingen
van den nieuwen tijd voor den dag traden,
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de wereldhervormende en daardoor zelfs hemelbestormende opwellingen der
onvoldaanheid met het bestaande.
Zeker was het aan zijne jeugd te wijten, dat Beets toen nog niet doordrong in het
wezenlijk karakter van Byron's poëzie, zooals hij het wel had kunnen doen in de hem
meer verwante van Scott. De muzikale schittering van Byron's wilde verhalen verrukte
en verblindde hem, en in ongelooflijk korten tijd heeft hij vele, ook uitgebreide,
zangen van Byron vertaald; en daardoor in verstechniek en modern taalgebruik
geoefend, kon hij nu al spoedig ook met oorspronkelijke gedichten in denzelfden
trant optreden, met Jose (in 1834), Kuser (in 1835), Guy de Vlaming (in 1837) en
Ada van Holland (in 1840).
Hoe goed hij zich den uiterlijken vorm van Byron's gedichten had eigen gemaakt,
blijkt bovendien uit zijne kleurrijke beschrijving der Leidsche ‘Masquerade’ van
1835, in versvorm, verhaaltrant, paradoxenjacht en onverwachte afwisseling van
ernst en vermakelijke ironie, kortom in geheel den verrassend-bonten,
geestig-piquanten stijl, een weerklank van Byron's Beppo.
Voor oorspronkelijke romantische verhalen had Van Lennep hem ook reeds het
voorbeeld gegeven met zijne ‘Nederlandsche Legenden’, waarin men zelfs gedeelten
kan aanwijzen, die eenvoudig vrij naar Byron zijn vertaald; maar toch heeft de geest
van Byron op Van Lennep nooit vat kunnen krijgen. Walter Scott was zijn voorbeeld,
en evenals de Schotsche zanger bij het lezen van Byron's poëzie onmiddellijk
gevoelde, dat een grooter dichter, dan hij, onder zijn volk was opgetreden en het
beter was, dat hij zelf zich tot den prozaroman beperkte, zoo zag ook Scott-Van
Lennep in Byron-Beets bij zijn optreden den grooteren dichter, aan wien hij de lier
veilig
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kon overlaten, vast verzekerd, dat niet hij, maar Beets de romantische poëzie hier te
lande ter overwinning zou leiden in den strijd tegen de classiek-rationalistische van
het oudere geslacht.
Dat maakte Beets voor eenigen tijd tot den aanvoerder van de jongeren, die eene
nieuwere periode in onze litteratuurgeschiedenis zouden openen. Volgelingen had
hij weldra genoeg. Van romantische verhalen in versvorm begon het toen bij ons
over te vloeien. En niet alleen de Engelsche romantiek voerde hij hier bij ons in, de
Fransche evenzeer. Men denke slechts aan het gezellig avondje bij Oom en Tante
Stastok, toen hij met zijne vertaling eene vergelijking uitlokte tusschen de poëzie
van Victor Hugo en Borger's ‘Aan den Rijn’, er wel voor zorgend, Hugo met meer
bescheiden eenvoud bij zijne lezers in te leiden, dan Mevrouw Dorbeen dat met
Borger vermocht te doen. Met geen enkel afkeurend woord trachtte hij daarbij Borger
van zijn roem als dichter te berooven, maar in al zijne frischheid deed hij er den
nieuweren, in al zijne afgezaagdheid den ouderen dichttrant uitkomen. In verschillende
kleinere gedichten van Beets is de invloed van Barbier, Casimir de la Vigne en Victor
Hugo - vooral van diens ‘Orientales’ - duidelijk merkbaar. Het zij hier voldoende,
U aan zijne ‘Minone’ te herinneren.
Door hem vooral was het, dat zóó onze poëzie eene verjongingskuur onderging,
die hoog noodig was. Het rationalisme had haar te redeneerend gemaakt. Beschrijving
en leering was er overvloedig te vinden, en daarnaast zeker ook wel gevoel, als erfenis
van Van Alphen en Feith, doch het element, dat er maar al te zeer aan ontbrak, en
niet ontbreken mag, was de ‘Verbeelding’, en deze heeft de romantiek haar hergeven.
Wat er van
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oude beeldspraak was overgebleven, was versteend: nieuwe beelden moesten er voor
den geest oprijzen, en die gaf de romantiek, in enkele treffende woorden en in
uitgewerkte voorstelingen. Zóó, en ook in menig ander opzicht, heeft zij de taal
verjongd, en ook rhythmus en versmaat door voor den eeuwigen alexandrijn ook bij
langere gedichten eene korter en levendiger versmaat, ja zelfs afwisseling van
rhythmus in te voeren, met brutale afwijking van al te benauwende regelmatigheid
door toonwisseling, enjambement en gewaagde rijmen.
Van deze gelukkige hervorming nu komt de eer grootendeels toe aan Beets, wiens
natuurschilderingen voor het eerst het karakter van stemmingsbeelden dragen, ons
door eene gevoelige verbeelding gesuggereerd, en wiens teekeningen van
gemoedstoestanden ons voor een oogenblik de gemoedsbewegingen zijner personen
doen meegevoelen. Romanticus zou hij echter niet geweest zijn, indien hij ze
nauwkeurig psychologisch had ontleed, zooals het realisme en het latere naturalisme
dat is gaan doen, of ze als een ontwikkelingsproces had voorgesteld, zooals zou
geëischt worden in een meer dramatisch gestemden tijd.
Dat Beets als hoofdvertegenwoordiger eener nieuwe kunstrichting ook
tegenstanders moest ontmoeten, spreekt vanzelf. Natuurlijk vond hij er vele onder
de ouderen, maar toch minder dan men zou kunnen vermoeden. Over veel wat hun
te wild en te vreemd voorkwam, schudden zij bedenkelijk of ook wel glimlachend
het hoofd, maar zij beschouwden het liefst als eene tijdelijke uitspatting der jeugd,
die met de jaren wel zou overgaan. Ook waren er onder de ouderen verscheidenen,
en wel de besten, zooals Tollens, die zich altijd aangetrokken hadden gevoeld tot de
wat vroegere Duitsche
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romantiek, en die beseften, dat, zoo al niet Byron, dan toch zeker Walter Scott slechts
de moderne incarnatie was van Ossian en de Engelsche balladendichters, waarmee
zij in hunne jeugd hadden gedweept.
Bovendien mochten zij Beets persoonlijk wel lijden. Die begaafde, geestige,
levendige jonge man in den vollen bloei der jeugd kon niet nalaten hen voor zich in
te nemen; en menigeen onder hen zal met zoeten weemoed hebben gedacht: ware ik
nog jong als hij! Met welgevallen luisterden zij naar hem, wanneer hij met zijne
duidelijke, welluidende stem zijne verzen voordroeg in de Maatschappijen, waarvan
zij de bestuurders waren. Want daar weigerde hij niet zoo nu en dan op te treden, ten
spijt van den al te nurkschen Potgieter, die meende, dat ze niet veel zaaks waren, dat
Beets alleen door eene kinderachtige ijdelheid er toe bewogen werd daar op te treden,
en dat zelfs zijn omgang met de machthebbers op litterair gebied verraad was aan
de beweging der jongeren.
Potgieter had ongelijk, ook al zou inderdaad hier eenige - in een jong man als
Beets overigens zeer verschoonbare - ijdelheid in het spel zijn geweest, want Beets
begreep toen reeds, dat door strijd tegen het oude het nieuwe nog niet van zelf wordt
bevorderd, maar alleen de dragers van dat nieuwe de aandacht op zich vestigen en
zóó naar voren kunnen komen. Wanneer de jonge bloesem levenssappen kan opzuigen
uit den ouden stam, dan zet hij zich van zelf wel tot rijpende vrucht en behoeft hij
de oude vrucht niet te verdringen, die immers wel van zelf zal afvallen als het haar
tijd is. Zoo gaat het ook in het leven des geestes. Wat oud en afgeleefd is, sterft
vanzelf weg, zonder dat men er het einde van behoeft te verhaasten,
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want daarmee verhoogt men toch niet de levenskracht van het nieuwe.
Dat de nieuwe romantiek slechts kort, en in hare nawerking slechts gedeeltelijk,
heeft gezegevierd, is niet aan den tegenstand der oudere dichters te wijten geweest,
maar juist aan de jongere onder leiding van één der oudere, die ook wel vernieuwing
van onze letteren voorstond, maar in andere opzichten. Die oudere was Jacob Geel
en van die jongeren was de werkzaamste en invloedrijkste woordvoerder Potgieter,
die door Geel's overwicht werd gedwongen, in de romantiek, waartoe hij aanvankelijk
ook zelf overhelde, de draagster te zien van Bilderdijkiaanschen reactiegeest en
obscurantisme. Over de verhouding van Beets en zijne vrienden, zooals Hasebroek,
tot Potgieter en de zijnen, mag ik hier verder niet uitweiden, evenmin als over Hecker
met zijne ‘Hippokreenontzwaveling’ en de uit Ten Kate's kring voortgekomen ‘Braga’,
en dat behoeft ook niet, want niemand heeft aan de romantiek grooter slag toegebracht
dan Beets zelf, toen hij die, althans de Byroniaansche, als de poëzie van zijn ‘zwarten
tijd’ verloochende.
Die zwarte tijd eindigde met het einde van zijn studentenleven, wat ook wel
voorkomt bij anderen, die bij hun intreden van de groote maatschappij met eenige
verbazing bemerken, dat deze nog zoo slecht niet is, als zij meenden, toen zij haar
nog slechts van hooren zeggen kenden. Buitenstaanders kunnen, als zij daar neiging
toe hebben, eene donkere bril opzetten: wie ernstig medeleeft, gevoelt zoowel het
goede als het verkeerde, en weet het als een groot geluk te waardeeren, dat er licht
en ook schaduw in de wereld is.
Toen Beets de eigenlijke maatschappij binnentrad,
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had hij een groot deel, en niet het minst belangrijke, van zijne letterkundige
werkzaamheid achter den rug: zijne eerste romantische gedichten gaan slechts een
paar jaar vóóraf aan de eerste prozastukken, die met elkaar de ‘Camera Obscura’
zouden vormen. De ‘Camera’ zag het licht in 1839, toen hij promoveerde, zijn laatste
romantisch gedicht, de ‘Ada van Holland’, in 1840, toen hij als gehuwd man de
pastorie te Heemstede betrok. Wat men wel eens Beets' bekeering noemt, heeft bij
sommigen verwondering gewekt. Ik geloof te onrechte. Niets toch laat zich
gemakkelijker, ook uit Beets' persoonlijkheid, verklaren.
Van de reeds herdrukte ‘Camera Obscura’ heeft Beets gedurende enkele jaren een
nieuwen herdruk tegengehouden, alsof hij zich ook over dat werk min of meer
schaamde. Dat was echter maar eene korte verblinding, waarvan hij spoedig genas.
Weldra verheugde hij zich zelfs over den toenemenden opgang, dien de Camera
maakte, en werd zij ook zijn troetelkind, zooals zij dat werd van zijne duizenden
bewonderaars. Had hij zich dus al spoedig weer verzoend met eene soort van
litteratuur, die ook weer aan hem, als haar eersten oorspronkelijken beoefenaar hier
te lande, haar opgang dankte, waarom, zoo is er later meer dan eens gevraagd, waarom
is hij dan niet voortgegaan in denzelfden geest te schrijven? Het eenvoudig antwoord
op die vraag is: omdat hij daartoe te verstandig was. Het was hem met het schrijven
van zijne humoristische prozastukken gegaan als met zijne romantische verhalen.
Hadden Scott en Byron hem in vuur gezet en zijn naijver als kunstenaar geprikkeld,
ook de Camera was geschreven onder den verleidelijken invloed van buiten. Charles
Lamb en de andere humoristen, en de nieuwste
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onder hen, Charles Dickens, vooral hadden niet minder indruk op hem gemaakt dan
Scott en Byron, want met deze hadden zij althans het gevoel gemeen, dat bij Beets
zoo gemakkelijk weerklank vond. En daarbij bezaten zij, wat ook aan Beets levenslang
eigen is geweest, fijn vernuft en schier classieke ironie. Stouter, maar ook wilder
vernuft had hem in Byron kunnen bekoren en hem misschien wel bewogen, aan dezen
boven Scott de voorkeur te geven. Onder den frisschen indruk zijner kennismaking
met de Engelsche humoristen had hij - hun geestverwant - de Camera kunnen
schrijven. Toen die eerste indruk voorbij was, was ook de prikkel verdwenen. Ja,
erger nog, de Camera was bij ons de eersteling in dezen vorm van den humor, en
had aanleiding gegeven aan vele anderen, om soortgelijke werken te schrijven,
waarvan geen enkel ook maar van verre met de Camera in vergelijking kan komen,
en verscheidene geene andere uitwerking konden hebben, dan dezen schrijftrant in
minachting te brengen. In de Camera zelf bespot Beets o.a. ook reeds de honderden
humoristen, die in dichtgenootschappen en op den kansel optraden en die zelfs
diligences en trekschuiten onveilig maakten. Al die navolgingen hadden Beets beu
gemaakt van den humor. De humoristen waren in zijn oog grimassenmakers geworden,
en wanneer hij op lateren leeftijd gepoogd had, zich zelf te copiëeren, zou hij het
gevoel zeker niet van zich hebben kunnen afzetten, ook een grimassenmaker geworden
te zijn. Eens meende hij ‘waar’ te wezen, toen hij de wereld om hem heen op
humoristische wijze afteekende, later zou hij zulk schrijven ook bij zich zelf als
‘manier’ hebben gevoeld.
Nochtans aan zijne Camera dacht hij wel niet, toen hij van zijn zwarten tijd sprak.
Wat het eerst voor
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hem onwaar was geworden, waren zijne romantische gedichten en wel bepaaldelijk
die, welke onder Byron's invloed geschreven waren, want na zijn zwarten tijd volgde
nog ‘Ada van Holland’, waarin hij wel romantisch in zijne voorstelling der
geschiedenis bleef, maar het Byronianisme geheel had afgeschud. Dat hij in zijn
ouderdom meende, misschien wat gunstiger over zijn zwarten tijd te mogen oordeelen,
was niet vreemd. Hij was toen tegenover die werken zijner jeugd op hetzelfde
standpunt komen te staan, waarop ieder geschiedschrijver der letteren zich behoort
te plaatsen. De wereldsmart, die er ons uit tegenklinkt, de wilde hartstocht van Jose,
den dolenden ridder, de sombere weemoed van Kuser, de tot waanzin voerende
dweepzucht van Guy de Vlaming, de liefde voor het verwelkende en kwijnende, de
belangstelling in het geheimzinnig-griezelige behoefden geene aesthetische afkeuring
te vinden: zij behoefden niet ‘onwaar’ genoemd te worden, want hij had ze zelf
doorvoeld en er aan geloofd, als aan iets moois; maar op het oogenblik, dat hij het
geloof er in verloor en alles daarin voor hem ophield subjectief waar te zijn, trof hem
te meer de objectieve onwaarheid er van, die hem zelfs gevaarlijk toescheen voor de
gezondheid van den geest.
Dat oogenblik moest voor hem wel komen; die zoete weemoed, die verrukkelijke
afkeer van de wereld konden bij hem slechts korten tijd door de verbeelding worden
gevoed, omdat de werkelijkheid er voor hem zoo vierkant tegenover stond. Want
Beets was een gelukskind als weinigen. Reeds als student een beroemd dichter,
gevierd door de jongeren, gewaardeerd door de ouderen, levende in de jolige
studentenwereld met goede, hartelijke vrienden om zich heen; lieveling van zijne
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leermeesters en vooral van den algemeen vereerden en invloedrijken Van der Palm,
met wiens kleindochter, de bevallige blonde Aleide, hij weldra in het huwelijk zou
verbonden worden; opgenomen in kringen, die voor den apothekerszoon gesloten
waren gebleven, wanneer hij niet in zijn persoon den tooversleutel bezeten had,
waarmee alle sloten te openen waren; kort daarop gepromoveerd en zóó reeds van
zijne meeste ambtgenooten onderscheiden, tot predikant beroepen in de onmiddellijke
nabijheid zijner familiestad in een der lieflijkste dorpjes van het schoone
Kennemerland: wie kon het beter in de wereld hebben dan hij! Byron had hem tot
snoode ondankbaarheid verleid. Gedweept had hij onder zijn invloed met de bleeke
herfsttinten eener wegkwijnende natuur, terwijl alles om hem heen in volle
lenteweelde bloeide. Dat moest hij nu wel volmondig erkennen. Zijn geluk was het
wel waard, dat hij daarvoor de poëzie verloochende, waarmee hij naam had gemaakt.
Bij zijn leven behoorde van dat oogenblik af eene andere poëzie in blijder toon. Dat
is, meen ik, de ware geschiedenis zijner zoogenaamde bekeering.
Nu moet het hem onmogelijk geworden zijn bij het beschouwen van een ‘op 't
blauw satijnen kussen sluimerend onschuldig kind’ in volle oprechtheid uit te roepen:
‘Gelukkig kind, ik wenschte als gij te zijn!’ Nu kon hij zich zulk een wensch zelfs
niet meer verbeelden. Nu geene ontboezemingen meer als het: ‘o, ik mistrouw u, ik
mistrouw u! Neen gij zijt niet wat gij schijnt, ik heb me in u bedrogen’, tot eene
schimachtige Bertha gericht. Nu geloofde hij aan het geluk van onwankelbare trouw,
omdat het eene beleediging voor zijne Aleide zou geweest zijn, dat niet te doen.
Wanneer
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nu slechts ééne, alles overheerschende vraag, de vraag of Aleide, zijne bruid, gelukkig
is, hem bezig houdt, dan bedoelt hij met dat ‘gelukkig zijn’ niet het droomerig genieten
van een zachten weemoed der verbeelding, maar het blij gevoelen van frisschen,
jeugdigen levenslust; en als hij zijne Aleide dan zoo bloeiend en blijmoedig vóór
zich ziet, dan barst hij in verrukking uit: ‘O, gij zijt jong, gij zijt jong, gij zijt jong!
Lieve, hoe schoon is de lente der aarde!’
Onder de bekoring der heerlijke werkelijkheid gekomen, heeft Beets voor het eerst
het volle bewustzijn gekregen van eigen jeugd. Hij is niet meer de ‘oude paai’, die
den vooruitgang betreurt; de toovercirkel, waarin Byron hem gevangen had, is
voorgoed verbroken. Zijne liefde tot het verleden is daarmee niet uitgebluscht, maar
nu boeit hem nog maar alleen het werkelijke verleden, dat hij zelf heeft gekend en
doorleefd. En daarnaast komt nu meer en meer ook het heden op den voorgrond,
waarin hij ook zelf werkzaam optreedt, en let hij ook op de teekenen der tijden, die
eene toekomst voorspellen, waarvan hij veel verwacht. ‘Groote plas, groote plas, 'k
wou je leeggemalen was!’ legt hij den Aalsmeerder boer in den mond, die in zijne
verbeelding reeds garst en haver, koren en malsche klaver ziet groeien, waar hij nu
nog met zijn schuitje dobbert. ‘Stoomen, stoomen, stoomen, heel de wereld door!’
juicht hij, als hij de eerste beginselen aanschouwt van wat nu eene der grootmachten
geworden is, die onze maatschappij beheerschen. Hij gevoelt nu levendig, dat hij
staat aan het begin van een nieuw tijdperk in de wereldgeschiedenis, waarin de
uitvinding en toepassing der stoomkracht eene omwenteling zal veroorzaken, zeker
niet minder geweldig dan de Fransche revolutie; en wel verre van
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dat te betreuren, wil hij zelfs zijn best doen, het wantrouwige volk voor de zegeningen
van den nieuwen tijd de oogen te openen.
De liedjes, waarin hij er van zingt, behooren tot de vele eenvoudige, guitige en
bovenal welluidende volksliedjes, door hem van 1840 tot 1842 geplaatst in den
Enkhuizer Almanak, één der middelen waarmee de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen de volksontwikkeling heeft trachten te bevorderen. Eenige van die liedjes
zijn korte tafereeltjes uit het dorpsleven, meest in de duinstreken. Zij herinneren van
verre aan Bredero's Waterlandsche boerenliedjes, maar zijn veel minder forsch
realistisch, veel meer bestemd om de volksdeugden te ontwikkelen door ze min of
meer geïdealiseerd op den voorgrond te plaatsen. Zoo naderen ze tot de idylle, maar
zonder herders, en zoo zouden zij als volksliedjes het voorbeeld worden voor Heije
die ze met de zijne in de schaduw heeft kunnen stellen, omdat hij van het verspreiden
er van eene levenstaak maakte, terwijl Beets alleen eene eerste proeve gaf om later,
uit de vroolijke duinstreek naar de deftige bisschopstad overgeplaatst, onder andere
levensomstandigheden weer andere snaren aan te slaan.
In denzelfden tijd, ja zelfs al iets vroeger, opent de Rijmbijbel de reeks van Beets'
stichtelijke gedichten, die niet zou worden afgebroken, omdat Beets te Utrecht bleef,
wat hij te Heemstede was: predikant en later hoogleeraar in de theologie. Met zijn,
niet geheel oorspronkelijken en op verzoek geschreven Rijmbijbel bracht Beets eene
bloemlezing uit de Evangeliën in dichtmaat over. Zijne andere stichtelijke poëzie
schreef hij uit eigen aandrang, en dat kon ook wel niet anders. Hij zou geen dichter
geweest zijn, als hij het had
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kunnen laten, of het met zijn predikambt niet ernstig hebben gemeend. Sinds hij dat,
uit volle overtuiging gekozen, ambt als eene levenstaak had aanvaard, moesten in
hem, die als dichter bovenal ‘waar’ wenschte te zijn, predikant en dichter wel één
worden. Wie dat betreurt, zooals wel is gedaan, toont daarmee alleen, dat zijn afkeer
van stichtelijkheid grooter macht over hem heeft, dan het aesthetisch gevoel, waarvoor
de stof onverschillig kan zijn, als zij maar waarlijk door den dichter is gevoeld en
door hem als kunstenaar is behandeld, en dat is bij Beets ongetwijfeld het geval.
Anders zou men van aesthetisch standpunt mogen oordeelen, wanneer
godsdienstprediking bij Beets de hoofdzaak was geweest en maat en rijm slechts een
uiterlijk kleed, zooals voorkomt bij hen, wier godsdienst minder gevoel is dan leer,
en wier verzen daarom veel hebben van berijmde dogmatiek. Dat echter is bij Beets
nooit het geval, want Beets was geene dogmatisch aangelegde natuur, geen
partijganger op theologisch gebied; zijne orthodoxe overtuiging heeft hem nooit
kunnen verleiden, zich aan te sluiten bij de felle strijders voor eene bepaalde
godsdienstige richting, zelfs al kwamen die strijders voort uit de aanhangers van den
eenmaal door hem zoo hoog vereerden Bilderdijk, en al was hun hoofdman sinds
vele jaren zijn vriend: de als dichter ook door hem bewonderde Da Costa.
Dat was bij hem geen afkeer van uitersten, geene verstandige gematigdheid. Er
was inderdaad eene breede kloof, die hem van Da Costa en de zijnen scheidde en
scheiden moest, omdat voor Da Costa nog altijd de wereld in den booze verzonken
lag, nog altijd met vreezen en beven de Antichrist te gemoet kon worden gezien, met
den grooten oordeelsdag in het verschiet. Beets daaren-
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tegen geloofde in de waarheid van het bijbelwoord: ‘En God schiep den mensch naar
zijn beeld, man en vrouw, en God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet het was zeer
goed’. Dat God zijn eigen beeld weer zou hebben laten bezoedelen, zijn eigen schoone
schepping weer zoo hebben laten bederven, heeft Beets nooit meer van harte kunnen
gelooven, sinds hij met Byron gebroken had. Zijne meer realistische levensopvatting
was nu zoo geheel anders geworden; en daar voor onze kennis van eene
persoonlijkheid zijne levensopvatting oneindig meer waarde heeft dan zijne leer, kan
het ons weinig belang inboezemen, hoe hij deze levensopvatting in overeenstemming
heeft weten te brengen met de orthodoxe leer van den zondeval. Schoon was voor
hem de schepping Gods, goddelijk de menschelijke natuur en juist daarom voor
verdere veredeling vatbaar, m.a.w. Beets verheugde zich in de wereld, geloofde in
den vooruitgang van het menschelijk geslacht en zag daarom, ook bij tijdelijk
bewolkte lucht, de zon der gerechtigheid, het zinnebeeld zijner hoogeschool, telkens
weer opnieuw aan de kimmen verrijzen.
Deze levensbeschouwing spreekt uit al zijne gedichten van lateren tijd. Maar dat
welgevallen in de betrekkelijke waarde van al het ondermaansche, dat blijmoedig
vertrouwen op den geleidelijken vooruitgang van het menschelijk geslacht, maakte
hem tevens onvatbaar om dien gloed van verontwaardiging te gevoelen, die uit Da
Costa's poëzie ons tegenflikkert, en verbood hem met zijne verbeelding die stoute
vlucht te nemen, waarmee Da Costa ons het Duizendjarig Rdjk weet voor te stellen.
Da Costa zweefde - soms als een adelaar - boven onze aarde het zonlicht te gemoet,
Beets bleef met de voeten steeds de aarde raken, wel met opge-
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heven hoofd het zonlicht met de oogen indrinkend, maar niet als die zeldzame genieën,
die, met de voeten op den grond, het hoofd in de wolken verbergen, zooals Virgilius
ons de Faam voorstelt. Tot hetgeen hij het dichtst om zich heen zag, bepaalde hij
zich nu het liefst. Niet altijd echter, want onder zijne latere gedichten ontbreekt het
ook niet aan verbeeldingszangen, die het algemeene in ééne voorstelling samenvatten,
zooals b.v. in zijn gedicht ‘De taal’ (van 1854), dat Matthias de Vries indertijd zoo
gaarne en zoo geestdriftig voordroeg, omdat het de rijke ontwikkeling van den
Indogermaanschen taalstam in zulk een dichterlijk beeld voor onze oogen stelt, dat
ook nu nog de taalgeleerde gaarne aan zijne wetenschappelijke bedenkingen een
bescheiden stilzwijgen zal opleggen, als hij het leest.
Meestal echter bepaalt Beets er zich op lateren leeftijd toe, in dichtvorm uit te
spreken, wat hem treft en roert in zijne naaste omgeving en vooral ook in zijne
allernaaste, zijn eigen paradijs, den kring van vrouw en kroost. Huiselijke poëzie
dus, soms smalend ‘huisbakken’ genoemd. Ook die kon order zijne dichtwerken niet
ontbreken, want wilde Beets ‘waar’ zijn als dichter, en wij zeiden reeds bij herhaling,
dat hij dat wilde bovenal, dan moest hij ook wel in poëzie getuigen van wat hem het
liefste was op de wereld. En hoe aangrijpend heeft hij dat soms gedaan! Wie kent
niet dat roerende ‘Wanneer de kindren groot zijn, mijn lief, mijn levenslust’ .... met
dat aandoenlijk slot: ‘De kindren werden grooter, maar op hun moeders graf’. Hoe
sober hier de toon der smart, die nu inderdaad geene droefheid der verbeelding was!
En welk eene verrukking over den bloei van zijn telkens weer aangroeiend gezin! In
eenvoudige, schier alledaagsche woorden uitgesproken,
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wel wat al te alledaagsch, heeft men gezegd. Maar wie zou het hebben kunnen dulden,
als hij de geboorte van iederen jongen Beets had bejubeld in eene Pindarische ode,
alsof er een godentelg ter wereld was gekomen! En wie heeft het recht, den dichter
Beets te verwijten, zijne vreugde in versvorm uit te spreken over hetgeen zijn hart
van vreugde vervulde? Doch waarom dat alles in druk gegeven? ‘Dichter lieben nicht
zu schweigen, wollen sich der Menge zeigen’, heeft Goethe gezegd; en waren die
gedichten toen alleen in handschrift gebleven, dan, ik durf het wel wedden, zouden
zij nu toch het licht zien, nu een uitgever het aandurft nog eens weer eene volledige
uitgave van Beets' gedichten aan te kondigen, want van onze oudere dichters wordt
nu alles, wat zij ooit schreven, van belang geacht. Ook terecht? Ja, als die uitgave
ook koopers vindt, ongetwijfeld, en ik durf wel voorspellen: van Beets zal zij koopers
vinden.
Zoo was dan, naar 't scheen, Beets min of meer een moderne Tollens geworden,
niettegenstaande hij in zijne jeugd als hoofd van de romantische richting juist tegen
de oudere dichters was opgetreden, die in Tollens hun hoofdman erkenden. Alsof
Beets er een voorgevoel van had, dat zijne poëzie in later tijd verwantschap met die
van Tollens zou vertoonen, droeg hij in 1840 zijne ‘Ada van Holland’ als teeken van
verzoening aan Tollens op, en ongetwijfeld zal hij allengs meer en meer tot het inzicht
zijn gekomen, dat hij vroeger Tollens had miskend en dat deze zoo populaire
volksdichter meer wezenlijke verdiensten bezat dan de jongeren toen konden
begrijpen. Met Tollens had hij liefde voor de menschheid, voor vaderland en huisgezin
gemeen. Met diens gemoedelijke vroomheid stemde hij, ofschoon wat zui-
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verder in de leer, gaarne in; en evenals Tollens had ook hij op rijperen leeftijd geleerd
zijn innigste gevoel niet te uiten dan onder scherpe contrôle van het verstand, dat
bovenal maathouden voorschrijft. Eenvoud en soberheid leerde hij van Tollens, als
kenmerken van fijnen smaak, en hij vond daarvoor niet minder een leermeester in
Staring, wiens dichtwerken hij opnieuw uitgaf met eene keurige kenmerkende
inleiding.
Dat bracht hem ook meer en meer tot zelfcritiek, vooral ook in het taalgebruik, en
ofschoon hij alleen in zijne jongere jaren nu en dan als recensent was opgetreden en
later dat ondankbare werk liever aan anderen overliet, leverde hij nu gaarne in zijne
‘Verscheidenheden’ en ‘Verpoozingen’ opstellen van aesthetischen aard over oudere
dichters, opstellen vol fijne opmerkingen, die den ouden humorist in hem deden
herkennen, over worm en inhoud, geest en techniek, ook in verband tot de
persoonlijkheid des dichters. Zijn meesterwerk als zoodanig en, naar het mij voorkomt,
de beste aesthetische beschouwing, die ooit iemand bij ons heeft geschreven, is zijne
‘Verhandeling over de reizangen van Vondel's treurspelen’.
Zoo had langzamerhand nadenken over de kunst bij hem de plaats van eigen
kunstuiting ingenomen, ofschoon de kunstvolle samenstelling van deze aesthetische
opstellen, die soms voor voordrachten bestemd waren, dikwijls bewondering verdient.
Met den ouderdom ging ook bij hem, zooals bij zoovelen, de lyrische bezieling over
in didactische verstandsuiting. Zijne door levenservaring gerijpte gedachten lieten
den kunstenaar, die hij nog altijd was, nu geen rust, maar wilden in dichtvorm te
voorschijn treden. Verstandige zelfbeperking hield hem terug van het schrijven van
lange leerdichten, maar
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Huygens en Staring, twee zijner lievelingsdichters, gaven hem het voorbeeld om in
grooten overvloed geestige en keurig gestijlde puntdichten in de wereld te zenden:
de korenhalmen, die hij oogstte in zijn ouderdom, nadat zijne korenbloemen verwelkt
waren.
Zoo schonk Beets ons in zijn lang leven eene rijke verscheidenheid van poëzie,
steeds in samenhang met zijne ontwikkeling als mensch, en, wat wij reeds hebben
opgemerkt, ook volkomen in overeenstemming met den geheelen ontwikkelingsgang
der poëzie in zijn levenstijd. Aan den aanvang de kleurrijke romantiek, het wilde
kind der jeugdige verbeelding, met de wereldsmart in haar gevolg, maar gepaard met
den joligen, overmoedigen humor van den student; daarop het zonnige realisme met
zich opdringende levensvreugd; dan het bezadigd welgevallen in stille vroomheid
en huiselijk geluk, in de schoonheid en eigenaardigheid van het kleine leven; eindelijk
streng critische zelfbeperking en lang overwogen wijsheid, het slot van den
geleidelijken overgang van de poëzie der jeugd tot het proza van den ouderdom.
Dat daarna voor onze letteren eene nieuwe jeugd moest opbloeien, begreep ieder,
voor wie poëzie levensbehoefte was; maar wie zou medewerking daartoe nog van
Beets hebben kunnen eischen? Hij had zijne levenstaak als kunstenaar volbracht.
Nochtans, de vijftig jaar litteratuurgeschiedenis, waarvan hij de meest kenmerkende
verpersoonlijking was geweest, zullen in de geschiedenis onzer litteraire ontwikkeling
blijven meetellen. En veel er van zal nog lang blijven voortleven, omdat het meer
levenskracht bezit, dan de dichters bezaten, die het vertolkten. Onttrokken aan de
oogen van het groote publiek, dat alleen door het tegenwoordige wordt ge-
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boeid, zal het nog lang blijven voortgaan aesthetisch genot te schenken aan hen, die
genoeg liefde hebben voor poëzie en schoonheid, om zich de moeite te getroosten,
die ook op te zoeken in min of meer verouderde vormen. En in hun oog zal Beets
blijven meetellen onder de classieke dichters van ons volk.
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Bijlage III. Verslag van den secretaris.
In aansluiting aan hetgeen omtrent Uwe vorige Vergadering in de ‘Handelingen’ is
medegedeeld, valt hier in de eerste plaats te vermelden, dat na afloop dier Vergadering
vele leden gebruik hebben gemaakt van de vriendelijke en hooggewaardeerde
uitnoodiging der HH. Dr. H.H. Juynboll en Dr. M.W. de Visser, om onder hunne
deskundige leiding de tentoonstelling te bezoeken die door hen was ingericht van
Japansche en Chineesche schilderijen en Oost-Indische weefsels enz.
Daarna vereenigden zich velen aan den gemeenschappelijken maaltijd die elk jaar
geregeld gehouden wordt en waarover even geregeld in elk jaarverslag volgens oude
gewoonte gezwegen wordt. Ook thans waag ik het niet met deze oude, ofschoon m.i.
daarom nog niet goede, gewoonte te breken. Ik moet mij dus het genoegen ontzeggen
U de genietingen daar gesmaakt op te sommen. Alleen zij 't mij vergund het bijzondere
feit te vermelden, dat verscheidene onzer buitenlandsche leden mede aanzaten, die
uit zeer verschillende landen gekomen, één met ons waren in liefde en belangstelling
voor onze oude Maatschappij en die allen onze taal voldoende machtig bleken te zijn
om deel te nemen aan de gesprekken en toespraken.
Spoedig daarop begon ook voor onze Maatschappij de
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groote vacantie, rust brengende voor velen - niet echter helaas voor den
onverbiddelijken dood die vele en zware offers van ons eischte. In de eerste
Maandvergadering na de vacantie, den 10den October, moest de Voorzitter niet minder
dan 8 gewone leden en 1 buitenlandsch lid herdenken, allen sinds de vorige
Jaarvergadering overleden. Sedert zijn nog 6 gewone en 2 buitenlandsche leden van
ons heengegaan, in 't geheel dus 17 leden, waaronder zoovelen die eene groote leegte
achterlieten, gelijk U zooeven reeds door onzen Voorzitter in herinnering werd
gebracht.
In die Maandvergadering van October deelde de Voorzitter tevens mede, dat de
HH. Dr. J. Verdam en J.F.M. Sterck, in Uwe vorige Vergadering tot Bestuursleden
benoemd, bereid waren gevonden die benoeming te aanvaarden en dat ook de Heer
Dr. J. Heinsius zich zijne herbenoeming tot Penningmeester had laten welgevallen,
alsmede dat alle in 1913 nieuwbenoemde leden der Maatschappij hunne benoeming
aannamen, nl. 25 gewone en 8 buitenlandsche leden, van welke laatste 3, HH. Mr.
P. Bellefroid, Em. Hullebroeck en Dr. J. Mansion, de rechten en verplichtingen der
gewone leden aanvaardden.
Deze mededeelingen vormden de laatste werkzaamheid van den Voorzitter die
volgens de Wet verplicht was toen af te treden. Hij werd vervangen door de
benoeming van den Heer Dr. G.J. Boekenoogen die het Voorzitterschap aanvaardde
met eene korte toespraak waarin hij zeker in U aller geest den Heer Dr. P.J. Blok
hartelijken dank betuigde voor het vele wat hij ook wederom in het afgeloopen jaar
voor de Maatschappij had verricht.
Nog werden in die Maandvergadering van 10 October de noodige verkiezingen
gehouden tot aanvulling der
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Vaste Commissiën. De beide aftredende leden der Bibliotheekscommissie HH. Dr.
P.J. Blok en Dr. G.J. Boekenoogen werden herkozen. Eveneens de aftredende leden
HH. Dr. A.H.L. Hensen en Dr. P.C. Molhuysen in de Commissie voor Geschied- en
Oudheidkunde en HH. Dr. D.C. Hesseling en Dr. J. te Winkel in de Commissie voor
Taal- en Letterkunde. In laatstgenoemde Commissie ontstond reeds spoedig weder
eene vacature door het overlijden van haar hooggeacht lid den Heer Dr. J.S. Speyer.
In zijne plaats werd door de Maandvergadering van 12 December gekozen de Heer
Dr. J.A.N. Knuttel. Alle gekozenen hebben de benoeming aanvaard.
Ten slotte werd in die Maandvergadering van October eene voordracht gehouden
door den Heer Dr. J. Ve r d a m over ‘De handschriften van den Spiegel van
smenschen Behoudenisse’. Hij besprak twee Mnl. handschriften, waarvan het eene
zich bevindt in de stedelijke boekerij van Haarlem en thans tijdelijk met al de
Costeriana overgebracht is naar het nieuwe Frans-Hals-museum aldaar. Het is een
proza-tekst van 1464 en dus - merkwaardig genoeg - jonger dan oude drukken van
denzelfden tekst. Het tweede berust in het Britsch Museum en bevat eene berijmde
bewerking van denzelfden Latijnschen tekst: eene photographische reproductie
daarvan is vervaardigd voor de boekerij van de Maatschappij der Ned. Letterkunde.
Het handschrift is hoogstwaarschijnlijk uit het begin der 15de eeuw en kan onmogelijk
van Maerlant zijn, zooals gemeend werd door de heeren Gaillard en De Flou, die er
gedeelten uit medegedeeld hebben in de Verslagen der Koninklijke Vlaamsche
Academie. Spr. vertelde het een en ander over den inhoud: een opsomming van
Oud-testamentische feiten en gebeurtenissen, die op Nieuw-testamentische worden
toegepast
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of als de voorspelling daarvan worden voorgesteld; hij toonde het Vlaamsche karakter
aan der taal van het Britsche handschrift en deelde er uit mede hetgeen voor onze
kennis van het Middelnederlandsch van belang mag worden geacht.
In het Haarlemsche handschrift zijn geene teekeningen, wel daarentegen in het
Londensche, hetwelk in dezen overeenkomst met de oude Latijnsche Mnl. drukken,
die een groot aantal houtsneden bevatten, voor het grootste deel dezelfde voorstelling
vortoonend, doch in bijzonderheden verschillend bewerkt. Uit de vergelijking van
de teekeningen met de houtsneden is zonder twijfel voor de Middeleeuwsche kunst
een en ander te leeren, doch deze zaak moest hij - aldus besloot Spr. - als niet tot
zijne bevoegdheid behoorende, aan het onderzoek der deskundigen overlaten.
Na deze voordracht deed de Heer Dr. D.C. H e s s e l i n g : ‘Eenige mededeelingen
over het Jersey Dutch’. In de staten New-Jersey en New-York worden nog enkele
honderden bejaarde menschen gevonden die een Nederlandsch spreken dat in rechte
lijn afstamt van de taal der eerste kolonisten. Voor 50 jaar werd die taal nog algemeen
gesproken, ook door Franschen, Duitschers en Engelschen, die zich in het land hadden
gevestigd. De heer Dyneley Prince, Professor aan de Columbia University heeft eene
korte beschrijving gegeven van de spraakkunst en het vocabularium van dit Jersey
Dutch en een paar korte teksten gepubliceerd1. Spr. behandelt die teksten en vergelijkt
de taal er van met het Afrikaansch. Hij komt tot de slotsom dat de eigen-

1

Vgl. Dr. J. Dyneley Prince, A text in Jersey Dutch, in: Tijdschrift v.N. Taal- en Letterk.
XXXII, 306 vv.
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aardigheden van het wegstervende idioom op herkomst uit het Zuidelijk deel van
ons vaderland wijzen en dat de geringere graad van verandering - hoewel de vestiging
der Hollanders in Amerika ouder is dan die in Zuid-Afrika - verklaard wordt door
minder nauwe aanraking met een haven- en slaventaal als het Maleisch-Portugeesch
van het Zuidelijk halfrond.
Den 7den November hield de Heer Dr. J.C. O v e r v o o r d e eene voordracht:
‘Oud-Hollandsche monumenten in Zuid-Afrika’. Spr. schetste eerst in een kort woord
de ontwikkeling van de Kaapkolonie, van de stichting door Jan van Riebeeck tot de
bloeiende kolonie van heden, en wees hierbij op de voornaamste invloeden die hun
stempel gedrukt hebben op de ontwikkeling van Kaapstad zelve en van het daarachter
gelegen land. Bij de steeds grootere uitbreiding der kolonie bleef Kaapstad steeds
het middelpunt van het intellectueele leven; eerst veel later verkregen de Paarl en
Stellenbosch eenige beteekenis naast Kaapstad; de opkomst van Pretoria en
Johannesburg valt in een tijdperk dat ligt buiten het bestek van deze voordracht. Ook
de ontwikkeling der bouwwerken verschilt aanmerkelijk, naarmate zij gelegen zijn
in de meer en meer aaneengebouwde stad of te midden van de uitgestrekte velden
der groote boerenplaatsen of in de ruim uit elkaar gebouwde dorpen.
Achtereenvolgens werd daarna de ontwikkeling van de bouwkunst in Kaapstad
en daarna die van het platteland en de boerenplaatsen behandeld, nadat vooraf een
oogenblik was stil gestaan bij de historische gedenkteekenen van algemeen belang.
De oudste bewijzen van het verblijf der Hollanders leveren de poststeenen die door
de gezagvoerders der schepen geplaatst werden boven de brieven voor nader te
verwachten schepen of
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voor de retourvloot; en een grafzerk voor een opperstuurman uit 1624. Uit later tijd
vallen de grenssteenen te vermelden met de wapens van Joachim van Plettenburg of
van de Graaff, eenig porcelain en meubilair van de gouverneurs, enkele portretten
en ten slotte het belangrijke archief te Kaapstad in het Parlementsgebouw
ondergebracht.
Hierna schetste Spr. den bouw van het eerste fort en van het nog aanwezige steenen
kasteel waarvan de onderdeelen uitvoerig besproken werden, en van de vestiging
der vrijburgers, die den oorsprong vormden van het latere Kaapstad, waarvan nu
eerst de openbare gebouwen werden besproken, zooals de Hollandsche kerk en het
oude kerkhof aan Somersetroad, de Luthersche kerk en het oude Stadhuis. Met tal
van bijzonderheden werd de geschiedenis hiervan toegelicht met bespreking van de
aldaar nog aanwezige voorwerpen van kunst of geschiedkundige waarde.
Daarna behandelde Spr. de ontwikkeling van de bouwwijze in de stad: verschillende
periodes vallen te onderscheiden, waarvan nog eenige voorbeelden behouden bleven.
De verschillende bouwstijlen en de inwendige indeeling werden toegelicht met
lichtbeelden naar foto's en teekeningen en aan het slot van deze eerste afdeeling werd
een overzicht gegeven van de leefwijze der bewoners en van het huisraad door hen
gebruikt, waarvan nog veel met piëteit wordt bewaard.
In de tweede afdeeling werd de ontwikkeling verhaald die de dorpen buiten
Kaapstad doorgemaakt hebben en werden de daar nog aanwezige monumenten van
historische beteekenis behandeld. Uitvoerig werd stil gestaan bij stadjes als Paarl en
Stellenbosch, de dorpen in de naaste omgeving van Kaapstad, Malmes-
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bury (vroeger Zwartland), Simonsstad, Franschhoek met het schilderachtige
Hugenotenkerkhof, Wellington, Tulbagh (vroeger Roodezand) en Swellendam; en
in 't kort werd hierbij melding gemaakt van de late navolgingen der koloniale
bouwwijze in George, Graaff Reinett en zelfs in Pietermaritzburg.
In het bijzonder werd ook de aandacht gevestigd op de oude kerkjes te Paarl en te
Tulbagh en de drostdijen aldaar en te Worcester, waarna een systematisch overzicht
werd gegeven van de ontwikkeling van de groote plaats of boerenhoeve, waarvan
vooral rond Kaapstad, in de Bottelarij, tusschen de Paarl en Franschhoek, en bij
Stellenbosch en Somerset-West nog vele mooie voorbeelden bewaard bleven, die in
hun helderwitte bepleistering zoo schilderachtig in het zonlicht baden te midden van
de zware oude boomen waarvan vele nog dagteekenen uit den tijd van den ouden
Van der Stel.
Hierbij werd ook gewezen op de kenmerken van de verschillende bouwperioden,
zoowel in grondplan als in gevelindeeling, waarbij de invloed werd aangetoond van
de Hollandsche bouwkunst en de wijzigingen ontstaan door invloeden uit Batavia
en de invloed van de bouwkunst der vreemde kolonisten speciaal uit Frankrijk en
België. De langzame verwording van het oude type der hoeven werd nagegaan tot
aan de navolgingen na 1850, en met een groot aantal lichtbeelden werd aangetoond
hoe zich langzamerhand onder den invloed van de eischen van klimaat en omgeving
en van de menging van Hollandsche en vreemde kolonisten een eigen koloniale stijl
vormde, die zich aanpassend aan de plaatselijke eischen eene eigen bekoring uitoefent
in dit land van Kaapsche zon, te midden van Kaapsche bergen en heerlijken
plantengroei. Zoo ontstond een nieuw schoon, een nieuwe
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stijl wortelend op de Hollandsche bouwkunst, doch met eigen ontwikkeling, evenals
de bevolking zelve, die onder den invloed van de omgeving en door de vermenging
met afstammelingen uit Frankrijk en andere landen, zich ontwikkeld heeft tot een
eigen krachtig volk, verwant aan het oude Holland, doch met eigen karakter en eigen
idealen.
Den 12den December sprak de Heer J.F.M. S t e r c k over ‘Een 16de-eeuwsch
humanist: Alardus Aemstelredamus’. In het begin den 16de eeuw was Amsterdam
alreeds eene bloeiende handelsstad die alleen door Antwerpen overvleugeld werd.
Zij bezat haar groote Gothieke kerken, versierd met hoogstaande kunstwerken van
schilders en glasbranders. Ook het humanisme kwam er tot ontwikkeling in klassieke
literatoren als Cannius, Crocus, Alardus en Sartorius. De geleerde koopman, een
echt Hollandsch type, ontbrak evenmin: Pompeius Occo, de rijke Maecenas, bezat
eene belangrijke bibliotheek. Amsterdam stond zeker niet achter bij andere steden
in beschaving, kunst en wetenschap, al is veel verloren wat daarvoor tot bewijs kon
strekken. Ook omtrent Alardus, een geleerd priester die zich grooten naam heeft
gemaakt door de werken van Rodolphus Agricola te verzamelen en uit te geven, is
zoo goed als niets bekend. Zijne geschriften zijn moeilijk te vinden. Hij is geboren
in 1495 en studeerde gelijktijdig met den later zoo beroemden schilder Joan Scorel,
te Alkmaar onder Murmellius en Bartholomeus van Keulen. Zijn verder leven valt
uit de voorredenen en brieven, in zijn geschriften afgedrukt op te maken. In 1514
studeert Alardus aan de Universiteit van Leuven, waar hij den graad van Magister
theologiae behaalde, en met Erasmus in briefwisseling is, dien hij, evenals veel
katholieke pries
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ters toen, eene groote vereering betoont, omdat zij, door zijne schoone taal en groote
geleerdheid misleid, nog niet inzagen, dat hij de wegbereider was voor de
Nederlandsche Hervorming. Alardus kwam daardoor in moeilijkheden met de
professoren, toen hij in 1519 aankondigde, dat hij in het Drie-talen-College
voordrachten zou gaan houden over een werk van Erasmus. Dit werd hem verboden
en hij onderwierp zich. Later vervaardigde hij lofgedichten op Erasmus' overzetting
van het N. Testament. Te Amsterdam wedergekeerd gaf hij bij Doen Pietersz. een
boekje uit: Ritus edendi paschalis agni (1523), dat vooral merkwaardig is om een
paar houtsneden van Jacob Cornelisz, en om de voorrede waarin de schrijver verhaalt
van zijn preeken in de Heilige Stede tegen het Lutheranisme, waarbij hij de plagen
van Egypte vergelijkt met de rampen van zijn tijd. In 1531 bezocht Karel V de Heilige
Stede en werd aan Alardus opgedragen hem daarbij in een Panegyris welkom te
heeten.
Herhaaldelijk heeft Alardus voor zijne studiën de oude Abdij van Egmond bezocht,
waarvan hij de bibliotheek, zoo rijk aan codices, vermeldt en de vele schatten van
edelsmeedkunst beschrijft. Van veel belang zijn ook Alardus' Latijnsche gedichten,
doch meer als bronnen voor de geschiedenis van feiten en personen, die hij bezingt,
dan als poëtische werken. Behalve Agricola's Dialectica heeft Alardus nog een
uitvoerig werk uitgegeven Selectae Similitudines dat getuigt van eene groote
belezenheid in de kerkvaders en tal van oud-christelijke schrijvers. Verschillende
practische Latijnsche werkjes zijn er van zijne hand ter voorlichting van de pastoors
tegenover de ketterijen, de Sacramentariërs en de Anabaptisten. Hij klaagt dikwijls
over de ongeschiktheid der geestelijken in zijne dagen, die oorzaak zijn, dat de
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ketterij zooveel voortgang heeft. Alardus behoorde tot de reizende geleerden; lang
verbleef hij te Keulen en te Leuven, wanneer hij daar boeken ter perse had. Zijn
laatste werk is Praeconium Divi Nicolai (1543), dat ook weer ten doel heeft de
geestelijken te verbeteren. Hij stierf te Leuven in 1544. Deze katholieke humanist,
ofschoon hij volgens de gewoonte der geleerden uit die dagen, sterk dweepte met
Erasmus, is toch steeds een trouwe zoon der Kerk gebleven en heeft door zijn ijver
en zijne degelijk saamgestelde werken veel bijgedragen tot behoud van het oude
geloof in Amsterdam. Hij bezat, ondanks zijne doofheid, een vluggen geest en een
schrander verstand.
Na den Heer Sterck hield de Heer Dr. G. K a l f f eene voordracht: ‘Iets uit de
volksliteratuur der 16de en 17de eeuw’. De inleiding behandelde de belangrijkheid
der vliegende blaadjes voor de kennis onzer literatuurgeschiedenis: zoo hebben wij
een drietal, op losse vellen gedrukte, Geuzenliedjes over, die als bewijsstukken
hebben gediend bij het proces van een liedjeszanger der 16de eeuw; voorts enkele,
van grove houtsneden voorziene volksliederen. Niet minder belangrijk voor de kennis
onzer letterkunde zijn de plano-drukken; zoo kennen wij een 190-tal kleinere
gedichten van Vondel, welke alle bij de boekverkoopers van dien tijd voor de ramen
te koop hebben gehangen en die kunnen dienen tot weerlegging van de voorstelling,
dat Vondel slechts door de hoogere standen werd gelezen.
Spr. handelde dan uitvoerig over eene verzameling plano-drukken, die bewaard
wordt ter Kon. Bibliotheek te 's-Gravenhage; een twintigtal liederen en gedichten
die waarschijnlijk uit het laatste kwart der 16de eeuw dagteekenen en een paar dozijn
liederen en gedichten
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uit de 17de eeuw. Daaronder vinden wij een stichtelijk gedicht van H.L. Spieghel,
‘Kerk-Twist Jaar Lied’ van 1601, met een daartegen gericht ‘Weed-Woordt’ van een
ongenoemde. Voorts schriftuurlijke liedekens als die over Tobias en over de wijze
en de dwaze maagden, over Jozef en Jephta; liederen van ‘neutralisten’ als Robbert
Robbertz le Canie en zijn geestverwant Tymen Honich; het bekende liedje uit Hooft's
Granida ‘Windeken daer het bosch ofdrilt’ en een liedje tot lof der nederigheid uit
Samuel Coster's treurspel Ithys; liederen van Jan Sievertsz, Colm en andere
rederijkers; een paar bewerkingen van middeleeuwsche stoffen als het lied van de
geduldige Griselde, eindelijk gelegenheidsstukken, bv. over een bruiloft van
goddeloozen in Pruisen en een ‘aerdigh en avontuurlijk verhael van twee Dochters,
die haer selven 's naghts ten twaelf uyren met een touw ter vangstar hebben
uytgelaten’.
Spr. besloot met enkele opmerkingen over de wijze, waarop sommige dezer liederen
ten gehoore zijn gebracht.
Ten slotte werd in die vergadering van 12 December nog het woord gevoerd door
den Heer Dr. C.H. P h . M e y e r . Hij wees er op, dat de advocaat Romeyn de Hooge
voorkomende in het tooneelspel ‘De muiterij van Midas’ waarover de Heer Sterck
in de Mededeelingen der Maatschappij 1913 blz. 120 schreef, waarschijnlijk dezelfde
is als de bekende graveur, hetgeen hij uit allerlei toespelingen in dat spel meent te
kunnen aantoonen. De Heer Sterck betuigde zijn dank voor deze aanwijzingen die
hij wel van gewicht, ofschoon niet geheel overtuigend achtte.
Den 9den Januari hield Heer Dr. W. M a r t i n eene voordracht: ‘Opmerkingen over
Oud-Hollandsche portretten en portretgroepen’. Spr. begon met eene korte
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klassificatie der verschillende mogelijkheden die zich bij het ontstaan van een portret
voordoen en van de soorten van portretten, die daardoor ontstaan.
Tot de Hollandsche portretschilderkunst der 17de eeuw komende ging Spr. na wat
het publiek toen wenschte en in hoeverre de kunstproductie met die wenschen accoord
ging. De eisch van gelijkenis in dien zin, dat een ieder den voorgestelde zou
herkennen, werd evenals thans aan den fotograaf, begrijpelijkerwijs ook aan den
schilder gesteld en Spr. toonde met voorbeelden uit onze oude literatuur aan, wat
men van een goed portret eischte. Het moest den schijn van leven hebben, vooral
wanneer het in olieverf, levensgroot, geschilderd was. Geen grooter ideaal voor den
afgebeelde, dan wanneer zijn beeltenis was als voor het grijpen! Aan de hand van
voorbeelden werd het standpunt dat onze oude schilders (o.a. Rembrandt) ten opzichte
van dezen eisch innamen, besproken.
Ook behandelde Spr. de gebruikelijke maten, de gelijkvormigheid van tegenhangers
en portretserieën, borstbeelden, kniestukken enz. Overgaande tot de minder
eenvoudige portretten met franje van geschilderde bijgedachten, wees hij op de
vrijwel op niets uitgeloopen pogingen om hetgeen in Italië, Frankrijk en Vlaanderen
zoo schitterend was gelukt, in Holland na te volgen. Gemis aan élan deed in Holland
het allegorisch opgevat portret bijna geheel mislukken en slechts Rembrandt wist
door diepte van karakteristiek en lichtende kleuren de plompheid zijner Saskia-Flora's
wat te verhelen.
Hoe de burgerij zich liet portretteeren met bijbelsche figuren (Mozes, Johannes
de Dooper enz.) in het midden en hoe een eerzame bakker zich zelfs met zijn liefste
liet afbeelden als de Engel Gabriël en Maria, vertelde
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Spr. als voorbeeld van eene thans geheel in onbruik geraakte doch toen blijkbaar
veel voorkomende zede.
Het tweede deel der voordracht was gewijd aan de ontwikkeling van de portretgroep
in de 17de eeuw en de grenzen tusschen deze en het zoogenaamde ‘genre’. Tal van
lichtbeelden verduidelijkten het gesprokene.
In de vergadering van 13 Februari sprak de Heer Dr. J.J. S a l v e r d a d e G r a v e
over ‘Het Roelandslied volgens de opvatting van Prof. Bédier’. Spr. leidde zijne
voordracht in met eene uiteenzetting hoe onze denkbeelden over het ontstaan van
het Oud-Fransche heldendicht in den laatsten tijd, vooral door het werk van Prof.
Bédier ‘Les Légendes épiques’ zoo geheel zijn veranderd. Het epos verhaalt
geschiedkundige feiten van vóór drie eeuwen en de vraag was hoe de kennis daarvan
zoo lang had kunnen blijven bestaan. Vroeger nam men aan dat, onder den indruk
der gebeurtenissen, liederen waren gemaakt die onder het volk waren blijven leven
en de herinnering levendig hadden gehouden; zij zouden zich langzamerhand hebben
ontwikkeld tot een heldendicht. Thans beschouwt men het lied als eene schepping
van den tijd waaruit het dagteekent, dus de 11de en 12de eeuw, en neemt aan dat
plaatselijke legenden en kronieken de gedachtenis van personen en oorlogen van
vroegere tijden hebben verlevendigd. Daardoor bestudeert men thans meer den tekst
van het gedicht zelf, terwijl voorheen de nadruk werd gelegd op de voorgeschiedenis,
op de evolutie waarvan het heldendicht als het eindpunt werd beschouwd. Deze
veranderde wijze van behandeling illustreerde Spr. door eene letterkundige verklaring
van het Roelandslied; hij deed uitkomen, hoe schitterend Bédier allen hierin was
voorgegaan en besprak sommige
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kwesties waarin hij van hem verschilt, vooral deze: welke plaats aan het conflict
tusschen Roeland en Olivier in den opzet van het gedicht moet worden toegekend.
Na deze ontleding van het oudste en schoonste der Oud-Fransche heldendichten gaf
Spr. een overzicht van de nieuwe problemen die door de theorie van Bédier worden
opgeworpen en van het andere aanzien dat vroegere problemen thans krijgen: het
onderzoek naar den schrijver, naar de bronnen komt nu op den voorgrond.
Spr. eindigde met de richting aan te wijzen waarin, naar zijne meening, zal moeten
worden gezocht om het eigenaardig karakter van het heldendicht te verklaren1.
Na deze voordracht bood de Heer Dr. J.C. O v e r v o o r d e uit naam van Mevr.
Wed. A.C. Loffelt ten geschenke aan drie brieven en een briefkaart van Multatuli en
een brief van zijne vrouw, alle aan A.C. Loffelt, van belang vooral wegens M.'s
polemiek met Van Vloten, die in 't kort door den Heer Overvoorde werd toegelicht
met verwijzing naar De Ned. Kunstbode van 1876 enz. De Voorzitter verklaarde
deze welkome aanwinst voor de Bibliotheek in dank te aanvaarden.
Den 6den Maart sprak Mejuffrouw J.W.A. N a b e r over ‘Wolff en Deken als
Opvoedsters’. Als haar zienswijze trachtte Spr. in het licht te stellen, dat het belang,
de bevordering eener goede kinderopvoeding waarschijnlijk het kernpunt is geweest
van den veelsoortigen levensarbeid van Elizabeth Wolff-Bekker en Aagje Deken.
Het moederschap is door beide vrouwen steeds beschouwd als de hoogste roeping
der vrouw, haar taak als opvoedster, de allergewichtigste. Toen omtrent het

1

Zie verder het sedert verschenen art. van Prof. Salverda de Grave in De Gids, Juni 1914, blz.
432 vv.
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midden der 18de eeuw nieuwe denkbeelden op paedagogisch gebied een volslagen
omkeer bewerkten in de lang gangbare begrippen in zake kinderopvoeding, heeft het
vriendinnenpaar met onverflauwden ijver getracht, niet alleen in theoretische
geschriften als in haar ‘Proeve over de Opvoeding voor de Nederlandsche Moeders’
vooral, maar ook in haar gedichten, in haar romans, die nieuwe denkbeelden ingang
te doen vinden bij de vrouwen, haar te bekwamen in den geest daarvan zelf de
opvoedsters harer kinderen te zijn, wat, naar zij niet moede werden te verkondigen,
haar alleen mogelijk zou zijn, indien zij er zich met ernst toe voorbereidden, de
moeilijkheden daaraan verbonden, wel onder de oogen zagen.
Met tal van voorbeelden toonde Spr. aan, hoe Wolff en Deken in hare bekende
romans tal van opvoedkundige vraagstukken in behandeling hebben genomen en hoe
zij in haar laatsten gezamenlijken arbeid, het niet geheel voltooide ‘Geschrift eener
bejaarde Vrouw’, hebben nedergelegd de uitkomst van al haar rusteloos denken over
de opvoeding van het kind, over de plaats der vrouw in de samenleving, over het
doel dus, waarnaar de opvoeding van het meisje zich heeft te richten. Ten slotte werd
er door Spr. met nadruk op gewezen, dat veel van wat Wolff en Deken hebben
bedoeld, heden ten dage nog in het minst niet is verouderd, integendeel nog alleszins
actueel is.
In de vergadering van 3 April hield de Heer Dr. C.J. W i j n a e n d t s F r a n c k e n
eene voordracht: ‘Uit de geschiedenis van West-Indië’. Na de tochten van Columbus
in herinnering te hebben gebracht, alsmede de verdeeling der Antillen en haar
behooren aan verschillende natiën, begon Spr. met eenige mededeelingen over de
lotgevallen
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van vier der kleinere eilanden, Barbados, Trinidad, Dominica en Martinique.
Uitvoeriger behandelde hij daarna Jamaica en Port Royal, waarbij hij sprak over de
Boekaniers en hunne aanvallen op de Spanjaarden. Meer in 't bijzonder werden de
bedrijven behandeld van Drake, Oxenham, Raleigh en Morgan in Venezuela, den
isthmus van Panama enz. Daarna kwam de Noordkust van Zuid-Amerika aan de
beurt. Ten opzichte van Venezuela schetste Spr. hoofdzakelijk de rol en de loopbaan
van den libertador Simon Bolivar. Tot de Nederlandsche koloniën overgaande besprak
hij het eerst het huidige Britsch Guyana, de voormalige bezittingen Essequibo,
Demerary en Berbice, waar evenals aanvankelijk in Suriname, vooral de Zeeuwen
werkzaam waren.
Besproken werden verder de uitbreiding van het Nederlandsch gebied, de ligging
der forten Kijkoveral en Nassau en de groote slavenopstand van 1763. In 't bijzonder
stond Spr. stil bij de persoonlijkheid en de groote verdiensten van den gouverneur
Laurens Storm van 's-Gravesande die 30 jaren lang (1742-1772) de kolonie Essequibo
bestuurde en Demerary grondvestte. Dit gedeelte der voordracht eindigde met een
verslag van den geografisch zeer merkwaardigen tocht van Nic. Horstman naar het
binnenland en met de bespreking van het raadselachtige meer Parima en van de
goudstad Manos.
Het derde en laatste gedeelte handelde over de geschiedenis van Suriname tot het
einde der 17de eeuw, de verovering door Abr. Krijnssen, de tegenwerking van
Willoughby en het krachtige bestuur van Corn. van Aerssen van Sommelsdijk, wiens
karakter, eigenaardigheden, maatregelen en gewelddadig uiteinde geschetst werden.
Ten slotte handelde Spr. over de voormalige welvaart van Suriname en over den
slavenhandel,
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het lot der slaven en hunne eindelijke bevrijding.
Deze voordracht werd met platen en kaarten verduidelijkt.
Den 8sten Mei hield de Heer Dr. P.J. B l o k eene voordracht: ‘Leiden in 1672’. De
oorlog met Frankrijk in het voorjaar van 1672 uitgebroken, had de Republiek niet
overvallen, maar de landsverdediging, hoewel door de Witt ten slotte niet
verwaarloosd, was onvoldoende gebleken, toen de vijand einde Mei met eene
overweldigende macht aan den Rijn verscheen en 10 Juni dezen forceerde, 21 Juni
reeds te Utrecht en Woerden was. De Prins van Oranje, in Februari kapitein-generaal
voor één veldtocht geworden, al 18 Juni achter de Hollandsche Waterlinie terug,
verdeelde daar zijn troepen, o.a. 3600 man te Nieuwerbrug bij Bodegraven, om
Leiden en Rijnland te dekken. Drie provinciën waren verloren, vier ernstig bedreigd.
Deze plotselinge tegenspoed overviel het gansche land, ook Leiden, waar inderhaast
nog middelen van tegenweer werden genomen te midden van groote verwarring;
waardgelders aangenomen, schutterij uit Heusden teruggeroepen, buitengewone
heffingen, wallen en poorten voorzien, daar de vijand reeds 26 Juni trachtte, achter
Nieuwerbrug om, door de veenen Leiden te bereiken.
Algemeen was de radeloosheid en reeds half Juni werd tot onderhandeling besloten.
De Leidsche vroedschap stemde toe ‘tentamen van vrede te doen op sortable conditien,
niet impliceerende eenige servitude van ziel ofte lichaem’. Dit laatste klonk goed,
maar in de practijk scheen het spoedig wenschelijk den onderhandelaars
‘ongelimiteerde autorisatie’ te verleenen.
Toen echter stond de bevolking overal op tegen hare regenten en eischte de
verheffing van den Prins van
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Oranje tot de waardigheden zijner voorvaderen - het eenige redmiddel in den nood
geacht. 3 Juli gaven de Staten toe.
Te Leiden waren ook reeds half Juni volksbewegingen ontstaan, vooral tegen de
niet vertrouwde Roomschen, en Oranjekreten geuit. De vroedschap gaf hier dadelijk
toe onder den aandrang eener voor het stadhuis verzamelde menigte. Er kwam ook
heftige beweging onder de schutterij, die sommige harer kapiteins als ‘neefjes’ van
de regenten afgezet wilde zien en terecht klaagde over verwaarloozing der
weermiddelen van de stad. Maar daar bleef het voorloopig bij, terwijl de Prins den
regenten de hand boven het hoofd hield, totdat na den moord op de ‘de Witten’ (20
Aug.) de beweging ernstiger werd en zich richtte tegen sommige ‘suspecte’
magistraten van de ‘Loevesteinsche factie’, die wederom als in de dagen van
Oldenbarnevelt werd gelijkgesteld met de ‘Arminiaansche Secte’, te Leiden bij
uitzondering nog altijd scherp vervolgd gebleven. Men eischte verwijdering van 9
regenten met de als Wittianen te boek staande pensionaris en secretaris. De schutterij
stelde zich aan het hoofd der beweging, maakte eene lijst van nieuwe regenten op
en stelde eischen. Hare kapiteins noemden zich weldra een ‘college representerende
de regenten dezer stede’ en wendde zich met de lijst tot den Prins, die hen ‘favorabel’
ontving. De vroedschap trachtte den Prins van hare zijde te bereiken en vroeg
bescherming, waarop de Prins alvast 25 harer 40 leden ‘continueerde.’ Maar de
schutterij was hiermede niet tevreden. In haren Doelen bijeengekomen stelde zij (13
Sept.) nieuwe eischen, in het algemeen ‘herstel der oude privileges’ en aftreding der
geheele stadsregeering met alle stadsbeambten.
De stadsregeering gehoorzaamde en zoo was er eenige
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dagen lang ‘interregnum’ der schutterkapiteins. Eene ‘petitie’ der schutterij formuleert
nu de eischen nader: eigen keuze harer kapiteins, alleen geboren burgers in de
stadsposten, privilegiën openbaar, verbod van den aangevangen bouw eener
remonstrantsche kerk. De eischen werden met eene lijst van nieuwe regenten naar
den Prins gebracht. Deze zond twee gemachtigden, Van Nierop en Wierts, die alles
onderzochten en rapport deden, waarop ten slotte nog 10 oude regenten werden
hersteld en 5 nieuwe aangesteld, terwijl de petitie grootendeels werd afgewezen. 's
Prinsen secretaris, Constantijn Huygens de Jonge, kwam op 21 September een en
ander ten uitvoer leggen. De Prins toonde zich, evenals Maurits in 1618 en Willem
IV in 1747, hier dus volstrekt ongeneigd om eischen van democratischen aard in te
willigen en bleef op de regenten steunen. De geheele beweging is ten slotte dus
uitgeloopen op eene geringe omzetting in de regeering, die echter aanstonds in
samenwerking met den Prins de stad in beteren staat van tegenweer trachtte te brengen
door het bevel tot afbraak van de speelhuizen, verbetering van de wallen, aanleg van
schansen enz.
Het gevaar van Fransche zijde is ook op den duur gelukkig afgewend. De
Hollandsche waterlinie heeft Holland en daarmede de republiek gered, al duurde het
nog tot het laatst van 1673, eer Condé het Utrechtsche verliet, en heeft door den tocht
van Luxembourg tot voorbij Zwammerdam toe (27 Dec.-30 Dec. 1672) Leiden nog
ernstig gevaar geloopen; het zou toen zonder veel moeite den vijand in handen zijn
gevallen, indien niet de plotseling invallende dooi hem tot den terugtocht had
bewogen.
Uit het vermelde zal U gebleken zijn, dat velerlei
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belangrijks werd verhandeld en dat ook voor de noodige afwisseling kon worden
gezorgd. Het Bestuur voelt zich zeer verplicht aan allen die daartoe welwillend
hebben medegewerkt en heeft het in 't bijzonder hooggewaardeerd, dat sommige
leden uit zich zelf zich voor eene voordracht hebben aangemeld. Dit is een heuglijk
feit dat veler navolging verdient. Want eerst aldus, wanneer elk lid die iets heeft
mede te deelen, hiermede uit eigen beweging voor den dag komt en dit in een kring
van belangstellenden en ten deele ook deskundigen behandelt, kunnen die
Maandvergaderingen inderdaad en ten volle beantwoorden aan haar doel een
middelpunt te vormen voor degelijke beoefening en bevordering den Nederlandsche
Taal- en Letter-, Geschied- en Oudheidkunde, zooals art. 1 der Wet het uitdrukt.
Verder valt omtrent de Maandvergaderingen alleen nog te berichten, dat eindelijk
werd gebroken met de oude en naar het scheen, verouderde gewoonte reeds om
halfacht 's avonds te beginnen. Op aandringen vooral van eenige Haagsche en
Haarlemsche leden werd besloten het aanvangsuur te stellen op 8 uren. Voor sommige
leden bleek dit wel eenig bezwaar te geven: wat het beste is, zal de practijk moeten
leeren.
Omtrent de werken waarvan de uitgaaf dit jaar tot stand kwam of bevorderd werd,
kan in de eerste plaats worden medegedeeld, dat de Handelingen en Mededeelingen
met de Levensberichten in het einde van October verschenen. Die Levensberichten,
9 in aantal, zijn uit verschillend oogpunt van belang en het Bestuur heeft dan ook
zeker in Uw geest gehandeld, toen het aan de schrijvers daarvan hartelijken dank
betuigde voor hunne welwillende medewerking.
Gelijke dank werd ook gaarne betuigd aan de leden
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die zoo goed waren bijdragen af te staan voor de Handelingen en Mededeelingen.
Dit jaar waren zij bijzonder talrijk. Behalve de toespraak ter opening der
Jaarvergadering door den Heer Dr. P.J. Blok gehouden, bevat deze bundel de
voordracht van den Heer Dr. J. Huizinga over de beteekenis van 1813 voor
Nederland's geestelijke beschaving en voordrachten van HH. Dr. E.C. Godée
Molsbergen, Mr. J.H. Abendanon, Dr. L. Knappert, Dr. A.J. Barnouw en J.F.M.
Sterck. Het boekdeel is daardoor lijviger, maar ook belangrijker geworden dan
gewoonlijk en was zonder twijfel welkom aan alle leden, behalve wellicht in zeker
opzicht aan den Penningmeester die nu eene hoogere drukrekening te voldoen kreeg.
In sterker mate nog moest dit voor hem als bezwaar gelden, omdat de veranderde
tijdsomstandigheden, stijgende loonen enz. toch reeds in het vorige jaar het Bestuur
genoopt hadden het oude contract met de drukkerij te wijzigen en de drukkosten per
vel niet onaanzienlijk hooger te stellen. Ditzelfde gold ook voor ons Tijdschrift voor
Nederlandsche Taal- en Letterkunde, waarvoor in overleg met het Bestuur en de
Redactie, de uitgeversfirma de prijzen eenigszins heeft moeten verhoogen, nl. van
4 tot 5 gld., voor de leden der Maatschappij van 2 1/2 tot 3 gld. Voor de Maatschappij
zelve beteekent dit eene hoogere uitgaaf van 17 1/2 gld. hetgeen niet veel is in
vergelijking met het nut dat de 35 ruilexemplaren die wij versturen, kunnen stichten,
maar toch, gevoegd bij de verhooging der algemeene drukrekening, voor onze kas
niet zonder bezwaar is. Gelukkig weet de Penningmeester vele bezwaren te
overwinnen en bezit hij de kunst - bijna zou ik durven zeggen het geheim - onze
geldmiddelen zoo te beheeren, dat bij stijgende uitgaven het evenwicht toch bewaard
wordt.
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Evenwel zal vermeerdering van inkomsten wel noodig zijn. Wellicht kan die aldus
tot stand komen, dat velen van U zich bereid verklaren hunne jaarlijksche bijdrage
van 6 tot 10 gld. te verhoogen, zooals indertijd eenige leden uit eigen beweging
gedaan hebben. Het aantal dezer offervaardigen is echter thans na veler overlijden
helaas bijzonder klein geworden.
In de Handelingen wordt de voordracht gemist die de Heer Dr. P.C. Molhuysen den
avond vóór de Jaarvergadering heeft gehouden over de komst van Scaliger in Leiden.
De reden is niet gebrek aan belangstelling of mindere bereidvaardigheid van den
auteur. Het tegendeel was het geval. De Heer Molhuysen had in die voordracht er
op gewezen, hoeveel moeite en kosten Curatoren der Leidsche Academie zich
getroostten om Scaliger te bewegen hun beroep aan te nemen: om den wel wat ijdelen
man aangenaam te stemmen, lieten zij zelfs de portretten van hem zelf en van zijn
vader door den beroemden Goltzius in koper graveeren, ter verspreiding aan Fransche
vrienden van den geleerde. De oorspronkelijke koperen platen van deze zeer zeldzaam
geworden portretten kwamen nu uit het archief van Curatoren voor den dag en worden
door Dr. Molhuysen's bemiddeling aan de Universiteitsbibliotheek afgestaan. Voor
de illustratie van zijne voordracht waren zij van groot belang, maar hieraan kon in
het octavo-formaat onzer Handelingen niet gedacht worden. Daarom werd besloten,
dat de Leidsche Universiteitsbibliotheek en niet onze Maatschappij het voorrecht
zou hebben zijn werk uit te geven, in folio-formaat met nieuwe, uitmuntend geslaagde
afdrukken der beide portretten van die oorspronkelijke koperen platen. Een exemplaar
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dezer fraaie uitgaaf is in de bibliotheek der Maatschappij opgenomen. Het ligt voor
belangstellenden hier op de Bestuurstafel ter inzage.
In Uwe vorige Vergadering werd eenig geld uit het Fonds beschikbaar gesteld voor
de uitgaaf van Vondel's Lucifer, in dichtmaat in het Hongaarsch vertaald door ons
buitenlandsch medelid den Heer Dr. Zs. Nagy. Dit werk is sedert verschenen en de
Maatschappij ontving voor haar subsidie de beschikking over 50 exemplaren. Tien
daarvan zijn in ons land verspreid; de 40 overige werden aan den Heer Nagy
aangeboden ter verzending aan instellingen in Hongarije zelf, waar zij geacht konden
worden dienstig te zijn om Vondel's werk in ruimer kring bekend te maken. Den
Heer Nagy zij ook van deze plaats dank betuigd voor zijn nuttig en volgens het
oordeel van deskundigen zoo welgeslaagd werk.
Onlangs is nu ook het monumentale werk voltooid waarvoor de Jaarvergadering van
1911 een subsidie uit het Fonds verleende, het Gedenkboek ter gelegenheid van de
herdenking van Neerland's herstel in 1813. Van harte wenschen wij onze Commissie
voor Geschied-en Oudheidkunde en in 't bijzonder den Heer G.J.W. Koolemans
Beijnen de ziel der gansche onderneming, geluk met het groote succes van dit
belangrijke en mooie boek.
De voorgenomen uitgaaf der werken van Bellamy, waarvoor indertijd de
Jaarvergadering de noodige middelen uit het Fonds verleende, is nu zoo ver gevorderd,
dat de bewerkster Mej. Dr. J.A. Nijland met inspanning van alle krachten bezig is te
zorgen, dat vóór het einde van dit jaar de kopij geheel persklaar zal zijn.
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Behalve al deze uitgaven waarvoor in meerdere of mindere mate de kas onzer
Maatschappij te hulp werd geroepen, moet nog eene uitgaaf genoemd worden die
ons ten geschenke werd gegeven. De Heer P.N. van Doorninck heeft het rijke archief
van St. Agnes Convent te Emmerik, dat in onze bibliotheek wordt bewaard, zorgvuldig
onderzocht en daarvan een ‘Inventaris’ doen drukken op dezelfde wijze als hij vroeger
reeds een Inventaris van het eveneens hier bewaard archief van het St. Ursulen
Convent te Neder Elten heeft uitgegeven. Aldus heeft de Heer Van Doorninck aan
de historische studiën een gewichtigen dienst bewezen en onze Maatschappij tot
grooten dank verplicht.
Van het bedrag uit het Fonds indertijd door de Jaarvergadering toegestaan voor het
doen photographeeren van Middelnederlandsche handschriften in buitenlandsche
bibliotheken bewaard, was nog genoeg over om te Londen in het Britsch Museum
een afdruk te laten maken van het handschrift 10286 bl. 115r-133r der prozabewerking
van den Dietschen Lucidarius. Het was beschreven door H H. De Flou en Gailliard
in de Verslagen der Kon. Vlaamsche Academie 1895, blz. 185 en deze beschrijving
deed vermoeden, dat het van belang zou zijn den nog onuitgegeven tekst alhier te
kunnen bestudeeren. Dat die tekst veel belooft, blijkt reeds uit de inleiding van den
Mnl. bewerker zelf, die o.a. zegt: ‘Anden boecke vintmen menighe doghentlike
dinghen, die anderen boecken verborghen sijn .... Soe wie dit boeck gheerne lesen
wil, die ghewint vele wijsdoms’. Hiermede zult Gij thans in onze bibliotheek in
duidelijken photographischen afdruk van het oorspronkelijke Uw voordeel kunnen
doen.
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Eenige malen werden werken ter uitgave of ter beoordeeling ons aangeboden, zonder
dat het Bestuur aanleiding kon vinden tot eenig voorstel dienaangaande aan Uwe
Vergadering. Over één werk worden nog onderhandelingen gevoerd; verder echter
kunnen geene bijzondere mededeelingen hieromtrent thans gedaan worden.
Aan de hulde dit jaar alom te brengen aan de nagedachtenis van onzen Nic. Beets,
bij de herdenking zijner geboorte nu 100 jaar geleden, besloot onze Maatschappij
zich volgaarne aan te sluiten. Het Bestuur had het voorrecht den Heer Dr. J. te Winkel
bereid te vinden heden in Uwe bijeenkomst eene voordracht aan hem te wijden.
Voorts besloot de Maandvergadering van Maart eene geldelijke bijdrage te verleenen
voor het Hildebrandgedenkteeken dat in zijne geboortestad dezen zomer wordt
opgericht, en tevens de schatten onzen bibliotheek beschikbaar te stellen voor de
Beets-tentoonstelling bij die gelegenheid te Haarlem te houden. Dank zij de liberaliteit
van de familie Beets en van wijlen onzen vriend Dr. Joh. Dyserinck zal onze
bibliotheek in staat zijn heel wat merkwaardigs daarvoor in te zenden.
Door de groote verliezen die, zooals reeds gezegd is, de dood ons deed lijden en door
het bedanken van eenige leden, verloren wij in het afgeloopen jaar in 't geheel 24
gewone en 3 buitenlandsche leden. Op dit oogenblik telt de Maatschappij 1 eerelid,
513 ‘gewone’ leden in Nederland, 7 in Ned.-Indië, 20 in het buitenland en 180
buitenlandsche leden van welke 43 de rechten en verplichtingen der gewone leden
aanvaard hebben: een totaalcijfer dus van 721 tegenover 715 in het vorige jaar.
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Bijlage IV. Verslag van den bibliothecaris.
Dames en Heeren,
Het Verslag met betrekking tot de Bibliotheek onzer Maatschappij dat ik heden de
eer heb uittebrengen, zal slechts voor een kort oogenblik Uwe gewaardeerde aandacht
vragen, daar ik tot mijn leedwezen, U betrekkelijk weinig belangrijks mede te deelen
heb. De welkome geschenken van een 60-tal onzer medeleden zijn ouder gewoonte
in de bijlage tot dit Verslag ieder afzonderlijk met de namen der schenkers vermeld,
en daarvan meen ik als eene ware aanwinst voor onze Bibliotheek te mogen noemen:
een belangrijken brief van Episcopius, ons geschonken door ons medelid R.J.
Schierbeek R.Jzn., en een drietal onuitgegeven, hoogst merkwaardige brieven,
waaronder een van 14 bladz., van Multatuli gericht aan wijlen Dr. A.C. Loffelt. Mr.
J.C. Overvoorde had aan Mevr. de Wed. Loffelt den raad gegeven deze brieven aan
onze Maatschappij te schenken, en met de meeste welwillendheid heeft H.E. aan dit
advies, waarvoor wij ons geacht medelid zeer erkentelijk zijn, gevolg gegeven.
Het letterkundig verkeer met 160 binnen- en buitenlandsche Genootschappen en
Maatschappijen1 vond ge-

1

Zie de uitvoerige opgave daarvan in de Handelingen en Mededeelingen onzer Maatschappij
van 1905-6, blz. 80-84.
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regeld plaats, en leverde, als gewoonlijk, voor onze Bibliotheek rijke vruchten op.
En hierin zijn wij in dit maatschappelijk jaar zeer gelukkig geweest, daar wij met
een viertal Vereenigingen relaties geopend hebben, en wel met den Katholieken
Kunstkring De Violier te Amsterdam, wiens rijk geïllustreerde Jaarverslagen en het
fraai uitgevoerde Gedenkboek aan het 10-jarig bestaan van dien kring, ons zeer
welkom waren. Verder met het Verein zur Erforschung der Rheinischen Geschichte,
dat ons de tot heden verschenen zeven jaargangen van het Mainzer Zeitschrift met
talrijke zeer fraaie platen zond; met de Vereeniging ‘Haerlem’ en ten slotte met het
Arnhemsch Genootschap voor Oudheidkunde.
Door geschenken en aankoop werd de boekerij vermeerderd met 210 boeken en
met de vervolgen van 230 tijdschriften en Genootschapswerken. Uitgeleend tegen
ontvangbewijs werden 3472 boeken, 27 handschriften en 22 brieven, ongerekend
het groot aantal boeken dat in de Leeskamer der Universiteits-Bibliotheek
geraadpleegd werd.
Mij met de hoop vleiende, U in het volgende jaar meer belangrijks te kunnen
mededeelen, betuig ik U mijn dank voor de aan dit Verslag verleende aandacht.
LOUIS D. PETIT.
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Lijst van personen en instellingen die de Bibliotheek van de Maatschappij
der Nerlerlandsche Letterkunde in het genootschapsjaar 1913-1914 met
geschenken hebben vereerd.
1

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

2

Mr. C. Bake, 's-Gravenhage.

3

Dr. W.A.F. Bannier, Utrecht.

4

Dr. A.J. Barnouw, 's-Gravenhage.

5

F. de Bas, 's-Gravenhage.

6

Jkhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland,
's-Gravenhage.

7

Joh. H. Been, Brielle.

8

Taco H. de Beer, Amsterdam.

9

W.H. van Bilderbeek, Dordrecht.

10

Dr. P.J. Blok, Leiden.

11

Dr. G.J. Boekenoogen, Leiden.

12

Dr. C. Borchling, Hamburg.

13

Dr. R. Brandstetter, Luzern.

14

Dr. Joh. C. Breen, Amsterdam.

15

C.W. Bruinvis, Alkmaar.

16

Dr. F. Buitenrust Hettema, Zwolle.

17

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

18

A. de Cock, Antwerpen.

19

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

20

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

21

Comm. voor de Tentoonstelling van
1813, 's-Gravenhage.

22

Alb. S. Cook, New Haven (America).

23

J. van Dam van Isselt, 's-Gravenhage.

24

H.C. Diferee, Amsterdam.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1914

25

Mr. J. Domela Nieuwenhuis,
's-Gravenhage.

26

P.N. van Doorninck, Bennebroek.

27

Mr. H.L. Drucker, 's-Gravenhage.

28

Dr. A.C. Duker, Haarlem.

29

Mr. J. Eysten, 's-Gravenhage.

30

Gedeputeerde Staten van Zeeland,
Middelburg.

31

Gemeentebestuur van Leiden.

32

Gemeentebestuur van Utrecht.

33

J.J. Graaf, Overveen.

34

Ned. Handels-Hoogeschool, Rotterdam.

35

O. van Hauwaert, Gent.

36

Dr. J. Herderscheê, 's-Hertogenbosch.

37

Dr. D.C. Hesseling, Leiden.

38

Mr. H. Graaf van Hogendorp,
's-Gravenhage.

39

J.G.A. van Hogerlinden, Arnhem.

40

Dr. J.H. Holwerda, Leiden.

41

G.J. Honig, Zaandijk.

42

Hoogheemraadschap van Rijnland,
Leiden.

43

J. Ph. van der Kellen Dzn., Amsterdam.

44

H.M. Kesteloo, Domburg.

45

Dr. H.H. Knippenberg, Venlo.
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46

Fr. D. de Kok, Weert.

47

J. Koopmans, Dordrecht.

48

W.F. Leemans, Warmond.

49

Library of Congress, Washington.

50

J.B. van Loenen, 's-Gravenhage.

51

Mevr. Wed. A.C. Loffelt, 's-Gravenhage.

52

V. Loosjes, Amsterdam.

53

G.W. Lovendaal, Grave.

54

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

55

Dr. W. Martin, 's-Gravenhage.

56

R. van der Meulen, 's-Gravenhage.

57

Firma Mart. Nijhoff, 's-Gravenhage.

58

A.L.H. Obreen, Velp.

59

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

60

W.P.J. Overmeer, Haarlem.

61

M.A. Perk, 's-Gravenhage.

62

Louis D. Petit, Leiden.

63

Redactie van De Gids, Amsterdam.

64

Redactie van Het Huis, Amsterdam.

65

Redactie van Répertoire d'Art et
d'Archéologie, Parijs.

66

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

67

Rijks-Archief, 's-Gravenhage.

68

Rijks-Universiteit, Groningen.

69

Mr. H.H.R. Roelofs Heyrmans, Delft.

70

R.J. Schierbeek R.J. zn., 's-Gravenhage.

71

S. Seeligmann, Amsterdam.

72

Mej. Dr. C. Serrurier, Leiden.

73

Dr. J.C. van Slee, Diepenveen.

74

G.W. Spitzen, 's-Gravenhage.

75

Kon. Stearinekaarsenfabriek, Gouda.

76

Mej. Dr. B.M. van der Stempel,
Amsterdam.
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J.F.M. Sterck, Haarlem.

78

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

79

Is. Teirlinck, Ruisbroek (Brussel).

80

Universiteits-Bibliotheek, Amsterdam.

81

Universitäts-Bibliothek, Christiania,

82

Universitäts-Bibliothek, Tübingen.

83

Universitäts-Bibliothek, Uppsala.

84

A. VanderHaeghen, Gent.

85

Dr. J. Verdam, Leiden.

86

Vereeniging ter bevordering van de
belangen des Boekhandels, Amsterdam.

87

Vereeniging Amstelodamum,
Amsterdam.

88

Vereniging tot vereenvoudiging onzer
schrijftaal, Zwolle.

89

R.W.P. de Vries, Amsterdam.

90

K. Württemb. Geheim Haus- und
Staats-Archiv, Stuttgart.

91

Mevr. W. Wijnaendts
Francken-Dyserinck, Leiden.

92

Zuid-Afrikaansche Akademie, Pretoria.
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Lijst der handschriften en boeken waarmede de bibliotheek is vermeerderd:
I. Handschriften.
Geschenk van Mevr. de Wed. A.C. L o f f e l t te 's-Gravenhage.
D e k k e r (E. D o u w e s ) [M u l t a t u l i ], Brieven aan A.C. Loffelt Jan. 1876, (14
bldz.), 20 Mrt. 1876, 17 Mrt. 1877, een briefkaart 20 Jan. 1877, een brief zonder
datum van Mevr. Douwes Dekker, geb. Hamminck Schepel.
Geschenk van den heer R.J. S c h i e r b e e k R. J z n , te 's-Gravenhage.
E p i s c o p i u s (S.), Brief aan J.A. Marschand. 5 Jan. 1631.
Brief aan Monsieur Godefroy.
K r a m m e r s (K l .), Lijst der Capittels enz. van den geheelen Bijbel.
B o r n i u s (A.), Gedicht.
Geschenk van het Bestuur van de Maatschappij d. Nederl. Letterkunde.
Lucidarius. Prozabewerking. Photogr. reproductie van handschrift 10286 van het
British Museum.

II. Boeken1.
A d a m a v a n S c h e l t e m a (C.S.), Van Zon en Zomer. 2de druk, Rott. 1908.
A d a m a v a n S c h e l t e m a (C.S.), Eenzame liedjes. Rott. 1909.
Advocaat (De) der vrouwelijke kunne; en wel voornaamentlijk, der jonge dochteren
en weduwvrouwen. Met Artikelen van bezwaar, tegen de grillen van Madame de
verouderde gewoonten enz. Z.p.e.j.
A l b e r d i n g k T h i j m (J.A.), Les Chroniques de la Hollande. Avec Etude
littéraire par C h . S i m o n d . Par. z.j. (70).
Amstelodamum. Jaarboek XII. Amst. 1914. (87).
B ä h r (M.), Eerste Gedichten. Rott. 1863. (70).
B a r n o u w (A.J.), Anglo-saxon christian poetry. An address ... transl. by L.
D u d l e y . The Hague 1914. (4).
B e e n (J o h . H.), Historische fragmenten. Nieuwe bundel. Rott. 1913. (7).
B e e n (J o h . H.), Van een Diefjesmaat en een Schooljongen. Geïll. Alkm. 1913.
(7).

1

De cijfers achter de titels geplaatst, verwijzen naar de met diezelfde cijfers gemerkte namen
der schenkers hiervoren op blz. 78 opgenomen. De titels zonder zoodanige cijfers zijn van
boekwerken door aankoop of ruiling verkregen.
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B e e r (T.H. de), Eye-Openers. Respectfully dedicated to serious Stradfordians etc.
I. Amst. 1914. (8).
B e e t s (N.), 1813. Platen verzameld door N.B. met inleiding van H. B r u g m a n s .
Amst. 1913.
Bellona zegenpraalende voor de Bondgenooten, ofte desz. Vastenavonds Triomf.
Amst. 1707. (70).
B e s s e l a a r (G.), Zuid-Afrika in de Letterkunde. Amst. 1914.
Bibliotheek (Letterkundige) voor Katholieken. Bezorgd door de leeraren van het
R.K. Gymnasium te Tilburg. No. 1-15. Tilb. [1903-1905].
B i l d e r b e e k (W.H. v a n ), Geschiedenis der Polders Oud- en Nieuw-Reyerwaard.
Dordr. 1914. (9).
B i l d e r b e e k (W.H. v a n ), Geschiedenis van de Polder Nieuw-Bonaventura.
de
2 druk. Z.p. 1911. (9).
B i l d e r d i j k (W.), Poèmes Néerlandais. Trad. pour la première fois en français,
avec étude sur la vie et l'oeuvre de Bilderdijk par C h a . S i m o n d . Par. 1890. (70).
B i j l e v e l t (L. v a n ), [Gedichten]. 's-Gravenh. 1855-68. 3 stks. (70).
Weldadigheid 1855, - De Zeeramp. 1863. - Een stem uit de golven, 1868.
B i z i o (Leo.), In viaggio. Venezia 1888.
B l a s (G e e r t ), ps. van B.H. d e G r a a f , ‘Mit onz' leujongs noar stad tou’. Uith.
1913.
Bloemlezing uit de ‘Vrijheids’-literatuur van ca 1810-1813. Uitg. en van
toelichtingen en verklarende aanteekeningen voorzien door J. K o o p m a n s . Gron.
1913. (47).
Bibliotheek van Nederl. letterkunde No. 12.
B l o k (P.J.), Geschiedenis eener Hollandsche stad. Afl. 9, 10. 's-Grav. 1913-14.
(10).
B o (L.L. d e ), - Deken D e B o 's Kruidwoordenboek bewrocht en uitg. door J o s .
S a m y n . Gent 1888.
B o n t (B e r n . J.M. d e ), De ambachtsheerlijkheid Kortenhoef. Amst. 1902. (62).
B o r c h l i n g (C.), Mittelniederdeutsche Handschriften in den Rheinlanden u.s.w.
IVer Reisebericht. Gött. 1914. (12).
B r a n d s t e t t e r (R.), Monographien zur Indonesischer Sprachforschung. XI.
Luz. 1914. (13).
Brandwag (Die), Veertiendaags ge-illustreerd tijdskrif v'r die Afrikaanse huisgesin.
Onder Red. van W.M.R. M a l h e r b e en G u s t . S. P r e l l e r [jrg. II enz. van W.M.R.
M a l h e r b e ]. Jaarg. I-IV Pret. 1910-14. (37).
B r e m e r (A.), Regeln für die plattdeutsche Rechtschreibung nebst Textprobe.
Halle 1914.
Brieven (Zedekundige, oordeelkundige, staatkundige, en vermaakelijke); en
Aanmerkingen. Zoo in Proos als in Vaarzen. Zijnde een Verzameling van verscheide
Fraaye Stukjes uit Engelsche en Fransche
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Schryvers. Vertaalt en bij een gebracht door ... Amst. [1745?]. 18 stkkn.
Briefwisseling van C o n s t . H u y g e n s . Uitg. door J.A. Wo r p , Dl. III. 's-Grav.
1914. (19).
Briefwisseling van, met en over H e n d r i k C o n s c i e n c e uit de Jaren 1837 tot
1851. Met een inleiding en aanteekeningen van A. J a c o b . Dl. I. Gent 1913.
Uitg. d.K. Vlaamsche Acad. v. Taal- en Letterkunde.
B r o e r e (C o r n .), Beschouwing der Geschiedenis [uitg. met eene inleiding door
M.R. d e B r o u w e r ]. Tilb. [1904].
Letterk. Bibliotheek voor Katholieken No. 12.
Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit. Uitg. door P.C. M o l h u y s e n .
Dl. I. 's-Grav. 1913. (19).
B r o u w e r (M.R. d e ), [Corn.] Broere. Over zijn leven en werken. Tilb. [1904].
Letterk. Bibliotheek voor Katholieken No. 11.
Bruiloft (De) van Kloris en Roosje. Kluchtspel [uitg. door J.H. R ö s s i n g ]. 's-Grav.
1886. (70).
B r ü n h i l d e , Zieleleven. Arnh. [1905]. (70).
B y r o n , Lara. Een verhaal naar het Eng. door S.J. v a n d e n B e r g h . 's-Gravenh.
1845. (70).
C a l l e n b a c h (J.R.), Neerland's onafhankelijkheid hersteld. Nijk. 1913.
C a r r o z a r i (R.), Amaryllis. Acc. VII Carmina laudata. Amst. 1913.
Catalogue des Tableaux ... du Musée R. de la Haye. 2e éd. [par W. M a r t i n ]. La
Haye 1014. (65).
Catalogus der Verzameling ‘J a c o b H o n i g J s z . J r . in de Zaanlandsche
Oudheidkamer [door G.J. H o n i g ]. Zaand. 1900-1914. (41).
I. De Boekerij. - II. Schilderijen enz.
Catalogus der Handschriften van de Universiteits-Bibliotheek. Dl. V. Amst. 1913.
(80).
Catalogus van de boeken geplaatst in de Laboratoria. Amst. 1913. (80).
Catalogus der Historische Tentoonstelling 1795-1813. 's-Grav. 1913. (21).
Catalogus der Provinciale Bibliotheek van Zeeland. Dl. VI. Verzameling Tak.
Midd. 1913. (30).
Catalogussen van de bij het Stadsarchief bewaarde Archieven. I.b. Utr. 1913. (32).
C a t s (J a c o b ), Spaens heydinnetie uitg. door F. B u i t e n r u s t H e t t e m a . 3de
herz. druk. Zwolle 1913. (16).
Zwolsche herdrukken No. 1.
C o e n e n (F r a .), Schetsen. Tilb. [1908].
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Letterk. Bibliotheek voor Katholieken No. 3.
C o l e n b r a n d e r (H.T.), Rede gehouden in de vergadering der Vereeniging tot
beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis den 28 Nov. 1913. [Zwolle
1914].
C o l e n b r a n d e r (H.T.), Inlijving en opstand. Amsterdam 1913.
Nederl. Historische Bibliotheek. VII.
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C o n s t a n t i j n (Meester), ps. van C. B a k e , Invallen en Uitvallen. Il. 's-Grav. 1914.
(2).
C o o k (A l b . S.), The Date of the Ruthwell and Bewcastle Crosses. New H. 1912.
(22).
Corpus juris foeminini: of Wetboek der Vrouwen. Handelende van den Oorspronk
der Vrouwe-Regeering onder den Keizer Heliogabalus ... Van de ... ondergang dier
Vrouwe-Regeering: Van derzelver Wetten en Rechtplegingen &c. Uit het Latyn en
Hoogd verz. door Een Liefhebber der Vrouwen. Alkm. 1759.
C r a a n d i j k (J.), De Haarlemsche Hofjes. Haarl. 1904. Aanvulling. Haarl. 1910.
C r a a n d i j k (J.), Kasteel en Heerlijkheid Haarlem bij Heemskerk. Haarl. 1906.
Uitg. d. Vereeniging ‘Haerlem’.
C r e m e r (J.J.), Intérieurs Hollandais. Nouvelles villageoises. Trad. nouvelle avec
étude sur la vie et l'oeuvre de Cremer. Paris [1887]. (70).
D a e m s (S.), - Dit sijn suverlike Liedekens, die hevet ghemaect Frater
S e r v a t i u s D a e m s . Tungherlo 1878.
D a l e ' s (Va n ) Groot Woordenboek. Afl. 3-7. 's-Gravenh. 1913-14.
D a m v a n I s s e l t (J. v a n ), De waarde en de beteekenis der Openluchtspelen
tegenover de Toestellenoefeningen der Gymnastiek. Baarn 1913. (23).
D e B a e r e (C.) en J. G e s s l e r , De Roode Roos. Geschiedenis der Hasseltsche
Rederijkerskamer. Hass. 1913.
D e C o s t e r (C h .), Legende en de heldhaftige ... daden van Uilenspiegel en
Lamme Goedzak. 2e druk. M. platen van J. G o n d r y . Amst. 1914.
D e n u c é (J.), Oud-Nederlandsche Kaartmakers in betrekking met Plantijn. Dl.
I. Antw.-'s-Gravenh. 1912.
Uitg. der Antwerpsche Bibliophilen. No. 27.
D i r k s (T.), Van Jadestrand un Werserkant. Erzählungen und Gedichte ... herausg.
von G e o . R u s e l e r . Hamb. 1913.
Quickborn-Bücher. Bd. IV.
D i f e r e e (H.C.), Het Gedenkboek 1813. Uitg. bij het eeuwfeest der herwinning
van ons zelfstandig volksbestaan. Geïll. Amst. 1913.
D o k k u m (J.D.C. v a n ), Rembrandt. Baarn 1914.
Onze groote mannen. Serie I, No. 3.
Doodgeborene (De). Dichtstuk in den geest van E.A. B o r g e r . Amst. 1858. (70).
D o o r n i n c k (P.N. v a n ), Inventaris van het Archief van het St. Agnes Convent
te Emmerik. Haarl. 1914. (26).
D r i j v e r (F.W.), Historie en legende. Vervolg op ‘Mozaïek’. Gron. 1912.
D r o o g e n d i j k (J.M.) en H.C.H. M o q u e t t e , Rotterdamsche straatnamen
historisch verklaard. Rott. 1910.
D u k e r (A.C.), Gisbertus Voetius. Dl. III 2. Leid. 1913. (28).
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E y c k (P.N. v a n ), De getooide doolhof. Zeist 1909.
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F a l c k (A.R.), Gedenkschriften uitg. door H.T. C o l e n b r a n d e r . 's-Grav. 1903.
(19).
F e a m s t e r (C.N.), Calendar of the papers of J.J. Crittenden. Wash. 1913. (49).
Festschrift zum 50 j. Jubiläum des Vereins für die Geschichte und Altertumskunde
von Erfurt. Erfurt 1913.
Festschrift zum 50 j. Jubiläum des Bergischen Geschichtsvereins. Elberfeld 1913.
[F i s c h e r (H.W.)], Over en voor het Leidsche Invalidenhuis door F. Leid. [1913].
(62).
F o c k e m a (D.), Gedenkboek van Arnhem 1813-1913 met medewerking van
J.G.A. v a n H o g e r l i n d e n en G. v a n d e r Wa l . Rott. [1913]. (39).
F o c q u e n b r o c h (W.G. v a n ), Keur uit zijn werken door L. B a e k e l m a n s .
Antw. 1913.
F r é v i l l e (A.F.J.), Levensbeschrijvingen van beroemde honden. Nijm. 1832
(70).
F r u i n (R.), De huidige stand van het Costervraagstuk. Haarl. 1906.
Uitg. d. Vereeniging ‘Haerlem.’
G a e d e r t z (K. T h .), Was ich am Wege fand. Neue Folge. Leipz. 1905.
G a r r e r (A.H.), Een Haarlemsch dichter der 18e eeuw. Haarl. 1910.
Uitg. d. Vereeniging ‘Haerlem’.
Gebeden (Eenige) voor Eerstbeginnenden en Jonge Kinderen. Prières pour la Jeunesse.
Amst. 1780. (70).
Gedenkboek (Historisch) der herstelling van Neêrlands onafhankelijkheid. Uitg....
onder leiding van G.J.W. K o o l e m a n s B e y n e n . Dl. III-IV. Haarl. 1913. (20).
Gedenkboek 1901-1911 [van den] Katholieken Kunstkring ‘De Violier’ onder
bescherming van den Heiligen Benedictus. Tiende Jaarverslag 1911-12 [uitg. door
G.H. We u s t i n k ]. Amst. [1912].
Gedenkschrift ter herinnering der opening van de Nederl. Handels-Hoogeschool
[Rott. 1914]. (34).
Gedichten (Ingekomen) op de Prijsvraag uitgeschreven door de Firma F e r w e r d a
en T i e m a n in het Januari-nummer van hun maandblad ‘Dionysos’. Amst. [1912].
(62).
G e l d e r (A.M. v a n ), Amsterdamsche straatnamen geschiedkundig verklaard.
Amst. 1913.
Gesänge (Evangelische) nach dem Holländischen bearbeitet von F.
S c h a u m b u r g . Emd. 1840. (70).
Geschichtsquellen (Württembergische). Bd. XIV, Stuttg. 1913. (82).
G e s n e r (A.H.), Laura of de kusch in zijn uitwerkselen. Amst. 1795.
Gids voor Gent [door P. C l a e y s e.a.). Vert. door A.W. S a n d e r s v a n L o o .
Gent 1914. (84).
G o e d e k e (K.), Grundrisz zur Geschichte der deutschen Dichtung aus den
Quellen. 2e ganz neu bearb. Aufl. [nach dem Tode des
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Verfassers ... fortgeführt van E d m . G o e t z e ]. Bd. X. Vom Weltfrieden bis zur
französischen Revolution 1830. III. Dresd. 1914.
G o n n e t (C.J.), De poorten van Haarlem. Haarl. 1913.
Uitg. d. Vereeniging ‘Haerlem’.
Handelingen van het XXXIIe Nederl. Taal- en Letterkundig Congres te Antwerpen.
Antw. 1913.
H a s p e l s (G.F.), Vondel. Baarn 1914.
Onze groote mannen. Serie I No. 1.
H e u v e l (H.W.), Elisabeth Marie Post. 1755-1812. Haar leven en geschriften. Met
voorwoord en aanteekeningen van J.A. P r i n s . Epe 1913.
Hoe nader hoe brutaalder, of de Bedrijven van alle In- en Uitlandse Jacobijnen,
Schelmen en vagebonden. Z.p.e.j. [na 1694]. (11).
H o e v e n (A. v a n d e r ), De letterkunde. Baarn 1913.
Uit onzen Bloeitijd. Serie III. No. 7.
H o g e n d o r p (H. v a n ), Willem van Hogendorp in Nederl. Indië. 's-Grav. 1913.
(38).
H o l d e r (A.), Alt-Celtischer Sprachschatz. Lfrg. 21. Leipzig 1913.
H o l l a n d (J a n ) [ps. van A.J. V i t r i n g a ], Een paar Buiten-Model-Menschen.
(Fragmenten). Tilb. [1903].
Letterk. Bibliotheek voor Katholieken No. 2.
H o l w e r d a (J.H.), Catalogus v.h. Rijks-Museum van Oudheden. I. Opgravingen
in Nederland. 's-Grav. 1913. (40).
[H o n o r é N a b e r (S.P. l')], Inventaris der verzameling Kaarten berustende in
het Rijksarchief. Suppl. 's-Grav. 1914. (67).
H o o f t (P.C.), Baeto, oft oorsprong der Hollanderen. Treurspel. Uitg. en van
toelichtingen en verklarende aanteekeningen voorzien door J. K o o p m a n s , Gron.
1910.
Bibliotheek v. Nederl. Letterkunde No. 10.
H o o g e w e r f f (E.J.), Bescheiden in Italië omtrent Nederlandsche Kunstenaars. Dl.
II. 's-Grav. 1913. (19).
H u i z i n g a (J.), Over de oudste geschiedenis van Haarlem. Haarl. 1907.
Uitg. d. Vereeniging ‘Haerlam’.
Jaarboek der Zuid-Afrikaansche Akademie IV. Pret. 1913. (92).
Jaarboek (Haagsch) 1913. 's-Grav. 1913.
Jaarboekje der Kunstlievende Maatschappij V.W. [Amst. 1845-52, 54, 57]. 10
dln. (69).
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Jaarboekje (Leidsch) voor 1914. Leid. 1914.
Jaarboekje (Rotterdamsch) voor 1914. Rott. 1914.
K a l f f (G.), Inleiding tot de studie der Literatuurgeschiedenis. Haarl. 1914.
K a l f f (S.), Multatuli-opstellen. Rott. 1904.
K a m p e n (N.G. v a n ), Holland und Belgien. Deutsch van J o h . v. H o r n . Mit
Bild. von W.H. B a r t l e t t . Lond. 1839.
K a m p e n (N.G. v a n ), Holland and Belgium. Transl. bij W.G. F e a r n s i d e .
Ill. bij W.H. B a r t l e t t . Lond. 1836.
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K e m p e n e e r s (H.), Hendrik van Veldeke en de bron van zijn Servatius. Antw.
1913.
K e s t e l o o (H.M.), Domburg in woord en beeld. M. krt. en 13 pl. Middelb. 1913.
(44).
K i n g m a (F. I J n t e s ), Orpheus onder de jeugd, of gezangen ... ten dienste van
Kinderbewaarscholen ... zijnde tevens een ... verzameling van ... melodijen op cijfers;
voorafgegaan door eene korte verklaring van het zingen naar cijfers. Leeuw. 1843.
(70).
K l e e r k o o p e r (M.M.), De Boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e
eeuw. 1e Ged. 's-Grav. 1914. (86).
K l e i n (F.H.), Drie Zeemans-liedjes en nog een bagatel. Vlaard. 1861. (70).
K n a p p e r t (L.), Het jaar 1813 en zijne glorie. Leid. 1914.
K n i p p e n b e r g (H.), Verbalen. I. Een Kerstverhaal. Sitt. 1911. (45).
K n i p p e n b e r g (H.), De St.-Pieterskerk bij Maastricht. Maastr. [1912]. (45).
K n i p p e n b e r g (H.), Pieter Cornelisz. Hooft en Constantijn Huygens. Een studie
voor school en huis. Roerm. [1913]. (45).
K n i p p e n b e r g (H.), Reijer Anslo, zijn leven en letterkundig werk. Amst. 1913.
(45).
K n u t t e l (W.P.C.), Verboden boeken in de Republiek der Vereenigde
Nederlanden. 's-Grav. 1914. (86).
K o l l e w i j n (R.A.), Vereenvoudigers-Arsenaal. Baarn 1914.
K o o i m a n (K.), ‘Twe-spraeck van de Nederlandsche letterkunst’. Gron. 1913.
(62).
Krijgsgeschal en Volksgezang. 's-Gravenh. 1830. (70).
K u p é r u s (L.), Uut de Gröninger Veenkolonies. Novellen en Schetsen. Kamp.
1913.
L e e u w e n (J.A.C. v a n ), Erasmus. Baarn 1914.
Onze groote mannen. Serie I, No. 2.
L e n n e p (J. v a n ), I. De Reisgenooten. II. De Friezen te Rome. Tilburg [1903-4].
2 dln.
Letterk. Bibliotheek voor Katholieken No. 5 en 13.
Lenore, romanze [door G.F. B ü r g e r , uit het Hoogd. vert. door M. v a n
H e y n i n g e n B o s c h ]. Z.p.e.j. (70).
Deze vertaling is eene andere dan die welke voorkomt in de Nagelaten
dichtwerken van V.H.B.
Leven (Het Huiselijk en Maatschappelijk) onzer Voorouders. Proeve van een populaire
Cultuurgeschiedenis van Nederland. Uitg. onder leiding van H. B r u g m a n s . Geïll.
Afl. 1-9. Amst. 1913-14.
Liederen voor en door Vrienden van Vrijheid, Vaderland en Oranje [verz. door
A. L o o s j e s P z n . e.a.] Haarl. 1814.
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L o e n e n M a r t i n e t (J. v a n ), Het fatalisme in onze jongste letterkunde. Haarl.
1891. (62).
L o o s (J.C. v a n d e r ), Geschiedenis der Parochie Nederhorst den Berg,
1811-1911. Leid. 1911 (62).
L o o s j e s (V i n c .), Van de levensmarkt. Haarl. 1913. (52).
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L o v e n d a a l (G.W.), Kindergedichten. Met ill. van R i e C r a m e r . Gron. [1913].
(53).
L y r a (F r i e . W i l h .), Schnack und Schnurren. Auswahl aus den Schriften von
- ... herausg. von G o t t f r . K u h l m a n n . Hamb. 1913.
Quickborn-Bücher. Bd. III.
M a e r l a n t (J a c o b v a n ), Uit Der Naturen Bloeme. Tilb. [1903].
Letterk. Bibliotheek voor Katholieken No. 9.
M a n g o e n d i K a r i a , Dialect Djawa-Banten. Bat. 1914.
Mannen (Onze groote). Onder redactie van S.D. v a n Ve e n . Serie I. No. 1-3.
Baarn. 1914.
M a s m a n (G e r h .), Kinder-preek over Marcus X. vs. 13-16. Utr. 1793. (70).
M e e s t e r (J. d e ), 's Zomers buiten. Stadje in roem. [Uitg. met inleiding door
M.S. V r o m a n s ]. Tilb. 1903.
Letterk. Bibliotheek voor Katholieken No. 9.
M e i j e r (J.C.), Verhaal van een tweejarige avontuurlijke zeereis. Amst. 1863 (70).
Met Houtman uit en thuis! Ter herinnering aan den eersten tocht der Nederlanders
naar Java. 1597-1897. Door H. [Amst.]. 1897. (70).
M o e n s (A.), Berijmd rapport van het verhandelde ter 60ste algemeene vergadering
der Maatschappij Tot nut van 't algemeen, gehouden ... 13 en 14 Aug. 1844. Rott.
1844. (70).
M o l s b e r g e n (E.C. G o d é e ) en J o h . V i s s c h e r , Zuid-Afrika's Geschiedenis
in Beeld. Platen-atlas verzameld en toegelicht door -. South-African History Told in
Pictures a.s.o. Amst. 1913.
M u l l e r 's (C.) Laatste vruchten voor de Nederlandsche jeugd. Amst. 1798. (70).
N a b e r (J o h a. W.A.), Betje Wolf en Aagje Deken. Geïll. door de schrijfster.
Amst. 1913.
Nederl. Historische Bibliotheek. VIII.
Nederland ('t Herstelde). Zijn opleven en bloei na 1813. Door verschillende
medewerkers onder leiding van A.N.J. F a b i u s . Amst. 1913.
Newspapers (The first) of England printed in Holland 1620 and 1621 publ. by
W.P. v a n S t o c k u m J r . The Hague 1914. (78).
N o t t e n (D.T.), [Gedichten]. Zwolle e.e. 1856-65. 3 stks. (70).
Doodsgevaar en ongedachte redding. 1856. - Watersnood. 1861. - In het
centrum. Een lied bij den aanvang van 1865.
O b r e e n (A.L.H.), Verschillende onderwerpen. Dl. IV. Hilv. 1913. (58).
O l i v e i r a (E. d'), ‘De mannen van '80 aan het woord.’ Amst. 1913.
O l i v e i r a (E. d'), ‘De jongere generatie’ (vervolg op voorg.). Amst. 1914.
O r b a a n (J.A.F.), Un viaggio di Clemente VIII nel Viterbese. Roma 1913. (59).
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Orkestcomposities van Nederlandsche meesters van het begin der 17de eeuw.
Paduanen en Galliarden van M. B o r c h g r e v i n g , B. G r e p en N. G i s t o w . Naar
de uitg. van 1607 en 1609 in partituur
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gebracht en met eene inleiding opnieuw uitg. door H.F. W i r t h . Amst.-Leipzig 1913.
Uitg. XXXIV van de Vereen. v. Nederl. muziekgeschiedenis.
O u d e m a n s (A.C.), Het leven en de lotgevallen van Hugo de Groot in gesprekken.
Amst. 1824. (70).
O v e r e e m (P.A. v a n ), Proeve eener berijming van het Burgerlijk Wetboek. De
akten van den burgerlijken stand. Amst. [1860?] (70).
Papsturkunden in Frankreich [herausg.] von W. W i e d e r h o l d . VII. Berl. 1913.
Nachrichten v.d.K. Gesellsch. d. Wissenschaften zu Göttingen. Philol.
hist. Klasse 1913.
P o i r t e r s (A d r .), Het leven van den H. Franciscus de Borgia, Derden Generaal
vande Societeyt Iesu. Verciert met sedelycke opmerckingen, printjens, en dichtjens.
Antw. 1671.
Polichinel [onder red. van W.J. v a n Z e g g e l e n en S.J. v a n d e n B e r g h ].
o
N . 1-8. Haarl. 1849. M. houtsn. (70).
P o r t h e i n e J r . (H.), Het praalgraf van Karel van Egmond, Hertog van Gelre
enz. in de St. Eusebius- of Groote Kerk te Arnhem. Arnh. 1913.
Uitg. v.h. Arnhemsch Genootschap van Oudheidkunde.
P o t g i e t e r (E.J.), Gedichten [uitg. door M.S. V r o m a n s ]. Tilb. [1903].
Letterk. Bibliotheek voor Katholieken No. 7.
P o t g i e t e r (E.J.), 't Is maar een Pennelikker. Tilb. [1904].
Letterk. Bibliotheek voor Katholieken No. 10.
Proeve van een verklarend Nederduitsch Woordenboek. Z.p.e.j. (70).
P u y v e l d e (L e o . v a n ), Schilderkunst en Tooneelvertooningen op het einde
van de Middeleeuwen. Eene bijdrage tot de Kunstgeschiedenis vooral van de
Nederlanden. Gent 1912.
Uitg. d.K. Vlaamsche Acad. v. Taal- en Letterkunde.
R a h n (J.R.) und H. Z e l l e r -We r d m ü l l e r , Das Fraumünster in Zürich. IV.
Baugeschichte. Zür. 1914.
Mitteilungen d. Antiq. Gesellschaft in Zürich 78.
R a n k e (L e o p . v o n ), Analecta uit [zijne] Historische Werken. Verz. en toegelicht
door M. t e n B o u w h u y s , vert. door J.J. v a n G e l d e r e n . Amst. 1908-9. 2 dln.
Rapport omtrent de Volksbibliotheken van het Nut, hare geschiedenis, haar toestand
en voorstellen tot reorganisatie. Bewerkt door J.B. R o e l v i n k , H.E. G r e v e , J.D.
R u t g e r s v a n d e r L o e f f , e.a. Amst. 1913.
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R e g t u i t (J a n ), 1e-8e Brief van - passagier van het zinkende schip De
Neederlanden, gevoerd door Kapitein Kaas. Amst. [1843]. 8 stks. (70).
Rembrandt-etsen uit het 's Rijks Prentenkabinet te Amsterdam. Gouda 1914. 3
port. (75).
I Bijbelsche voorstellingen. II Portretten. III Landschappen.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1914

89
R o n k e l (P h . S. v a n ), Suppl. to the Catalogue of the Arabic Mss. preserved in
the Museum of the Batavian Society. Bat. 1913.
Roman van den Riddere metter Mouwen, opnieuw naar het Hs. uitg. en van een
inleiding en glossarium voorzien door B e r t h a M. v a n d e r S t e m p e l . Leid.
[1914]. (76).
Bibliotheek v. Middelnederl. Letterkunde.
R ö s s i n g (J.H.), Het tooneel in Nederland in de 17e eeuw. Baarn 1913.
Uit onzen Bloeitijd. Ser. III. No. 8.
S a s s e v a n Y s s e l t (A.F.O. v a n ), Voorname huizen in 's Hertogenbosch. Dl.
II. 's Hert. 1913.
S c h a e p (J a n C l z n .), Bloem-tuyntje bestaende in Inderlijcke Bedenckingen,
Gelijckenissen, ofte Exempelen: midsg. eenige Sangrijmen, ofte Liedekens. Den 5den
Druk. met ... pl. verm. Amst. 1724.
S c h a e p m a n (H.J.A.M.), Jan Pieterszoon Coen. Rede uitgesproken te Hoorn
op 30 Mei 1893. 's-Grav. 1893. (70).
S c h a r t e n (K.), Beproeving. Amst. 1862. (70).
S c h o o l m e e s t e r [ps. van G. v a n d e r L i n d e n ] (Gedichten van den) uitg.
door J. v a n L e n n e p . 8ste druk, Met 300 ill. van A n t h . d e V r i e s . Rott. 1886.
S c h o o l m e e s t e r Id. 9de druk. Met 300 ill. van J. D o n c k e r . Amst. 1901.
S c h r a m m (F r .), Schlagworte der Alamodezeit. M. 3 Taf. Strassb. 1914.
Zeitschrift f. Deutsche Wortforschung XV. Beiheft.
Schrijvers (Nieuwere). J. d e M e e s t e r , M.J. B r u s s e , F r e d . v a n E e d e n . J.
H a v e l a a r , H. H e y e r m a n s J r . [uitg. door M.S. V r o m a n s ]. Tilb. [1904].
Letterk. Bibliotheek voor Katholicken No. 15.
S e e l i g m a n n (S.), De Emancipatie der Joden in Nederland. Amst. 1913. (71).
S e e l i g m a n n (S.), Het geestelijk leven in de Hoogduitsche Joodsche Gemeente
te 's-Gravenhage. 's-Grav. 1914. (71).
S e r r u r i e r (C.), Introduction à l'histoire de la littérature Française moderne.
Leyd. 1914. (72).
S l e e (J.C. v a n ), Geschiedenis van het Socianisme in de Nederlanden. Haarl.
1914. (73).
S o n n e c k (O.G. T h .), Catalogue of Opera librettos printed before 1800.
Washington 1914. 2 vol. (49).
Library of Congress.
Speeldeel (Finkwarder). Cili Cohrs. Irnsthaftig Spill van G. F o c k . - Leege lüd. Een
lustig Spillwark van H. W r i e d e . Hamb. 1914.
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Quickborn-Bücher. Bd. V.
Sproke (Die) van Beatrijs [uitg. met eene inleiding door M.R. d e B r o u w e r ]. Tilb.
[1914].
Letterk. Bibliotheek voor Katholieken. No. 14.
Stads Privilegiebref (Stockholms) 1423-1700 ... utgifna af Kungl.
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Humanistiska Vetenskapssamfundet genom K. H i l d e b r a n d och A. B r a t t . Stockh.
[1913].
Urkunder rörande Stockholms historia. I.
S t a n i h u r s t u s (G u i l .), Nieuwe afbeldinghe van de vier vytersten, beschreven
in het Latyn door G.S. Priester der Societeyt Iesu. Vertaelt, ende verciert met Printen
ende Poësie door eenen priester der selve Societeyt [A. P o i r t e r s ]. t'Antw. 1681.
S t r i c k l e r (G.), Das Schloss Grüningen. Zürich 1913. M. Ill. u. Taf.
Mitteilungen d. Antiq. Gesellsch. in Zürich. LXXVII.
S u p e r v i l l e (D.M. d e ), Napoleon's loopbaan. Middelb. 1848. (70).
Swanneblommen. Jierboekje for 1914. Grouw 1914.
Te i r l i n c k (I s .), Zuid-Oostvlaamsch Idioticon II. Gent 1913.
Te i r l i n c k (I s .), De toponymie van den Reinaert. Gent 1910-12.
Uitg. v.d.K. Vlaamsche Akad. v. Taal- en Letterk.
Te i s P z n . (G.), ps. van G.W. S p i t z e n , Tiepelwaark. Grönneger Stokkies in
Eernst en Gekhaid. Veend. [1910].
Te i s P z n . (G.), Magels. Grainmaank. Schrödde en Laidjes van Loeks mit de
liere. Veend. [1913].
Te i s P z n . (G.), Mien Bröddellabbe. Grönneger riemsels. Veend. [1909]. (74).
Tierfabeln (Zemaitische). Text, Wörterverzeichnis und Uebersetzung von H.
S c h e u und A. K u r s c h a t . Heidelb. 1912.
Litauische literarische Gesellschaft in Tilsit.
Tijdschriftenlijst van de Bibliotheek der Universiteit. Amst. 1913. (80).
T i m a n (D.A.), [Dichtstukken]. Delft 1850-51. 10 stuks. (70).
Aldaar zal geen nacht zijn. - Hagar en Ismaël in de woestijn. - De mensch,
het schepsel naar Gods beeld. - 's Heilands bede in den laatsten nacht zijns
levens. - Jezus' wederkomst. - Het toekomend leven. - Gods grootheid. De zorgen in het leven. - Een droom. - Gesprek met mijne kinderen.
To u s s a i n t (A.L.G. B o s b o o m -), Brieven aan E.J. Potgieter. Bewerkt en uitg.
door J. B o s b o o m N z n . Rott. [1913].
Trekken (Gedenkwaardige) uit de geschiedenis. Ten spiegel voor de Nederlandsche
jeugd [door D.J. Ve e g e n s ]. M. pl. Haarl. [1824]. (70).
Universitets-Hundredaarsjubilaeum (Det K. Frederiks). Krist. 1913. (81).
Urkundenbuch (Wirtembergisches). Bd. XI. Stuttg. 1913. (99).
Va n d e n B r a n d e n (F. J o s .), Anna Bijns, haar leven, hare werken, haar tijd.
1493-1575. Met facs. der titels van het Tweede boek der dichteres. Antw. 1911.
Ve r d a m (J.), Een en ander over en uit het Middelnederlandsch Woordenboek.
Gent 1913. (85).
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Uitg. d.K. Vlaamsche Acad. v. Taal- en Letterkunde.
Ve r w i j s (E.) en J. Ve r d a m , Middelnederlandsch woordenboek VIII. afl. 5-10.
's-Grav. 1913-14. (57).
Verzameling van Gezelschaps-liederen. Bijeenvergaderd ten dienste van den
Beschaafden Stand. Dordr. J. Zender z.j. (70).
Verzameling (Eerste) van Brieven aan Jan Regtuit, passagier van
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het schip De Neederlanden, liggende op het Eiland van Bezuiniging. 2de druk. Amst.
[1843]. (70).
V i n k (N.), Sint Nicolaas. Dichtstuk. Haarl. 1850. (70).
Vo g e l s a n g (W.), De Schilderkunst. Baarn 1913.
Uit onzen bloeitijd. Ser. III. No. 6
Volksalmanak (Groningsche) voor 1914. Gron. 1913.
Volksalmanak (Nieuwe Drentsche) voor 1914. Ass. 1914.
Vo l t a i r e , Lodewijk en Emilia. 's-Grav. 1783.
Vo n d e l (J. v a n d e n ), Volledige werken, bezorgd en toegelicht door H.C.
D i f e r e e . Dl. II. Amst. 1913. (24).
Vo n d e l (J. v a n d e n ), I. Lierdichten. II. Batavische Gebroeders. Treurspel
[uitg. door M.R. d e B r o u w e r ]. Tilb. [1903]. 2 dln.
Letterk. Bibliotheek voor Katholieken No. 1 en 8.
Vo n d e l (J. v a n d e n ), Lucifer szomorújáték öt felvonásban. Hollandus eredetiböl
forditotta N a g y Z s i g m . Budap. 1913.
Vo n d e l (J. v a n d e n ), Lucifer. Tragédie. Avec étude sur la vie et l'oeuvre de
Vondel par C h . S i m o n d . Paris [1889]. (70).
Vo n d e l (J. v a n d e n ), Récit poético-historique servant d'introduction à
Gysbrecht van Amstel, tragédie. Trad. en vers franç. par Q. d e F l i n e s . Brux. 1826.
(70).
V r e e s e (W i l l . d e ), Leekebijdragen tot de Geschiedenis van Vlaanderen,
inzonderheid van Gent. Gent 1912.
Uitg. d.K. Vlaamsche Acad. v. Taal- en Letterkunde.
V r i e s A z n . (J. d e ), Westfriesche woorden. N. Nied. 1910.
V r o m a n s (M.S.), E.J. Potgieter. Iets over den mensch en den schrijver. Tilb.
[1903].
Letterk. Bibliotheek voor Katholieken. No. 6.
Waer-seggher (De lacchende ende leerende), Brussel z.j. [1679].
Wa l l i s (A.S.C.), ps. van A.S.C. O p z o o m e r , De Koning van een vreugderijk.
Haarl. 1913. 3 dln. (1).
W i j n a e n d t s F r a n c k e n - D y s e r i n c k (W.), Uit het zonneland. Afrikaansche
reisbrieven. Haarl. 1912. (91).
W i j n a e n d t s F r a n c k e n - D y s e r i n c k (W.), Drie maanden in de West.
Reisbrieven. Haarl. 1914. (91).
W i t t (J o h . d e ), Brieven 1650-1672 bewerkt door R. F r u i n , uitg. door N.
J a p i k s e . IV. Amst. 1914.
Werken, uitg. d.h. Historisch Genootschap. 3de Serie. No. 33.
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Woordenboek der Nederlandsche Taal. Leid. 's-Grav. 1913-14.
III. 20-21 bewerkt door J.A.N. K n u t t e l .
VII. 2 bewerkt door A. B e e t s .
IX. 14 bewerkt door A. K l u y v e r , J. H e i n s i u s , J.A.N. K n u t t e l .
XII. 2 bewerkt door G.J. B o e k e n o o g e n .
XIII. 1 bewerkt door R. v a n d e r M e u l e n .
Wörterbuch (Deutsches). Leipz. 1913-14.
IV. Abt. I. Thl. IV. 2 bearb. von H. W u n d e r l i c h .
XI. Abt. II. 1 bearb. von V. D o l l m a y r .
XI. Abt. III. 2 bearb. von K. E u l i n g .
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XII. Abt. I. 11 bearb. von M. L e o p o l d .
XIV. Abt. I. 3 bearb. von A. G ö t z e .
XIII. Lfrg. 11 bearb. von K.v. B a h d e r und H. S i c k e l .
XV. Lfrg. 1 bearb. von M. H e y n e und H. S e e d o r f .
Yp s i l o n , ps. van C. v a n N i e v e l t , Onder vier oogen. Zutph. 1903.
Z e n u t i (E r n .), Vita Olandese. Studi e impressioni di un giornalista. Con
numorose ill. Fir. 1897.

Overdrukken.
C. Bake (4 stuks). - W.A.F. Bannier. - F. de Bas. - F. Beelaerts van Blokland. - T.H.
de Beer. - P.J. Blok (2 stuks). - Joh. C. Breen (3 stuks). - C.W. Bruinvis (3 stuks). C.P. Burger Jr. - A. de Cock (2 stuks). - J. Domela Nieuwenhuis. - H.L. Drucker (2
stuks). - J. Eysten. - J.J. Graaf. - O. van Hauwaert. - J. Herderscheê. - J. Ph. van der
Kellen Dzn. - H.H. Knippenberg. - D. de Kok (2 stuks). - W.F. Leemans. - J.B. van
Loenen. - Mej. M.G.A. de Man. - R. van der Meulen. - W.P.J. Overmeer. - M.A.
Perk. - J. Rietema (3 stuks). - J.F.M. Sterck (2 stuks). - Is. Teirlinck. - R.W.P. de
Vries.
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Bijlage V.
Rekening en Verantwoording van den Penningmeester, over het jaar
1913.
A. Algemeene rekening.

I.

O N T VA N G S T E N .
Saldo der rekening over
1912

ƒ 1107,31

II.

Ontvangsten behoorende
tot vorige dienstjaren
(contributies, netto)

III.

Opbrengst van bezittingen, ƒ 348,75
in hoofdzaak
voortgekomen uit de
legaten Buma, Verbrugge,
Van Vollenhoven,
Hamelberg, Suringar,
Fruin en de Fremery

IV.

Verkochte boekwerken

V.

Bijdragen in de kosten van ƒ 110,den maaltijd

VI.

Contributiën 1913/14

ƒ 77,865

ƒ 1,50

ƒ 3553,725
---

Totaal der ontvangsten

ƒ 5199,15
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U I T G AV E N .
Kosten van bestuur

I.

ƒ 1283,39

II.

Kosten algemeene en
maandelijksche
vergaderingen

ƒ 272,75

III.

Kosten vaste Commissiën ƒ 27,75

IV.

Geschriften door de
Maatschappij uitgegeven

ƒ 1353,40

V.

Kosten der Bibliotheek

ƒ 1049,07

VI.

Bijdragen: aan het
ƒ 15,Vondel-Museum ƒ 5.-; aan
de Boekencommissie
A.N.V. ƒ 10.--Totaal der uitgaven

ƒ 4001,36

R E C A P I T U L AT I E .
Totaal der ontvangsten
ƒ 5199,15
Totaal der uitgaven

ƒ 4001,36
---

Batig saldo van het
dienstjaar

ƒ 1197,79

Aldus opgemaakt door den Penningmeester:
(w.g.) J. HEINSIUS.
L e i d e n , 20 April 1914.
Gezien en goedgekeurd door het Bestuur:
(w.g.) J. VERDAM.
(w.g.) G. KALFF.
L e i d e n , 21 April 1914.
Gezien en goedgekeurd door de gecommitt.
Leden:
(w.g.) M.W. DE VISSER.
(w.g.) P.A.A. BOESER.
L e i d e n , 23 April 1914.
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Rekening en Verantwoording van den Penningmeester, over het jaar
1913.
B. Rekening van het Vaste Fonds.
Kapitalisatie.
O N T VA N G S T E N .
Saldo der rekening ƒ 51,62
over 1912

Vlottend.

II.

Rente van het Fonds ƒ 106,62

ƒ 319,87

III.

Rente van op de
Leidsche Spaarbank
belegde kasgelden

ƒ 32,34

I.

Totaal der
ontvangsten

ƒ 871,41

---

---

ƒ 158,24

ƒ 1223,62
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Kapitalisatie.
U I T G AV E N .
Belegging van
gelden

I.
II.

Vlottend.

ƒ 133,86

Subsidies:
Aan de Comm. v.
Geschied- en
Oudheidk., laatste
helft correctie
Suppl. Repert. Vad.
Gesch.

ƒ 50,-

Aan de Comm. v.
Taal- en Letterk., 2e
ged. subsidie
voorbereiding
herdruk v.
volksboeken

ƒ 35,-

Aan de Vereen.
Arentsburch, vierde
vijfde gedeelte v.h.
toegest. subsidie

ƒ 100,-

Aan de Comm. v.d.
Geschiedk. Atlas
1/10 v.h. toegestaan
subsidie

ƒ 50,-

Aan Dr. Nagy voor
de uitgaaf der
Hongaarsche
Lucifervertaling

ƒ 76,115

---

---

Totaal der uitgaven ƒ 133,86

ƒ 311,115

R E C A P I T U L AT I E .
Totaal der
ƒ 158,24
ontvangsten

ƒ 1223,62

Totaal der uitgaven ƒ 133,86

ƒ 311,115

--Batig saldo van het ƒ 24,38
dienstjaar

--ƒ 912,505

Aldus opgemaakt door den Penningmeester:
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(w.g.) J. HEINSIUS.
L e i d e n , 20 April 1914.
Gezien en goedgekeurd door het Bestuur:
(w.g.) J. VERDAM.
(w.g.) G. KALFF.
L e i d e n , 21 April 1914.
Gezien en goedgekeurd door de gecommitt.
Leden:
(w.g.) M.W. DE VISSER.
(w.g.) P.A.A. BOESER.
L e i d e n , 23 April 1914.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1914

98

Bijlage VI. Verslag der Commissie voor Taal- en Letterkunde.
De ‘Commissie voor Taal- en Letterkunde’ werd in November 1913 zwaar getroffen
door het overlijden van haar Voorzitter, Dr. J.S. Speyer. Gelijk in zo menige kring
wordt zijn dood ook in die der leden van de Kommissie ten zeerste betreurd; met
dankbaarheid zullen zij zijn vriendschappelike omgang en zijn uitgebreide kennis
blijven gedenken.
De tussentijds opengevallen plaats in de Kommissie werd ingenomen door Dr.
J.A.N. Knuttel, die in de maandelikse vergadering der Maatschappij van December
1913 tot lid werd gekozen. De heer Kalff trad op als voorzitter ter vervanging van
Dr. Speyer; de heer Hesseling nam dit jaar het sekretariaat waar. De Kommissie hield
zeven vergaderingen.
Betreffende het Tijdschrift der Maatschappij, waarvan de redaktie aan de
Kommissie is toevertrouwd, kan het heugelike bericht medegedeeld worden dat de
Regering door het nemen van een veertigtal abonnementen een krachtige, onmisbaar
geworden steun heeft gegeven. Door deze hulp en door een geringe verhoging van
de abonnementsprijs is, naar de mening van uitgevers en redaktie, het voortbestaan
van het Tijdschrift voorlopig verzekerd. Toch blijft vermeerdering van het aantal
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intekenaren niet alleen gewenst, maar zelfs noodzakelik voor de toekomst van het
Tijdschrift. Er zijn vele leden van onze Maatschappij die nog op generlei wijze
belangstelling getoond hebben in deze publikatie, die toch zo krachtig ijvert voor de
beginselen van ons genootschap. Aan dat gebrek aan belangstelling zal het grotendeels
te wijten zijn, indien bij voortdurende stijging der kosten, het tijdschrift, ondanks de
zeer gewaardeerde steun der regering, op nieuw in zijn bestaan wordt bedreigd. Tot
de leden onzer Maatschappij die nog niet geabonneerd zijn richt de Kommissie het
dringend verzoek om hetzij bij de firma Brill, hetzij bij de Sekretaris van ons
Hoofdbestuur zich aan te melden voor een abonnement.
De het vorige jaar in uitzicht gestelde vertaling van Vondel's Lucifer in het
Hongaars, door Dr. Nagy, is verschenen te Budapest1. Men zal zich herinneren dat,
op voorstel der Kommissie, onze Maatschappij het tot stand komen van dit werk
door het verlenen van een kleine subsidie heeft bevorderd. De vertaling van Dr. Nagy
wordt door deskundigen zeer geprezen; Vondel's roem en het aanzien der Nederlandse
letterkunde in het buitenland zal er stellig door worden verhoogd.
Met de uitgave van Bellamy's werken is Mej. Dr. Nijland zover gevorderd dat zij
ons de hoop kan geven het werk in handschrift voltooid voor het einde van 1914
voor ons te zien.
Het handschrift van Dr. Hoogewerff's bewerking van Bontekoe's Reizen is geheel
gereed; eerlang hoopt de Kommissie een prospektus voor de ontworpen reeks van

1

Deze vertaling vormt de nummers 1717-1720 van Olcsó Könyvtár (Goedkope Bibliotheek),
Franklin-Társulat, Budapest, 1913.
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herdrukken uit te geven en inmiddels een aanvang te maken met het drukken van dit
eerste nummer.
Omtrent de nieuwe uitgave van het volksboek over Salomon ende Marcolphus
kan alleen gezegd worden dat de heer de Vreese te Gent, die zijn medewerking tot
deze uitgave heeft toegezegd, het gewenst acht zijn werk niet af te sluiten voor een
Latijnse tekst van dit volksboek, die binnenkort te München zal worden uitgegeven,
verschenen is.
De vergaderingen der Kommissie werden, als vorige jaren, besloten met het houden
van wetenschappelike medelingen.
De Heer Heinsius behandelde het woord lawaai, gaf nieuwe gegevens omtrent de
geschiedenis en het gebruik van dat woord en beoordeelde de voorgestelde afleiding
er van.
De Heer Beets besprak de Nederlandse woorden waarvan het eerste deel een
Imperatief is of er de vorm van heeft, de heer Hesseling een paar boeken die over de
geschiedenis van het Afrikaans handelen. De Heer Kalff wees op 't eigenaardig
gebruik, aangetroffen in een Zweedse roman en ook elders niet onbekend, om zich
van de derde persoon te bedienen bij het zich richten tot een aanwezige; verder
beoordeelde hij een werk van van Puyvelde, Schilderkunst en tooneelvertooningen
op 't eind der Middeleeuwen (Gent, 1912). De Heer Verdam besprak de middeleeuwse
woorden varen (in de bet. vrezen), vas (hoofdhaar en ook nekspier), vasel (embryon),
vaselstier (springstier), vederiere (bekleding van een raam) en vederwagen, het
laatste vermeld als bron van inkomsten van een stad. De Heer Boekenoogen deelde
mede dat de auteur van het liedboekje Pan's fluytje of Heidensbanket enz. blijkens
een onopgemerkte aanwijzing in het werkje
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zelf, P. Alingh moet zijn; ook toonde hij een nog onbekende, in 1726 verschenen,
druk van het ‘Boecxken van den Houten.’ De Heer Knuttel behandelde het woord
drillen en beoordeelde de mening van Dr. Schepers over een aantal sonnetten waarvan
deze gelooft dat zij 't werk zijn van Breêro.
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Bijlage VII. Verslag der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde.
De Commissie vergaderde geregeld maandelijks. De twee leden, die aan de beurt
van aftreden waren, de HH. Hensen en Molhuysen, werden door de maandvergadering
herbenoemd. Tot voorzitter werd de Heer Hensen, tot secretaris de Heer Molhuysen
benoemd.
Het Gedenkboek 1813/1913, dat onder de auspiciën der Commissie onder redactie
van haar medelid Koolemans Beijnen werd uitgegeven, kwam gereed en mocht overal
gunstig onthaal vinden.
De Heer van Leersum trad, wegens vertrek uit Leiden, uit de Commissie. De Heer
Overvoorde kon door ongesteldheid slechts enkele vergaderingen bijwonen.
In de maandvergaderingen werden door de leden de volgende onderwerpen
behandeld:
De Heer Hensen besprak de reformatie en clausuur der abdij van Leeuwenhorst
in 1493. Twee derde van de aldaar vertoevende nonnen - 24 in getal - stemde toen
aanstonds in met de kloosterhervorming, welke door haar geestelijken vader, den
abt van Kamp bij Rheinberg, in dat jaar werd ondernomen; de overige acht
kloostervrouwen maakten voorbehoud betreffende de clausuur en het ontvangen van
gasten in de abdij. In 1494 kwamen de abt van Boneffe, de prior van IJsselstein en
de deken van de Oud Munster naar Leeuwen-
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horst en wisten een overeenkomst met de minderheid te bewerken. De abt van Kamp,
op uitdrukkelijk verlangen der minderheid geraadpleegd, verklaarde in de verzachting
van de hervormingsmaatregelen toe te stemmen, maar gaf tevens eenige nadere
bepalingen, opdat de kloosterlijke geest door deze dispensaties zoo weinig mogelijk
zou geschaad worden. Een ‘carta visitationis’ van 1570 leert ons dat de gestrenge
regel der Cistercïenser nonnen ook toen nog voor Leeuwenhorst gold, welke in dat
jaar tevens werd aangevuld door de hervormingsdecreten van Trente.
Prof. Fockema Andreae sprak over de vraag, of de graven en andere landsheeren
hier te lande wetgevende macht bezaten. De spreker beantwoordt haar ontkennend.
De graven waren aanvankelijk ambtenaren van de Frankische koningen. Als zoodanig
hadden zij die macht niet; hieraan kan geen twijfel bestaan. Later zijn zij hun vroeger
ambtsgezag in een grooter kring in eigen naam gaan uitoefenen, en hebben zij zich
geleidelijk verschillende vroeger koninklijke bevoegdheden aangematigd. Maar ook
de koningen hadden geen wetgevend gezag, in dien zin, dat de volksgerechten hunne
voorschriften hadden te gehoorzamen. Zij konden wel voorschriften geven aan hunne
ambtenaren, en - mits zij in een zekere streek in een bepaalden tijd maar feitelijk
genoeg macht hadden - konden zij sommige maatregelen doorzetten, waarbij de
volksgerechten niet te pas kwamen. Zij konden zeker ook, zoo zij met takt te werk
gingen, wel invloed oefenen op de rechtsovertuiging van het volk en op de
volkswetgeving. Maar rechtstreeks zelve dwingende regelen stellen, het volksrecht
wijzigen, dat konden zij niet. Zij hebben het ongetwijfeld wel eens beproefd, maar
werden dan spoedig
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binnen de grenzen teruggedrongen. De koninklijke verordeningen, die inderdaad
hervormingen in het volksrecht beoogden, moesten, om haar doel te bereiken, eerst
door het volk worden bekrachtigd. De koningen erkenden zelve de beteekenis dier
bekrachtiging, door te zeggen, dat wat vroeger slechts eene verordening was, daardoor
eene wet werd.
De volksgerechten oordeelden aanvankelijk naar hun eigen rechtsoordeel. Eerst
in het begin der 9de eeuw treffen ons verschillende bepalingen, die den rechters
voorschrijven, niet naar hun arbitrium, maar naar de geschreven wet te oordeelen.
De spreker brengt dien blijkbaar nieuwen regel in verband hiermee, dat de
schepengerechten ingang vonden. Op het rechtsoordeel van enkelen kon men blijkbaar
niet zoo goed vertrouwen, als op dat van het geheele volk, ter rechtspraak vergaderd.
Spreker stelde verder kort in het licht, dat het ook in het landsheerlijke tijdperk
den graven niet is gelukt, eigenlijke wetgevende macht te verkrijgen.
Later kwam hij nog eens terug op de vraag naar de wetgevende macht van den
graaf, die hij ontkennend beantwoordt.
Voorop sta weder, dat de graaf geen wetgevende macht kan ontleenen aan den
koning, die ze zelf niet had. De vraag is dus, of hij ze later heeft verkregen.
Uitdrukkelijk toegekend, is ze hem nooit.
Heeft hij ze zich dan met goed gevolg aangematigd? Ook dit niet. De spreker toont
aan, dat het geven van privilegiën aan steden en streken, geen daad van wetgeving
is.
Aan de rechters wordt in en na de middeleeuwen niet gelast, de grafelijke
ordonnantiën toe te passen.
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De staten weten zich geleidelijk een recht van medespreken in allerlei zaken te
verwerven. Zij trachten zelfs niet, zich medezeggenschap in zaken van wetgeving te
doen toekennen, wat zij ongetwijfeld zouden hebben gedaan, zoo de landsheeren tot
nog toe alleen wetgevend gezag hadden uitgeoefend.
Trouwens, op het gebied der wetgeving zou de landsheer nauwelijks een stap
hebben kunnen zetten, zonder privilegiën te schenden, die hij beloofd had te
eerbiedigen.
Karel V, Philips en Alva hebben veel verzet ondervonden, toen zij gelastten, de
geldende costumen te verzamelen en op te zenden aan 's konings raad; juist hierom,
dat men de bedoeling doorzag, om ze niet dan hier en daar gewijzigd goed te keuren.
En juist de macht hiertoe, dus tot een daad van wetgeving, betwistte men den
landsheer.
Het is waar, de landsheeren hebben eenige ordonnantiën gemaakt, waarvan moeilijk
kan worden betwist, dat zij ingang hebben gevonden in de praktijk. Maar de vraag
is, of zij - anders dan door de ambtenaren - opgevolgd zijn omdat het moest, of
vrijwillig; m.a.w. of zij hunne kracht ontleenden aan het landsheerlijke bevel, of aan
de gewoonte, die zij in het leven riepen.
De landsheer kon wel aan alle rechteren bevelen, zus en zoo te wijzen, maar
inderdaad miste hij de macht, hen allen daartoe te dwingen.
Wij weten, dat in verschillende gebieden de Crimineele Ordonnantiën niet zijn
toegepast.
Intusschen, langs één weg konden de landsheerlijke ordonnantiën kracht krijgen,
n.l. doordat hare toepassing werd gelast aan de Hoven van justitie, welker leden
landsheerlijke ambtenaren waren, aan de landsheerlijke bevelen onderworpen.
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Intusschen, in de instructie van het Hof van Gelderland van 1547 b.v. werd geen
naleving van hertogelijke ordonnantiën voorgeschreven.
Dezelfde heer vestigde de aandacht op het feit, dat uit de rol van den staat in het
proces de groei der staatsmacht scherp blijkt. Aanvankelijk staat het iederen
volksgenoot vrij, zelf - buiten eenig publiek gezag om - herstel van geleden onrecht
te zoeken. Hij doet dit dan op eigen gevaar. Blijkt achteraf, dat hem geen onreeht
was gedaan, dan is zijne daad van eigen richting onrechtmatig, en moet hij hiervan
de gevolgen dragen.
Hij kan daarom ook een anderen weg inslaan en vooraf de volksgenooten
raadplegen over de vraag, of hem werkelijk onrecht geschied is. Aanvankelijk roept
hij dan zelf zijn tegenpartij voor het gerecht, vordert zelf, dat deze hem antwoorde,
en dat de rechters hun oordeel zeggen, en luidt dit gunstig voor hem, dan kan hij op
eigen hand bij zijn partij rechtsherstel zoeken. Hij kan dit laatste, omdat daar het
oordeel vaststaat, de onrechtmatige daad, die zijn tegenpartij vredeloos tegenover
hem heeft gemaakt ten aanzien van zijn persoon, zijne goederen, of beide. De eerste
wijziging in dit alles is, dat geleidelijk de eigenmachtige executie, de eigenrichting
zonder voorafgaande vredeloosverklaring wordt verboden.
Dan wordt de weg geopend, om de executie te doen, niet zelf, maar door een
koningsambtenaar, den graaf.
Als de graaf komt aan het hoofd van het gerecht, kan hij den in het ongelijk gestelde
bevelen, het oordeel der rechters te volgen. Dan is het dus het ambtelijke bevel, dat
wordt geëxecuteerd.
Naast de dagvaarding door den eischer komt op: eene dagvaarding door den koning,
die o.a. hier te
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lande, in de dagvaarding op bevel van de hoven voort leeft.
De rechter spreekt in later tijd recht op vordering niet van de partijen maar van
den ambtenaar die in het gerecht voorzit, en de uitspraak als zoodanig wordt ten
uitvoer gelegd.
Verschillende vorderingen blijven uitvoerbaar bij parate executie, maar niet die,
welke van ouds hare uitvoerbaarheid dankten aan haar vorm. Willen personen in
later tijd parate executie voor een vordering mogelijk maken, dan kunnen zij het
slechts, door bij voorbaat willige condemnatie, dus een vonnis uit te lokken.
Ook vestigde prof. Andreae de aandacht op een in 1913 verschenen boek van
B e r t a S u r t e e s P h i l l p o t t s : Kindred and Clan in the middle ages and after.
De schr. gaat in bijzonderheden na, hoe in verschillende Germaansche landen de
verwantschap heeft gewerkt, welke rol het bloedverwantenverband heeft gespeeld,
en waar het vroeger, waar later zijne groote beteekenis heeft verloren.
Het behield lang zijn oude kracht in Denemarken, Sleeswijk, Holstein (ook en
vooral Ditmarschen): ook, maar korter in Friesland, België, Holland; nog korter in
het grootste deel van Duitschland.
Daarentegen in IJsland heeft het bloedverwantenverband nauwelijks een rol
gespeeld en in Engeland heeft het zijn beteekenis zeer vroeg verloren.
De schrijfter brengt verder de theoriën omtrent de gronden der verzwakking van
het familieverband ter sprake en toetst die aan de resultaten van haar onderzoek.
Zij meent, dat vooral daar, waar een nieuwe bevolking zich heeft gevestigd over
zee, die familie haar
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beteekenis geheel of grootendeels verliest, omdat zulk eene vestiging niet
familiesgewijs plaats heeft.
Zij tracht ten slotte uit hare gegevens enkele conclusiën te trekken omtrent de
oorspronkelijke Germaansche samenstelling en bouw der familie en haar verband
met voorouder-vereering.
De Heer Blok besprak de uitgave van den heer Bussemaker, de 4e Serie der Archives
de la Maison d'Orange-Nassau (4 Vol. Sijthoff, Leiden, 1908-1914). Hij wees daarbij
vooral op de nieuwe gegevens, daarin tot onze beschikking gesteld, in het bijzonder
op de werkzaamheid der reeds onder Willem IV ingerichte ‘Conferencie’ van de
voornaamste Staatslieden, die ook onder Prinses Anna bleef bestaan en waarin
Brunswijk, Steyn, Fagel, Bentinck en zijn broeder Charles, soms ook de raad De
Larrey, zitting hadden: het was een soort van adviseerenden regeeringsraad voor den
Stadhouder en de gouvernante. De rol van Bentinck, uit wiens papieren de meeste
documenten stammen, werd minder belangrijk na de meerderjarigheid van Willem
V, toen Brunswijk, wiens handige intriges hier duidelijk aan het licht komen, zich
de leiding der zaken wist te verzekeren. Steyn's rol is in deze geheele periode van
minder beteekenis geweest, zoowel in de buitenlandsche als in de binnenlandsche
zaken, behalve in de financiën van Holland.
Een ander maal deed hij mededeelingen uit het ‘Memoriaal’ van dr. Corn. van
Weesp, die van 1610-1617 vroedschap van Leiden was en veel opteekende uit de
verhandelingen betreffende de religiezaken, met name uit den strijd tusschen
Remonstranten en Contraremonstranten. In 1617 werd hij lid van Gecommitteerde
Raden van Holland en bleef zijne aanteekeningen voort-
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zetten tot 1640; zij betreffen hoofdzakelijk weder de gebeurtenissen te Leiden in
religiezaken, in het bijzonder de vervolgingen door de Leidsche regeering en den
Leidschen schout Bondt, gesteund door burgemeester Jacob van Brouchoven en
aangezet door de predikanten Festus Hommius en Fabritius tegen de Remonstranten
ingesteld; te Leiden waren die scherper dan ergens elders in Holland en hebben tot
ver over het midden der 17de eeuw, zij het dan later niet in sterke mate, voortgeduurd.
Spreker herinnerde, dat in het bekende stuk van dr. Dozy, K e r k e n S t a a t t e
L e i d e n (Hand. en Meded. 1896/7) van het eerste gedeelte van dit in het stedelijk
archief te Leiden bewaarde hs. gebruik was gemaakt; voor het tweede gedeelte levert
het belangrijke bijzonderheden, die de mededeelingen van Passchier de Fijne, Paets
en Alkemade aanvullen.
Eindelijk sprak hij over het ms. Cornelis Paets, thans te Amsterdam in de
bibliotheek der Remonstranten ter Universiteitsbibliotheek aldaar bewaard. Het
behelst in het eerste deel de verzameling door dezen Leidschen notaris bijeengebracht
omtrent de vervolgingen tegen de Remonstranten tot het midden der 17de eeuw te
Leiden ingesteld en vervolgens de aanteekeningen ook van dezen Remonstrant
omtrent die vervolgingen, die tot omstreeks 1680 hebben aangehouden.
De Heer van Leersum deelde een en ander mede uit een paar oude inventarissen,
zoo van boeken als instrumenten, van boedels van Rotterdamsche medici, en stelde
eenige vragen, die ten deele door de vergadering beantwoord werden.
De Heer Bussemaker sprak over de wijzigingen in de opvattingen van de oudere
constitutioneele geschiedenis
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van Engeland. Op een tijd van uitbundige bewondering, die in de uitspraak van
George III dat de Engelsche constitutie was ‘the most perfect of human formations’,
is in de tweede helft der 19e eeuw een vernieuwd onderzoek van haar oorsprong
gevolgd. Aanvankelijk is er een sterke neiging om dien te zoeken in de Angelsaksische
instellingen (F r e e m a n , en in mindere mate ook G n e i s t ); later wordt dit anders,
en terwijl de man, wiens arbeid den grondslag helft gelegd voor de diepere kennis
der Engelsche constitutioneele geschiedenis gedurende de middeleeuwen, W.
S t u b b s , althans nog gedeeltelijk aan de beteekenis van dien Angelsaksischen
invloed blijft vasthouden, wordt zij door D a v i s , den auteur van het jongste werk
over ‘The origin of the English constitution’ nagenoeg geheel losgelaten. Trouwens
het groote werk van Stubbs, dat terecht nog steeds hoog wordt geschat en onmisbaar
is voor wie zich met Engeland's constitutioneele geschiedenis willen bezig houden,
is door het voortgaand onderzoek ook in andere opzichten hier en daar wat verouderd,
niet het minst in zijne opvatting van de Magna Charta. De studiën van de laatste 25
jaar hebben aard en wezen van dit boroemde charter in een ander licht geplaatst en
vooral doen uitkomen dat het een sterk overwegend feodaal karakter draagt: de
opvatting dat het een werk van en voor de geheele natie zou geweest zijn, waarin
belangrijke rechten en vrijheden voor het Engelsche volk werden gewonnen, is
onhoudbaar geworden. De spreker meende, dat ook andere voorstellingen van Stubbs
over de constitutioneele ontwikkeling van Engeland in de 13e eeuw gewijzigd zullen
moeten worden, in ruimer mate dan geschied is in de aanteekeningen bij de Fransche
vertaling van Stubb's groote werk, die onder de voor-
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treffelijke leiding van Petit-Dutaillis wordt ondernomen. Hij heeft daarbij vooral het
oog op de voorstelling van Stubbs betreffende de politiek van Eduard I, die bij hem
verschijnt als de vorst die met wijs beleid aanstuurt op een geleidelijke verruiming
van het parlement door er in op te nemen, naast de geestelijke en wereldlijke groote
heeren, de afgevaardigden van de counties, die van de steden en de gevolmachtigden
van de lagere geestelijkheid. Spreker toont aan dat het beginsel, dat Stubbs aan Eduard
I toeschrijft ‘ut quod omnes tangit ab omnibus approbetur’, volstrekt niet door hem
werd uitgesproken om op de noodzakelijkheid van de vertegenwoordiging der
verschillende standen nader aan te dringen, maar dat deze in de middeleeuwen veel
gebruikte woorden hem alleen dienden om de geestelijkheid tot het bijdragen in de
gemeene lasten aan te sporen. Spreker wees er verder op, dat ook het zoogenaamde
modelparlement van 1295 dien naam eigenlijk niet verdient en dat Eduard I reeds in
1275 afgevaardigden van de counties en van de steden tot bijwoning van het parlement
heeft opgeroepen.
De Heer Knappert deed eene mededeeling over de uitgave door den heer Felix
Driessen van een op het Leidsch archief berustend handschrift, bevattend het relaas
van wat een Leidsch burger tusschen 1794-1813 opschreef van het in zijne stad
gebeurde. De schrijver behoorde tot de kleine burgerij en zijn vaak nuchter, soms
naief, soms realistisch verhaal heeft, ofschoon hij zich menigmaal vergist, beteekenis,
omdat het ons leert, hoe van de zijde der massa (waarvan zoo weinig stemmen tot
ons zijn doorgedrongen) de gebeurtenissen werden gezien. De heer Driessen drukte
het handschrift in zijn geheel af, zonder aanteekening of toelichting en in nieuwe
spelling overgezet.
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Hij vestigde een ander maal de aandacht op brieven, door Kalff uitgegeven in het
Tijdschrift der Maatschappij en daaronder op een brief van Staring van 1796,
betreffende de nadere unificatie der Provinciën.
Ook sprak dezelfde heer over brieven van den jongen Ledeganck in de Vlaamsche
Gids. Eene partij in België tusschen 1815 en 1830 verwachtte alles van de noordelijke
broeders.
Nog gaf hij een korte levensbeschrijving van den Leidschen professor Guill.
Feugeray op grond vooral van het nieuwe, door Molhuysen (Bronn. Gesch. Leidsche
Univers.) uitgegeven, materiaal (Zie Nederl. Biogr. Woordenb. III i.v.).
Ten slotte handelde hij over huwelijkstoestanden en huwelijkswetgeving ten onzent
in de dagen van Karel V, het inleidend hoofdstuk voor eene studie over verloving
en huwelijk onder de Republiek. (Afzonderlijk verschenen).
De Heer Pijper handelde over Dirk Philipsz, den bekenden voorganger van de
Doopsgezinden, tijdgenoot en medestander van Menno Simons.
De spr. stelde in het licht, dat Dick Philipsz altijd gestreden heeft vóór gematigde
opvattingen, en tegen uitersten. Zijn optreden moet onder de Doopsgezinden weldadig
gewerkt hebben. Aan de verovering van het Oude Klooster bij Bolsward was hij
onschuldig. Zoolang het koninkrijk Sion te Munster nog niet gevallen was, kon hij
geen aanhang verwerven. Hij bestreed Adam Pastor, die de Driëeenheid verwierp,
ook Sebastiaan Frank, die leerde, dat men het bijwonen van den Roomsch-Katholieken
eeredienst met het verachten van alle uitwendige godsdienstige vormen vereenigen
kon.
Verder kwam hij krachtig op tegen de buitensporige opvattingen van verschillende
enthousiasten. (Zie verder Bibliotheca Reformatoria dl. X).
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De Heer Koolemans Beijnen bracht, naar aanleiding van een artikel in het Vaderland
over het gevecht bij Quatre-Bras de oude strijdvraag ter sprake, of maarschalk Ney
al dan niet door zijn optreden op den 15den of in den ochtend van den 16den Juni 1815
als de voornaamste oorzaak moet beschouwd worden van de nederlaag, die het
Fransche leger den 18den d.a.v. in den slag bij Waterloo heeft geleden. Hij deelt
daaromtrent mede, dat dit geschilpunt nog altijd eene open vraag is gebleven, en dat
evenals ten tijde van Thiers en Charras, nu nog Houssaye en Grouard (een oud-kolonel
van het Fransche leger, die zich na 1870 onder den pseudonym A.G....., ancien élève
de l'école polytechnique als een hoogst bevoegd criticus op krijgshistorisch gebied
heeft doen kennen) in deze lijnrecht tegenover elkander staan, waar eerstgenoemden
in hoofdzaak aan Ney, laatstgenoemden aan Napoleon zelf de schuld aan de nederlaag
der Franschen wijten.
In de opvattingen der verschillende schrijvers speelt intusschen de meerdere of
mindere gehechtheid aan den persoon des Keizers, het meer of min vaste geloof aan
het nog steeds blijven voortwerken van diens groote geestesgaven of aan het nog
voortdurend bezit van zijne onverminderde lichamelijke krachten eene belangrijke
rol. Met het oog op de omstandigheid, dat de beschuldiging van Ney haar
voornaamsten grond vindt in de verhalen, afkomstig van St. Helena (van Gourgaud
en van den Keizer zelf), en in verband met de steeds nog verschijnende nieuwe
bescheiden, meent de spreker, dat de gronden voor die beschuldiging den toets van
een onpartijdig onderzoek niet kunnen doorstaan.
In aansluiting aan het voorgaande deelde hij in een volgende vergadering een en
ander mede over het plan
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van den veldtocht van 1815 na den overtocht van het Fransche leger over de Sambre,
en toonde uit de Correspondance de Napoléon I aan, dat de Keizer meende dat
tengevolge van dien overtocht het Pruisische leger naar het oosten en het Engelsche
naar het Westen was afgetrokken, en hij bijna zonder tegenstand, in den morgen van
den 17en Juni Brussel zou kunnen bereiken.
Ook deed hij eenige mededeelingen betreffen de grootvorstin Catharina Paulowna,
zuster van Czaar Alexander I, die in Maart 1814 ons land bezocht, later huwde met
den Koning van Wurtemberg, en de moeder werd van onze Koningin Sophie,
echtgenoote van Willem III.
Ten slotte zette hij uiteen, dat en waarom hij zich niet kon vereenigen met de
opvatting, dat het woord ‘Bondgenooten’ in de proclamatie van 21 Nov. 1813,
waarvoor in sommige exemplaren het woord ‘Landgenooten’ is gedrukt, de beteekenis
zou moeten hebben van ‘de medestanders van Gijsbert Karel van Hogendorp’. Tegen
die opvatting pleitte volgens hem vooral de omstandigheid, dat dan juist op die plaats,
het bedoelde woord eene andere beteekenis zou hebben, dan waarin het op twee
andere plaatsen in hetzelfde stuk werd gebezigd (Zie Bijlage).

Aanhangsel.
Op 9 Juni, den vooravond van de algemeene vergadering, kwam, zooals gewoonlijk,
onze Commissie bijeen onder leiding van haar voorzitter, den Heer Hensen. De
presentielijst werd geteekend door Mej. Serrurier, Mej. Salomons, Mej. Kronenberg
en HH. Hensen, Van Kuyk, P.J. Blok, Koolemans Beijnen, Vürtheim, H.E. van
Gelder, Kapteyn, Van der Valk, Peltenburg, C.H. Ph. Meyer, W.A. Beelaerts van
Blokland, Verdam, Hesseling,
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Gosses, Knappert, S.J. Fockema Andreae, Haak, Posthumus, Wijnaendts Francken,
Molhuysen.
Voordrachten werden gehouden door de HH. Mr. J. van Kuyk: ‘Eenige
mededeelingen uit het Germaansch familie- en gemeenschapsleven’ en Dr. S.P. Haak:
‘Analogie of Wet in de Geschiedenis’. Beide voordrachten, op verzoek van den
Voorzitter door de Sprekers ter uitgave afgestaan, zijn hierachter gedrukt.
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Voordrachten behoorende bij het Verslag van de Commissie voor
Geschied- en Oudheidkunde.
I. Eenige mededeelingen uit het Germaansch familie- en
gemeenschapsleven.
Het Germaansche recht is minder dan het Romeinsche individualistisch aangelegd.
Het beschouwt niet, of althans in mindere mate, den mensch als drager van rechten,
maar het goed, niet den boer maar diens hof. Subject van rechten is de mensch als
gemeenschapswezen, als lid der familie, der gemeenschap: ‘deutsches
Berechtigungsrecht ist Familienrecht’1.
Het individu is lid der gemeenschap, der vredesgemeenschap voor alles, en als
zoodanig gebonden door een reeks van verplichtingen; de eischen der gemeenschap,
van wier hulp en steun hij de voordeelen heeft, doen zich voortdurend tegenover den
enkeling voelen. Zoowel de eischen der kleinste gemeenschap - die van het huis als van de grootste, de volksgemeenschap.
In twee kringen, wier tegenstelling door economische en politieke omstandigheden
wordt beheerscht, het boeren-

1

A. Wagemann, Geist des deutschen Rechts (Jena 1913).
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dorp en de stad, speelt het volksleven der middeleeuwen zich af. Deze onderscheiding
heeft voor den inhoud van het recht en voor den vorm, waarin dat tot uiting kwam,
groote beteekenis. Aan de eene zijde: het hofrecht en dat der buurt- en
markgenootschappen; aan de andere het stadrecht. Het laatste gegroeid uit het eerste
voor de economisch op hoogeren trap staande stadsgemeente. Bij het voortduren van
de oude, meer eenvoudige levensverhoudingen kenmerkt het recht der
plattelandsgemeenten zich minder door bewuste daden van wetgeving, groeit het
recht der vaderen langzaam voort en zijn de rechtsbronnen in hoofdzaak slechts een
vaststelling van het oude overgeleverde recht, dat geldt. In de stadsgemeente
daarentegen is door de nieuw-ontstaande eischen van handel en verkeer steeds aan
nieuwe regelingen behoefte. Het haar geschonken keurrecht wees den weg om die
behoefte te bevredigen; de keur kan vaststellen wat als recht zal gelden. Vandaar dat
het boerenrecht voor de kennis der oude rechtsbeschouwingen en voor het inheemsche
recht in zijn zuiversten vorm de belangrijkste bron is. Belangrijk, maar helaas niet
zoo rijkvloeiend als wij dat zouden wenschen.
Het boerendorp: ziehier de kring waar met recht als maatstaf geldt ‘één voor allen
en allen voor één’. Enkele opmerkingen over het familieleven mogen daarvan een
beeld geven.
Het komt mij onjuist voor om de Romeinsche familia en vooral de Romeinsche patria
potestas als een specifiek Romeinsch verschijnsel te beschouwen, dat met de klassieke
cultuur onafscheidelijk samenvalt, en om dit alles als een tegenhanger van de
Germaansche toestanden voor te stellen. Zooals ten aanzien van zoo menig deel van
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het recht, blijkt ook hier dat van deze en dergelijke scherpe tegenstellingen, die men
wel gemeend heeft te moeten aannemen - vooral vroeger -, bij nadere beschouwing
slechts weinig of niets overblijft. Want de lijn, door Hans Fehr1 zoo aanschouwelijk
aan het licht gebracht en voorgesteld, is voor versterking en uitbreiding maar al te
vatbaar.
De familie, als bloedverwantenkring, en de staat zijn steeds elkaars complement
geweest. Is de staat, zooals in den aanvang, zwak, de familie als zoodanig is sterk.
Krachtiger worden van den staat en daarmede gepaard gaande vermeerdering van
zijne bemoeiingen heeft (ongetwijfeld in samenwerking met economische
veranderingen in de menschelijke samenleving) een verzwakking van de familie en
van den familieband tot gevolg gehad. In drie feiten, die zich aan onzen historischen
blik voordoen, openbaart zich dat wellicht het duidelijkst: in dat wat wij kunnen
opmerken ten aanzien van armenzorg, voogdijvoorziening en strafrecht. Voor
armenzorg leveren de oud-Germaansche rechten ons het begin: de zorg voor den
behoeftigen bloedverwant rust, als gevolg van den plicht der verwanten om elkander
in alle nooden des levens bij te staan, uitsluitend bij de familie - en geeft artikel 193
onzer tegenwoordige Grondwet het einde: het armbestuur is een onderwerp van
aanhoudende zorg der Regeering. Met armenzorg ontspringt uit dezelfde bron de
plicht der familieleden tot voogdijverzorging der ouderlooze leden. Meer en meer is
met betrekking daartoe de overheid gaan ingrijpen, aanvankelijk subsidiair, dan
primair en nog niet ver ligt de omvangrijke vermeerdering der staatsbemoeiing op
dit gebied door de

1

H. Fehr, Hammurapi und das salische Recht (Bonn 1910).
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zgn. Kinderwetten achter ons. Bijzonder leerrijk is in de derde en laatste plaats de
ontwikkeling in het strafrecht geweest. Wij stippen daarvan aan dat de vervolging,
die van de familie uitging, staatstaak werd; dat de bewijslevering, die zoowel in
positieven zin als in negatieven (onschuldsbewijs) met hulp der familie (als
eedhelpers) te voeren was, op de organen van het staatsgezag overging. Evenals de
strafoefening, die als wraakrecht bij doodslag het langst familiezaak bleef en niet
dan door het krachtig bestuur der Bourgondische vorsten in de Nederlanden vervallen
is. En ten slotte dat de strafgelden van een bate voor de familie tot een bate der
overheid werden, en de plicht der familie om die op brengen verviel.
Wij spraken hier van de familie als bloedverwantenkring, van de familie in modernen
zin. Zij was en bleef ook in vervolg van tijd het punt van uitgang en de grondslag
voor het erfrecht. - Maar belangrijker en misschien meer eigenaardig is de familie
in Germaanschrechtelijken zin, als de huisgemeenschap, niet gebonden en bijgehouden
door bloedverwantschap, maar door de macht van het hoofd des huizes, de mond.
Het huis is niet alleen een zedelijk en economisch geheel, maar ook een rechtseenheid1.
Vandaar dat het hebben van eigen huis, van ‘vuur en rook’, van ‘vuur en licht’, ‘eigen

1

Zie bv. Goor (Overijss. St. D. en M.R. I: 3, blz. 16); Grafhorst (t.z.p. I: 14, blz. 21); Wilsum
1321 (t.z.p. I: 15, blz. 15); Zutphen 1582 (Versl. en Med. O.V. Rbr. I, blz. 118); Leiden
Keurboek 1545 I, 27; Doetichem 1558 (Versl. en Med. O.V. Rbr. III, blz. 346); Simpelveldt
en Bocholts 1566 (Habets, Limburgsche Wijsdommen, blz. 139); Koevorden 1587 (Versl.
en Med. O.V. Rbr. II, blz. 410); Meyel 1770 (Habets, t.z.p., blz. 243).
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kost en rook’1, een voorwaarde is voor de medegerechtigdheid tot de gemeene mark
en in het algemeen voor het hebben van politieke rechten. Nieuwe burgers in de stad
moeten vuur en rook houden. En al is het punt betwist en vol fijne controversen, dit
is wel zeker, dat de vestiging van eigen huis voor den jongeman naar Germaansche
rechten een plaats als de Romeinsche emancipatie inneemt.
Het hebben van eigen rook, dat aldus voor de publiek- en voor de privaatrechtelijke
zelfstandigheid een eerste vereischte blijkt, valt regelmatig samen met huwelijk van
den zoon des huizes. Het recht, dat in den aanvang alleen het uiterlijk waarneembare
als rechtsfeit stelt en daaraan het intreden van rechtsgevolgen verbindt, berust op
den eenvoudigen regel der samenleving, dat het kind door zijn huwelijk een eigen
huis grondvest en daarmede een zelfstandig lid der gemeenschap wordt. Pas als het
recht zijn eerste levenskracht heeft ingeboet en vasten termijn voor de onvaste en
steeds met de omstandigheden wisselende zelfmondigheid in de plaats stelt, geeft
het een mondigheidstermijn op bepaalden leeftijd. Maar als overblijfsel van het oude
en als concessie aan de werkelijkheid erkent het een intreden der meerderjarigheid
door het huwelijk ook vóór dien leeftijd.
Merkwaardig is het nog bij de Groot (Inleidinge I 6 § 4) te lezen, dat emancipatie
stilzwijgend kan plaats hebben: ‘wanneer eenig kind werd toegelaten op zich zelve
te woonen ende neeringe te doen’.
De huiséénheid treedt uiterlijk aan het licht door het dragen van gelijke kleedij
door het ‘gesinde’. Als uiting van te groote saamgehoorigheid werd dit daarom voor

1

Zutphen (C. Pijnacker Hordijk, Rbr. Zuthen, blz. 87, 97).
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de gemeenschap niet zonder bedenking geacht, en wordt veelal het ‘cleederen draghen
met den anderen’ - behalve voor de schutters - verboden.
Aan het hoofd dier rechtsgemeenschap staat de huisvader, ondanks de
machtsontwikkeling van den staat huisheer in vollen zin. Onder hem staan de vrouw
en de kinderen, en met hen allen en alles wat zich in het huis bevindt. Die macht stelt
hem met den Romeinschen pater familias op één lijn. De Groot's mededeeling
(Inleidinge I 6 § 3): ‘De groote ende zonderlinghe macht der ouders over de kinderen
onder haere hand staende is in deze landen onbekent’ is niet maar zonder meer als
juist te aanvaarden. Eerder ongetwijfeld zijn uitlating: ‘Uit dit gezag van een man
over sijn vrouw, ende van de ouders over de kinderen, is ontstaen de huisbestieringe’
(I 3 § 8).
De macht over de vrouw ontstaat door en met het huwelijk; oude huwelijksvormen
symboliseeren dit op treffende wijze. Het huwelijk is geen bond van gelijkheid, maar
een heerschappijverhouding, die ten doel heeft door de voortbrenging van kinderen
de familie in stand te houden. Daardoor wordt het huwelijk ‘den grond-vest van de
burgerlicke gemeenschap’ (de Groot, Inl. I 11 § 10). En daarom is impotentie een
huwelijksbeletsel of een omstandigheid, die de nietigheid ervan met zich sleept. Het
langst is men in de landelijke samenleving op dit standpunt blijven staan. De landman
vindt in zijn kinderen het onmisbare middel om de behoefte aan werkkrachten ter
bearbeiding zijner hoeve te vervullen. De zorg voor de zwangere vrouw en de
voorschriften om haar dien tijd ongemoeid te doen doorbrengen komen in het
oud-Nederlandsch recht algemeen voor; het meest practisch en plastisch in het
boerenrecht. In het hofrecht
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is zelfs de heer tot het bezorgen van versterkingen soms verplicht. In de Limburgsche
heerlijkheid Wylre wordt voor haar en voor zieke kinderen een goedgunstige
uitzondering gemaakt, dat zij - anders dan de andere ingezetenen - zich bier mogen
laten halen waar zij willen1. Het kind behoeft om in de rechten van kind tot vader te
komen een opneming in het huis des vaders, zooals het meisje om vrouw des huizes
te worden. Het geven van eenig voedsel aan den jonggeborene geldt als symbolische
handeling daarvoor.
De mond - het mundium - is aanvankelijk uitsluitend een machtsbegrip en hoewel
daarbij meer en meer het denkbeeld van bescherming in verloop van tijd op den
voorgrond trad, verdween het er aan inhaerente begrip van macht nooit geheel. Wil
men misschien Croesers (Ontwerp Stadr. Kampen I, blz. 170) beschrijving der
personen, die in hun ouders ‘macht ende bedwanck sinnen’ wraken als uiting hiervan,
omdat hij waarschijnlijk onder Romeinschen invloed zich van deze woorden bediende,
- het Stadboek van Zwolle (II, 233/4) kan dan als onvervalschte getuige worden
aangehaald, wanneer het spreekt van personen waarvan iemand ‘bevelinghe hadde’,
of ‘der hij machtich is’.
Het gezag wordt hooggehouden. In de 16e eeuw vinden wij een strafbepaling tegen
kinderen ‘die in boesheyt handen ofte voeten an haer ouders slaen, ofte dreyge te
smyten, ofte onbehoorlicke woerden hebben ofte vloecken ofte vermaledijen ofte
zonder oorloff in recht te betrekken’ (Versl. en Med. O.V. Rbr. I, blz. 93). Het treft
dat hier de ouders genoemd worden; een gevolg van de algemeene ontwikkeling dat
het gezag der vrouw in het

1

Zie: J. Habets, Limburgsche Wijsdommen, blz. 63.
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algemeen en dat der moeder in het bijzonder sterker wordt en langzamerhand de
macht van den huisheer zich differentieert in die van den vader, echtgenoot enz.
Zoodra het de macht van den vader als zoodanig wordt, die zich tegenover de kinderen
uiten gaat, treedt de moeder hem als concurrente ter zijde.
Het gezag laat zich hooghouden door het tuchtigingsrecht, dat aan het hoofd des
huizes toekomt, niet als man en vader maar als pater familias. Het bewijs daarvan
ligt m.i. in het feit - ook voor later tijd en b.v. door Huber uitdrukkelijk in herinnering
gebracht - dat hij het evenzoo heeft tegenover zijn personeel, dat in het huis woont.
Wat de practijk van dat ruimgegeven tuchtigingsrecht geweest is, valt moeilijk te
zeggen.
En ten slotte: het uit zich ten aanzien van het vermogen door het recht van gebruik
en genot (de weer), dat de huisvader heeft van de goederen der huisgenooten. Die
eenheid duurt zoolang degeen, over wiens goederen het gaat, blijft ‘pars domus’; zij
eindigt door het ‘uytgoeden’ van den zoon. En - om de lijn voort te zetten, die reeds
werd aangeduid - dit uitgoeden valt samen met het huwelijk, het vestigen van eigen
huis. Zeer juist werd dit, economisch begrijpelijk, verband weergegeven door het
middeleeuwsche stadboek van Groningen (art. 25), dat zich het geval aldus denkt:
‘soe woer een man ende ene vrowe guet wtgheuet oeren sone, de een wijff nemet’.
Zoo vallen uitgoeden en huwen samen1. De zonen zijn lid der
familie-vermogensgemeenschap, die door den vader wordt beheerd en benut ten
gemeene profijte, totdat zij trouwen en zelfstandig worden, d.w.z.

1

Zie ook bij Habets, Limb. Wijsdommen, bl. 252: ‘enich man mach syn kinder gueden ende
scheiden in eenen eligen bedt aen syn erffgoed’.
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met hun deel het huis verlaten om een eigen huis te vestigen: ‘dattet schyede avermijds
enen hylycke’1. Dat wij het ons aldus werkelijk juist voorstellen, wordt bevestigd
door de bronnen, die de verplichting tot inbreng bij verdeeling der ouderlijke
nalatenschap niet verbinden aan het feit, dat het kind reeds uit de gemeenschap
goederen kreeg, maar aan de omstandigheid, dat het is uitgehuwelijkt. Als voorbeeld
daarvan is te noemen het Landrecht van Dalem van 1382, dat over den inbreng in
de nalatenschap van de ouders bepaalt: ‘oft daer eenich kynt waer, dat u u t g e h i l i c t
waer ende dat erve ende dat goede hebben woude, dat sal incomen ter eerster doot
mit half sulcken goede alst uutgevuert hadde, enz.’2.
De beteekenis van de huis- en familiegemeenschap voor de ontwikkeling van het
eigendomsrecht op vast goed en de voorkoops- en naastingsrechten, die daarvan in
later stadium het overblijfsel waren, zijn van algemeene bekendheid en behoeven
hier geen uitvoerige bespreking. Lang is - zooals Mr. S. Muller Fz. het treffend
uitdrukte3 - hier zoo al niet een recht dan toch een aanspraak der familie erkend en
bleef het besef der gemeenschap sterk. Dat het erfrecht daaruit als van zelf
voortvloeide, behoeft evenmin nadere uitwerking.
Slechts moge er op gewezen worden, dat de familie-eigendom van het onroerend
goed, het belangrijkste bezit en datgene waaraan de politieke rechten verbonden
waren,

1
2

3

Zutphen, 1378 (bij: C. Pynacker Hordijk, Rbr. Zutphen, blz. 35). Vgl. ook t.z.p., blz. 74:
‘Wan eyn kint vereth uter were sins vaders of sire moder mitter woninghe ende mitter kost’.
Versl. en Med. O.V. Rbr. V, blz. 118. Zie ook de plaatsen bij Mr. S.J. Fockema Andreae,
Het Oud-Ned. Burg. Recht II, blz. 354, waarbij nog te voegen: Leiden 1545, III, 2, 24; Breda,
Houten Boecxken, art. 46.
Versl. en Med. O.V. Rbr. III, blz. 385.
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slechts een der stadia was in de ontwikkeling die met het individueel eigendom
geëindigd is. Aanvankelijk worden de gronden toegewezen aan de volksstammen;
zij hebben den eigendom, maar het gebruik wordt verdeeld onder de volksgroepen;
- die gemeenschappen maken plaats voor kleinere: het gebruik leidt tot eigendom
der groepen, die het gebruik verdeelen onder de families. En zoo gaat het langs den
weg van gebruik voort: de familie wordt eigenares met individueel gebruik, totdat
ten slotte het eindpunt der ontwikkeling, het individueel eigendomsrecht, bereikt
wordt. - De hier geschetste ontwikkeling is niet louter hypothese, maar eene die zich
in den historischen tijd afspeelt en in de bronnen is na te gaan. De studie van de
markegemeenschappen zal door de onderzoekingen van Prof. van Blom over
verschillende vormen van gemeenschappelijk landbezit rijkelijk worden aangevuld.
Het begrip der familiesaamgehoorigheid is naar mate de staat aan kracht won,
verminderd. De staatsbemoeiingen en de staatsmacht zijn tegen het einde der
middeleeuwen wassende. Dat een sterk gemeenschapsgevoel de organisatie der
middeleeuwen heeft beheerscht en die organisatie een publiekrechtelijke was, dat de
leer dat zij publiek- en privaatrecht niet onderscheidden, niet juist is en niet juist kan
zijn, komt mij onbetwistbaar voor1. Het zij geoorloofd om er op te wijzen dat wie
voor ons land materiaal in die richting zoekt, het vinden zal in de uitgave der
Geldersche markerechten van Mr. Sloet. Als besluit zou ik op een punt, dat mij
bijzonder trof en waarover ik eenige bewijsplaatsen kan noemen, nog wil-

1

Bijzonder actueel is dit punt geworden door de zoo juist verschenen scherpzinnige
beschouwingen van G. von Below in zijn: Der deutsche Staat des Mittelalters.
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len wijzen. Het is het besef, dat de gemeenschap haar productievermogen kan
vermeerderen door de handen in een te slaan, door zich tezamen voor
gemeenschappelijk gebruik datgene te verschaffen, waaraan niet ieder voor zich,
maar wel allen tezamen behoefte hebben. Zeer merkwaardig en practisch is dit in de
boerendorpen ten aanzien van het hebben van mannetjes voor den veestapel tot uiting
gekomen, en hier en daar gebleven.
Wij vinden dit in juridisch verschillenden vorm. Als een verplichting voor den
tiendheffer ter plaatse als een tegenpraestatie voor het genot der tienden: zoo te
Wittem en Wylre in Limburg1. In de Woudenbergsche meent (in Utrecht) waren,
behalve de bezitters van hofsteden in het dorp, die van Heynschoten gerechtigd tot
18 scharen, waartegenover zij verplicht waren een jongen stier te houden ‘tot behoeff
van de gemeene inwoonderen vant darp’2. Het Geldersche dorp Beltrum kent het
thans nog in den vorm van een zakelijke last op een der hoeven van het dorp, hierin
bestaande dat de eigenaar of gebruiker van het bezwaarde erf ten behoeve van de
ingezetenen van Beltrum steeds een bekwamen bul en een bekwamen beer moet
houden ter dekking van de koeien en varkens dier ingezetenen, wanneer deze zich
daartoe bij hem aanmelden en dit zonder betaling3.

1

2
3

Wittem (J. Habets, Limb. Wijsdommen, blz. 53): ‘Item noch is die Commandeur offt Godthuys
der thienden halven den kerspel Wilre ende Mechelen een taelenden stieren ende beer ende
eenen weer schuldig te halden voor die nabuer, als die den behoeflich syn te gebruycken.
Oyck denselven gelycken eenen gande’.
Bankrechten van Wylre (t.z.p., blz. 67/8): ‘dat die groote tiende noch schuldich were auch
zo halden eynen veule ind einen bock, in behoeff des gantzen lands van Wylre’ en ‘winter
en sommer schuldich is zo halden einen stier ind eynen beyr, in behoeff der untersetenen
des landts ind herlicheyt van Wylre’.
Versl. en Med. O.V. Rbr. II, blz. 250 en 255.
Daarover een vonnis in Weekblad van het Recht No. 8026.
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Weer anders is de figuur in het Drentsche Roswinkel Volgens de willekeur der
geërfden van 7 Maart 1757 verklaren dezen een willekeur te hebben gemaakt dat:
‘ter onderhouding en uitmaking van de huir voor de hengst, elk vol boer ijder reijse
den hingst agt dagen en een halve boer 4 dagen zal omvoeren, en dat degeene die
niet voert voor ijeder peert dat gesprongen word, hetzij dat dragtig word of niet, zal
geven 6 spint rogge’1.
J. VAN KUYK.
(De voordracht is wegens gebrek aan beschikbaren tijd, vooral wat het einde betreft,
eenigszins moeten worden verkort).

1

Versl. en Med. O.V. Rbr. VI, blz. 67.
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II. Analogie of wet in de Geschiedenis.
Oneindig is de horizon der geschiedenis; onophoudelijk hoopt zich de massa
verzamelde feiten op; ieder onderzoek brengt nieuwe bijzonderheden aan het licht;
in elke richting reiken de vele takken der historische wetenschap verder en verder;
verdiept men zich in een enkel tijdvak, eene enkele hulpwetenschap, dan is een
menschenleven reeds niet meer voldoende, om in alle onderdeelen door te dringen.
Let men alleen op de veelheid en verscheidenheid der détails, dan kan het gebeuren,
dat den lezer het boek, den schrijver de pen ontvalt, in wanhoop, om ooit zooveel
stof, als hem wordt geboden, te kunnen omvatten. Van dit standpunt uitgaande heeft
de philosooph Schopenhauer de geschiedenis uit de rij der wetenschappen gebannen,
omdat zij alleen nevenschikt, terwijl haar het vermogen van onderschikking, van
samenvatting tot algemeene begrippen ontbreekt. Het meest algemeene in de
geschiedenis is volgens hem altijd nog iets enkels, iets individueels; nooit kan men
in de gebeurtenissen regel of wet ontdekken1. Het is tegen dergelijke voorstellingen,
dat van vele zijden protest

1

Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung (Sämmtl. Werke Bd. 3 S. 502 ff. E.
Bernheim, Lehrbuch der historischen Methode und der Geschichtsphilosophie, 3te u. 4te
Aufl. Leipz. 1903, S. 142, merkt zeer juist op, dat het bijzondere niet alleen in betrekking
tot het geheel, maar ook tot het algemeene staat.
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is aangeteekend. Had de geschiedenis alleen met een oneindig naast elkander van
bijzonderheden te doen, dan zou haar taak werkelijk troosteloos zijn, dan stond zij
ook niet op het niveau van de wetenschap, maar was zij eene verzamelings-liefhebberij
op groote schaal. Maar Schopenhauer's stelling is niet houdbaar; uit het bijzondere
in de geschiedenis laat zich het algemeene opmaken en feitelijk is alle historische
waarneming niet anders dan het samenvatten van détails onder algemeene
gezichtspunten. Wij zien geen alleenstaande personen of onsamenhangende feiten;
wij zien stroomingen, tijdperken, volken, staten en te midden daarvan voorvallen en
menschen in onderling verband en samenwerking. Naarmate de wetenschap dieper
indringt in den tijdgeest en alle uitingen daarvan tot haar recht doet komen, wordt
het karakter van een stuk verleden duidelijker geteekend, worden de toetsen breeder
en de lijnen scherper neergezet. Het latere uit het vroegere af te leiden, de
gebeurtenissen in hun causalen samenhang te zien, de verschijnselen in hunne wording
na te gaan, dat is de taak der geschiedswetenschap. Boven het vertellen van
merkwaardige voorvallen of het kritiekloos verzamelen van losse berichten heeft zij
zich verre verheven.
Vooral sedert het ontwikkelingsbegrip, dat voor de natuurwetenschappen zoo
groote beteekenis gehad heeft, zijne intrede in de humanistische wetenschappen heeft
gedaan, hebben de geschieds-opvattingen zich belangrijk gewijzigd en verdiept.
Beschouwt men geslachten, volkeren, staten in hunne ontwikkeling, dan is iedere
toestand, waarin zij zich tijdelijk bevinden, van eigenaardige, onvervangbare
beteekenis voor de geheele reeks veranderingen, die zij ondergaan. Het détail krijgt
eene hoogere beteekenis; het streven ontstaat, om het geschiedkundig
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verloop als een samenhangend geheel te zien. Eene volledige
ontwikkelingsgeschiedenis van een volk berust op vergelijking der toestanden, waarin
het achtereenvolgens verkeerd heeft; de volken behooren weer in verband met
elkander behandeld te worden en tenslotte in verband met het meest omvattende
geheel der geschiedenis, de menschheid.
Het stellen der ontwikkelingsgedachte deed aanstonds tal van vragen oprijzen.
Hoe had men zich den ontwikkelingsgang van de menschheid voor te stellen? Bewoog
zij zich opwaarts of bleef zij op gelijke hoogte?, volgens een spiraal of een cirkel?
De meesten, zooals de sociologen Auguste Comte en de Greef verklaarden zich voor
het eerste; sluit men zich bij hen aan, dan rijst de nieuwe vraag, of de vergelijking
van de spiraal ook opgaat voor een aantal volken, zooals de Nieuw-Hollanders, die
eigenlijk nooit tot eenige ontwikkeling zijn gekomen. Maakt men voor dergelijke
volken eene uitzondering, dan zal tegenwoordig wel geen verschil van meening
omtrent de mogelijkheid van ontwikkeling in den zin van vooruitgang meer bestaan.
Daarbij moet echter tevens worden opgemerkt, dat na vooruitgang ook achteruitgang
kan intreden, dat verval bloeiende rijken kan treffen en dat de ontwikkeling ook den
vorm van decadentie kan aannemen. Het voorbeeld van de Romeinsche geschiedenis
dwingt onmiddellijk tot de aanvaarding van die mogelijkheid; de Greef heeft ook
het denkbeeld van teruggang in zijn stelsel opgenomen1.
Naast de hier aangeroerde kwesties heeft zich van den aanvang af het vraagstuk
geplaatst, of men de ontwik-

1

Zie over de Greef o.a.P. Barth, Die Philosophie der Geschichte als Sociologie I Leipz. 1897,
S. 67 ff.
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keling in de geschiedenis als een regelmatig proces kan beschouwen, dat zich bij de
verschillende volken telkens op dezelfde wijze herhaalt. Niemand is natuurlijk blind
geweest voor de oneindige variatie in de lotgevallen van volken en staten, maar
daarbij blijft niet uitgesloten, dat in het algemeen een vaste ontwikkelingslijn gevolgd
wordt. Kan men aantoonen, dat verschillende groepen van menschen zich
achtereenvolgens in dezelfde toestanden bevinden, dat dezelfde verhoudingen van
maatschappelijken en staatkundigen aard en daarmede overeenkomende
beschavingsvormen zich in eene bepaalde volgorde voordoen, dan kan men ook een
algemeen ontwikkelingsschema construeeren en de wetten, die de verandering
beheerschen, opstellen. De wetten der geschiedenis te vinden, werd eene leus; voor
heden heb ik mij tot taak gesteld, de vraag te behandelen, in hoeverre de gevonden
algemeenheden aan het begrip wet beantwoorden.
Het was in de eerste plaats de philosophie, die op logische wijze eene oplossing
van het wereldproces in den zin van een bepaalden ontwikkelingsgang trachtte te
vinden. Herder, de grondlegger van de geschiedsphilosophie stelt zich in zijne ‘Ideen
zur Philosophie der Geschichte der Menschheit’1 reeds geheel op het standpunt der
ontwikkeling, maar komt niet tot eene systematische doorwerking van de gedachte.
Eerst Hegel gaat daartoe over, terwijl hij in zijne ‘Vorlesungen über
Geschichtsphilosophie’ zijne dialektische methode op de geschiedenis toepast.
Volgens hem komt de wereldgeest in de geschiedenis tot het bewustzijn van zijne
eigen vrijheid. Hij onderscheidt drie perioden; die van de oostersche volken der oude
geschiedenis, Egyptenaren, Assyriërs,

1

Over Herder o.a. Otto Braun in Hist. Zeitschrift Bd. 110, S. 292 ff
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Perzen e.a., bij wie het vrijheidsbewustzijn nog geheel onontwikkeld was, het tijdperk
van de Grieken en Romeinen, waarin het uittreden van het absolute in het bewustzijn
van zijne vrijheid begint en de daarna gevolgde periode, waarin het bewustzijn van
vrijheid zich verbindt met het begrip van de noodzakelijkheid, om willekeur en
ongebondenheid te beperken. De staat is voor Hegel, evenals ook voor Kant1 de
mogelijkheid van vereeniging van vrijheid en regelmaat. Het behoeft geen betoog,
dat deze indeeling geheel deduktief is en met de werkelijkheid geen voeling houdt.
De tegenstelling tusschen de drie genoemde volken-groepen is geheel willekeurig
en al moge de gedachte van de voortschrijding van het vrijheidsbewustzijn van groote
waarde blijven, langs dialektischen weg geschiedt dit zeker niet. Daarbij komt, dat
de staat in zijne ontwikkeling als de eigenlijke geschiedenis wordt opgevat. Wat
daarbuiten valt, wordt buiten beschouwing gelaten. Volken, die niet tot de vorming
van den modernen cultuurstaat hebben medegewerkt, zooals de onbeschaafde volken
van Amerika en Afrika en de nakomelingen der vroegere oostersche volken,
vertegenwoordigen geen toestand van het absolute. De vraag of bij deze ook
ontwikkeling mogelijk is, wordt niet opgeworpen.
In zijn geheel is het stelsel van Hegel onhoudbaar. Zoo is het gesteld met veel
andere, die uitgaan van vooropgezette denkbeelden; er blijft eene onoverkomelijke
kloof tusschen stelsel en werkelijkheid; het schijnt niet mogelijk te zijn, de waarheid
onmiddellijk te benaderen; eerst nadat eene reeks van oplossingen van de hand is

1

Zie zijn geschrift: Idee zu einer allgemeinen Geschichte in Weltbürgerlicher Absicht.
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gewezen, vindt men dikwijls eerst de rechte. Zoo is het verklaarbaar, dat in een land,
waar de blik veel meer gescherpt was voor maatschappelijke vraagstukken, dan in
het Duitschland van Hegels tijd, nl. in Frankrijk, de eerste uitwerkingen van de
ontwikkelingsgedachte toch evenzeer een deduktief karakter droegen.
De voorloopers der sociologie Turgot, Saint-Simon, Condorcet, hadden belangrijke,
hoewel niet volledig uitgesponnen gedachten over de maatschappelijke ontwikkeling
uitgesproken. Auguste Comte1 heeft, deze als uitgangspunt nemend, een volledig
systeem ontworpen, dat van het positivisme, welks groote historische beteekenis
algemeen erkend is, maar dat zich niet als geheel heeft vermogen te handhaven.
Aangezien de rede volgens Comte het voornaamste element in den menschelijken
geest is, bestaat alle vooruitgang in het beheerschen der lagere neigingen, de
hartstochten en de fantasie, door het verstand. De ontwikkeling van het intellekt
wordt in den loop der tijden door Comte vervolgd. In de wetenschap neemt hij eene
opklimming aan, waarbij de sociologie in top van de pyramide staat. (Hiërarchie der
wetenschappen: mathesis, astronomie, physica, chemie, biologie, sociologie). Op
godsdienstig, moreel, aesthetisch en oeconomisch gebied heeft evenzeer vooruitgang
plaats en dat wel zoo, dat alle onderdeelen der beschaving zich op evenredige en
samenhangende wijze vormen. De beschaving heeft steeds drie stadiums te
doorloopen. Het eerste is dat van de theologische denkwijze, waarop de fantasie nog
het overwicht heeft over het verstand, zoodat men de verschijnselen

1

Zie over Comte o.a. Georg. Mehlis, Die Geschichtsphilosophie Auguste Comtes, Leipz. 1909
en de door Barth t.a.p.S. 23 en Bernheim t.a.p.S. 650 ff. aangehaalde literatuur.
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op bovennatuurlijke wijze tracht te verklaren; dan volgt het metaphysische tijdperk,
waarin men zijn toevlucht neemt tot abstracte denkbeelden, terwijl men in het derde,
wetenschappelijke, of positivistische tijdperk, met hulp van exact-wetenschappelijke
methoden de wetten in de verschijnselen zoekt te ontdekken. Door eene
geschiedkundige uiteenzetting tracht Comte nu het gezamenlijk veranderen en
opklimmen der beschavings-toestanden aan te toonen. Zoo wordt in het begin van
het theologische tijdperk het fetischisme gesteld, dat den mensch wezens, die hem
gelijk zijn, in levenlooze voorwerpen doet vermoeden. De akkerbouw, dien hij
uitoefent, maakt hem echter opmerkzaam op de verschijnselen des hemels en op de
sterren. Hierdoor komt hij tot de vereering van goden, die verder van hem verwijderd
zijn, dan de fetischen. Het polytheïsme, dat nu ontstaat, brengt vijandschap tusschen
verschillende volken wegens het groot aantal goden; de oorlogen zijn oorzaak van
krijgsgevangenschap en slavernij; de slavernij veroorzaakt overdaad en ongelijke
verdeeling van het bezit. Aangezien de godsdienst overheerscht, worden de volken
nog theocratisch geregeerd; maar door oneenigheid tusschen de priesters der
verschillende godsdiensten moeten zij dikwijls bukken voor de wereldlijke macht,
zooals bij de Grieken en Romeinen geschiedt, terwijl het gele ras eeuwig onder de
theocratie gebukt blijft. Door de vrijmaking van het intellekt zijn de Grieken nu in
staat tot hunne grootsche scheppingen op philosophisch gebied, terwijl de Romeinen
hunne talenten op staatkundig en rechtskundig gebied vormen. De kunst echter heeft
in het tijdperk van het de fantasie aanwakkerende polytheïsme een later nooit
geëvenaarden bloei bereikt. In de middeleeuwen waren de maatschappelijke
verhoudingen steeds
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te onzeker, om op artistieke wijze geïdealiseerd te worden.
Vermeerdering van inzicht doet het monotheïme ontstaan, dat door de verbreiding
van het Christendom eene belangrijke verzachting der zeden doet intreden. De krijg
wordt meer van defensieven aard. Het leenstelsel wordt door Comte beschouwd als
een stelsel, dat aan de vorsten eene steeds beschikbare defensieve macht aanbood.
De slavernij wordt tot hoorigheid verzwakt.
Een enkele blik in Comte's historische overdenkingen is voldoende, om te doen
zien, dat hier kunstgrepen worden gebruikt, om de ontwikkelingsreeksen, die hij
construeert, met elkander in verbinding te brengen. Soms wordt een historisch
verschijnsel in nieuwe belichting geplaatst, maar meestal overheerscht de neiging,
om alles met geweld in het stelsel te passen. Niet het ontwerpen van de wet der drie
tijdperken, die bij nader inzien al heel weinig van eene wet blijkt te hebben, is Comte's
voornaamste verdienste, maar zijne poging om de ontwikkeling der samenleving
voor de eerste maal als een geheel te zien. De geschiedenis is voor hem eene strooming
in bepaalde richting. Wil men haar doorgronden, dan moet men den weg, dien zij
gaat en de mijlpalen, die zij voorbijkomt, leeren kennen. Die mijlpalen staan, waar
bepaalde beschavingstijdperken, waarin men de geschiedenis kan verdeelen, eindigen.
Het doorgronden van die tijdperken - âges de civilisation’ noemt Comte ze,
‘Kulturzeitalter’, had Herder ze reeds genoemd, ontwikkelingstrappen kan men ze
in het algemeen noemen -, is de taak der geschiedenis.
Wij zien hier de geboorte der beschavingsgeschiedenis, of liever van de
cultuurgeschiedenis, want identisch zijn deze begrippen niet. Terwijl beschaving
meer is opgevat als het resultaat van een innerlijk proces, dat zelfbe-
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heersching tot gevolg heeft, heeft men aan cultuur steeds eene meer algemeene
beteekenis gegeven, door ook het beheerschen van de natuur door middel van
wetenschap en kunst eronder te verstaan. De cultuurgeschiedenis houdt dus ook
rekening met materieele factoren en wil zoo volledig mogelijk de ontwikkeling van
de maatschappij weergeven. Van den beginne heeft men bovendien trachten aan te
toonen, dat de cultuur zich met noodwendigheid en op bepaalde wijze ontwikkelt,
zoodat de gang van zaken bij het eene volk dezelfde zou zijn als bij het andere1. De
‘âges de civilisation’, of ‘Kulturzeitalter’ moeten dus in dezelfde volgorde bij
verschillende volken terugkeeren. Is dit zoo, dan kan men van een normaal verloop
der geschiedenis spreken en zal men ook wetten kunnen aanwijzen. Zoo niet, dan
zal men in de geschiedenis onregelmatigheden ontmoeten; dan blijft de mogelijkheid
van overeenkomstige ontwikkeling bij verschillende volken bestaan, maar daarnaast
zullen zich telkens afwijkingen vertoonen. Men komt dan wel tot het aanwijzen van
analogieën, maar niet van volkomen gelijkheid en zal dus ook geen wetten kunnen
opstellen. Wil men toch nog eene algemeene reeks ‘Kulturzeitalter’ aannemen, dan
kan deze alleen theoretische beteekenis hebben.
De cultuurgeschiedenis nu heeft zich in den regel op het standpunt der normale
ontwikkeling gesteld. Reeds Condorcet had het denkbeeld opgeworpen, dat er voor
de ontwikkeling van de geestelijke en moreele eigenschappen van den mensch
evengoed algemeen geldige wetten kunnen bestaan, als voor de verschijnselen in de
natuur. Comte neemt deze gedachte over en verwacht vooral door

1

Zie Fr. Jodl, Die Kulturgeschichtsschreibung, ihre Entwicklung und ihr Problem, Halle 1878.
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de vergelijking met de biologie het historische proces te kunnen verklaren, zonder
nog rechtstreeks de biologische wetten op de geschiedenis te willen overbrengen.
Evenals Comte hebben ook Herbert Spencer, von Lilienfeld, Schäffle, Fouillée,
Worms e.a., wel eens te zamen gevat als de aanhangers der biologische sociologie1,
vergelijkingen tusschen het dierlijk en maatschappelijk organisme opgesteld.
Nu eens werd de mensch, dan weer de familie, als grondslag der maatschappij,
met de organische cel vergeleken; de ontwikkeling van de familie tot horde, stam en
volk, werd gelijk gesteld met de vereeniging van cellen tot laagstaande dieren, als
de polypen en van deze tot een polypenstok, maar eenige bewijskracht bezaten deze
vergelijkingen niet. Toepassing van biologische regels op de menschenwereld zal
altijd onjuist blijven, aangezien deze wetenschap het verschil tusschen de individuen
laat vervallen. Bij den mensch wordt het verschil in psychische gesteldheid naar mate
van zijne ontwikkeling steeds grooter; al wordt het individu als deel van de massa
beschouwd, toch kan aan ieder niet dezelfde rol op het geschiedkundig tooneel worden
toebedeeld; in eenzelfde milieu verschillen de rollen reeds veel en tusschen den
cultuur- en den natuurmensch is het onderscheid niet geringer. Resultaten heeft de
vergelijking tusschen de organische en de maatschappelijke wereld nog niet
opgeleverd.
Het ligt voor de hand, dat de voorstanders der normale ontwikkeling zich geplaatst
hebben op het kollektivistische en niet op het individualistische standpunt. Laat men
veel speelruimte aan den invloed van het individu, dan kan dit den voortgang der
ontwikkeling

1

Zie Barth, S. 90 ff.
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bevorderen of tegenhouden, waardoor het normale der geschiedenis verstoord wordt.
Degenen, die historische wetten aannemen, hebben steeds getracht den invloed van
het individu zooveel mogelijk te beperken; de persoonlijke vrijheid wordt bijv.
vergeleken met de vrijheid van beweging, die de passagiers op een stoomboot
genieten. Condorcet stelt als de taak der geschiedenis, de ontwikkeling van de massa
na te gaan, terwijl zij zich slechts met een aantal personen had bezig gehouden;
historie is bij hem synoniem met de gelijkwording der individuen in politieken en
maatschappelijken zin. Voor Saint-Simon is de geschiedenis niet de strijd der
persoonlijke belangen, maar tusschen de maatschappelijke klassen, zooals tusschen
de overheerschende Franken en de onderworpen Galliërs, adel en burgers enz. Bij
Comte zinkt het individu geheel weg in de massa, die de ware drijfkracht der
geschiedenis is. Hij spreekt van eene ‘historie sans noms d'hommes, ou même sans
noms de peuples’. De persoon is niets, het ‘milieu’ alles. Het is bekend, dat het woord
milieu door Comte het eerst tot een sociaal woord gestempeld is. Henri Taine heeft
het later verdiept, door het als geestelijk centrum op te vatten.
De kollektieve geschiedsbeschouwing keert bij allerlei richtingen terug; zij heeft
zich tegenover de individueele geplaatst, die als eenzijdig wordt voorgesteld. Zoo
heeft Karl Lamprecht, over wien later meer, de school van Ranke als de
staatkundig-individualistische richting gekenschetst, daarbij in het licht stellend, dat
men het geheel der ontwikkeling niet te zien krijgt, door alleen op de handelingen
der hoofdpersonen op politiek terrein te letten. De scheiding, die hier tusschen
individualistische en kollektivistische, tusschen politieke en cultuurgeschie-
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denis getrokken wordt, is echter niet vol te houden. Geen gebeurtenis, geen
persoonlijke handeling van historische beteekenis, kan beschouwd worden buiten
verband met het milieu, waarin zij passen; geen cultuurgeschiedenis is mogelijk
zonder rekening te houden met het individueele element. Men kan beurtelings den
nadruk leggen op het persoonlijk of het gezamenlijk handelen, de op beide wijze
gewonnen inzichten behooren elkander aan te vullen.
Van rechtstreeksch belang voor ons onderwerp is de vraag, of de kollektistische
beschouwing nader brengt tot het denkbeeld der normale ontwikkeling; dit is wel de
opvatting: als de massa en niet het individu de geschiedenis maakt, dan is de kans
grooter, dat het verloop regelmatig zal zijn. Het is echter duidelijk, dat de moeilijkheid
hier slechts verplaatst wordt. Bij de zeer verschillende invloeden, waaraan
menschengroepen blootgesteld kunnen worden, bestaat er volstrekt geen waarborg,
dat de veranderingen, die de massa ondergaat, op dezelfde wijze zullen plaats grijpen.
Het aantoonen van een normalen ontwikkelingsgang gelukt naar mijne meening
evenmin van kollektivistisch, als van welk ander standpunt ook.
Vervolgen wij thans de strooming der cultuurgeschiedenis, dan dient vooreerst
genoemd te worden de ‘History of civilisation in England’ van Henry Thomas Buckle,
waarin deze de voorwaarden voor eene ontwikkelingsgeschiedenis nagaat. Ook voor
hem is de leus, de wetten van de geschiedenis op te sporen; eerst als dit gelukt, kan
haar de naam van wetenschap worden toegekend. Zelf komt Buckle tot het opstellen
van een aantal wetten, die echter bij zijne eenzijdige toepassing der denkbeelden van
Comte en bij zijne willekeurige behandeling
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der geschiedenis weinig overtuigende kracht bezitten. Was bij Comte de rede het
gebied, waarop de vooruitgang zich het meest openbaart, bij Buckle is zij het eenige;
alle vooruitgang is dus vermeerdering van kennis, deze is echter alleen mogelijk,
waar de menschelijke geest zich onafhankelijk kan maken van de natuur en dit doet
zich alleen voor in Europa; elders, in het bijzonder in de tropische landen, blijft de
mensch zich in de macht der natuurkrachten bevinden. Het warme klimaat verschaft
hem gemakkelijk levensonderhoud, maar onthoudt hem den drang, om de
levensvoorwaarden te verbeteren, die den bewoner van een koeler klimaat bezielt;
daardoor leert hij de natuur niet beheerschen, of wat hetzelfde is, hij komt niet tot
hooger ontwikkeling. De meerderheid der menschen blijft in de warme streken ook
in afhankelijke verhouding tot enkele hooggeplaatsten. Want eene gemakkelijke
voortbrenging van levensmiddelen maakt, dat de rijkdom zich in handen van enkele
bevoorrechten verzamelt; zoodoende ontstaat slavernij en strenge scheiding van
standen. Wordt er arbeidsloon uitgekeerd in een of anderen vorm, dan is dit gering
in verhouding tot de loonen in koudere streken, waar de arbeiders meer voor hun
onderhoud noodig hebben. Dit zijn enkele wetten van Buckle. Er wordt hier eene
scheiding getrokken tusschen Europa en de andere werelddeelen, die door geen enkel
motief van overtuigende kracht wordt waarschijnlijk gemaakt. Of Buckle haar ook
na de groote veranderingen van den laatsten tijd in China en Japan zou willen
handhaven? Wordt de wet over het ontstaan der slavernij en van standenscheiding
tengevolge van eene gemakkelijke winning van levensonderhoud niet weerlegd door
de overweging, dat China, dat toch zeker een productief land is, geen slavernij of
kastenwezen kent?
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Buckle's wereldbeschouwing beweegt zich in een onoverbrugbaar dualisme. Voor
de overige wereld is zij materialistisch, voor Europa hoofdzakelijk rationeel, want
de verklaring der historische verschijnselen in het laatste werelddeel wordt gezocht
in de ideeën, die de gebeurtenissen voorbereiden. De Fransche revolutie wordt afgeleid
uit de vrijheidsdenkbeelden, die uit Engeland en Amerika waren overgebracht en die
een goeden bodem vonden in Frankrijk, waar de boerenbevolking sedert eeuwen
verdrukt was, terwijl verder eene belangrijke rol wordt toebedeeld aan den vooruitgang
der natuurwetenschappen en aan de leer der physiocraten, die de menschen voor de
vooruitgangs-idee rijp maakten. Zijn rationalisme brengt Buckle ook tot de opvatting,
dat de verbetering der zeden uitsluitend aan de vermeerdering van het intellekt toe
te schrijven is. Moreele beginselen vermogen den vooruitgang der beschaving niet
te bevorderen, kunnen bijv. niet bijdragen tot de beperking van de oorlogen; de
zedeleer en het zedelijksbewustzijn schijnt hem van den beginne af onveranderlijk.
In verband daarmede neemt hij ook aan, dat het aantal menschen, dat met de
maatschappelijke moraal in botsing komt, het aantal misdadigers, altijd gelijk is, in
verhouding tot het getal individuen van een bepaald deel der samenleving. De
geschiedenis en de statistiek der misdaden hebben bewezen, dat deze gelijkmatige
betrekking niet bestaat, dat er toe- en afneming van het aantal misdaden waarneembaar
is, misschien in verband met wijzigingen der levensvoorwaarden, vermeerdering of
afneming van welvaart, of al wat den geestestoestand der individuen kan beinvloeden.
Men heeft de verwachting gekoesterd, door middel van de statistiek de verhouding
van allerlei geregeld voor-
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komende verschijnselen tot de algemeene maatschappelijke toestanden te kunnen
vaststellen en zoodoende de oplossing van verschillende sociale vraagstukken te
vinden1. Men geloofde in de wet van het ‘groote getal’; aanvankelijk schenen de
resultaten van de statistische methoden buitengewoon veelbelovend; zekere regelmaat
in bepaalde verschijnselen bleek niet te ontkennen te zijn, maar gaandeweg verflauwde
de belangstelling; aangezien men niet tot eene verklaring van maatschappelijke
toestanden kon komen. Dat er in een tijdperk, waarin de omstandigheden niet te veel
veranderen een gelijk aantal zelfmoorden plaats vindt of een gelijk aantal huwelijken
gesloten wordt, is op zich zelf niet verwonderlijk, maar veranderen de omstandigheden
en daarmede ook het aantal waargenomen verschijnselen, dan geeft het getal alleen
die verandering aan, terwijl de verklaring dan nog moet gegeven worden en het
verband met andere verschijnselen gezocht. Tot heden is het niet gelukt, bepaalde
statistische wetten te vinden.
Waar men zocht naar ontwikkelingsstadiums, die in dezelfde volgorde bij
verschillende volken zouden terugkeeren, is het begrijpelijk, dat men de levenswijze,
de middelen, waardoor in het levensonderhoud wordt voorzien, de voornaamste
oeconomische factoren dus, tot uitgangspunt heeft genomen. Zoo treffen wij reeds
in de 18de eeuw pogingen van dien aard aan, waarbij achtereenvolgende tijdperken
van visscherij, jacht, veeteelt en landbouw worden aangenomen (o.a. door Ferguson,
in zijne ‘Essay on the history of civil society’). Met de daaraan als 5de trap
toegevoegde zeeroof gaan zij zelfs

1

Het eerst is door A. Quetelet hierop de aandacht gevestigd in Sur l'homme, Paris 1835. Vgl.
ook A.D. Xénopol, Theorie de l'Histoire, Paris 1908 p. 371 sqq.
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op Aristoteles terug. Hunne hooge oudheid is echter niet in overeenstemming met
hunne aannemelijkheid. Al kan men spreken van volken, die in hoofdzaak althans
van visscherij of jacht of van veeteelt leven, geheel uitgesloten zijn andere middelen
van bestaan zoo goed als nooit. En met eene opklimming heeft men bij deze
verschillende trappen in geen geval te maken; in vele opzichten staan volken, bij wie
jacht en veeteelt meer beteekenis hebben dan landbouw, boven akkerbouwende
stammen1. Op deze gronden zal men ook de ‘wirtschaftliche Kulturstufen’, die Richard
Hildebrand aanneemt2 nl. die van jacht en visscherij, veeteelt en landbouw bezwaarlijk
als elkander regelmatig opvolgend kunnen laten gelden. De landbouw is in geheel
Amerika en Afrika verbreid bij Indianen en negers, die tevens veehouders en jagers
zijn, zoodat deze drie trappen dikwijls samenvallen. Een hooger ontwikkeling brengt
dit bedrijf volstrekt nog niet mede, daar omploeging en bemesting van den bodem
nog onbekend is. Eerst bij het opkomen van deze meer overleg eischende bewerkingen
en bij het ontstaan van het persoonlijk grondeigendom zal men ook een hoogere
volksontwikkeling aantreffen. De hier aangenomen ontwikkelingsvolgorde behoort
volgens den bekenden ethnoloog Vierkandt ‘zu denjenigen Dingen, die ihr
Fortbestehen mehr der Gedankenlosigkeit als der inneren Überzeugung verdanken’3.
Evenmin behoeven wij lang stil te staan bij de door Friedrich List opgestelde
opeenvolging van oeconomische toestanden, die van veeteelt, landbouw, landbouw
en

1
2
3

Zie Karl Bücher, Die Entstehung der Volkwirtschaft, 5te Aufl. Tübingen 1906 S. 43.
R. Hildebrand, Recht und Sitte auf den verschiedenen Wirtschaftlichen Kulturstufen, I. Jena
1896.
Historische Zeitschrift Bd. 80 S. 95.
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handwerk, landbouw, handwerk en handel. Er is tegen aangevoerd, dat zij alleen
voor een industrieel land als Engeland gelden, terwijl zij op een meer handeldrijvend
land, als Nederland, niet van toepassing zijn. Er zijn op oeconomisch gebied talrijke
systemen opgeworpen, die bij nader inzien blijken slechts theoretische
onderscheidingen te maken, nuttig voor het begrijpen der maatschappelijke
verhoudingen, maar die vervallen moeten, wanneer men het historische verloop juist
wil weergeven. Wat in theorie uiteengehouden wordt, valt in de werkelijkheid samen.
Zoo kunnen de door Bruno Hildebrand ontworpen trappen van ‘Natural-, Geld-,
Kreditwirtschaft’ niet als afzonderlijk voorkomend worden aangetoond; de beide
eerste trappen vindt men bij talrijke volken vermengd; al neemt men aan, dat door
het credietwezen de betalingen in geld verminderen, dan is van een verdwijnen der
laatste nog geen sprake; als ruilmiddel en waardemeter blijft het geld onmisbaar. Het
dooreenloopen der drie trappen blijkt bij eerste beschouwing.
Verschillende schrijvers, die zich beijverd hebben, de vormen van productie en
ruilverkeer van elkander te onderscheiden, zooals Sombart en Schmoller, erkennen
zelf, dat zij op deze wijze slechts een schema van waarneming verkregen, niet eene
in regelmatige volgorde voorkomende reeks van oeconomische toestanden, zoodat
allerlei mengvormen mogelijk zijn, waarbij geen regelmatige ontwikkeling kan
worden aangenomen. Hetzelfde is toegegeven door den staathuishoudkundige, wiens
indeeling wel het meest bekend is geworden, Karl Bücher1. De drie vormen van
productie, die hij aanneemt, zijn: ‘Geschlossene

1

Die Entstehung der Volkswirtschaft. S. 60. 87, 88, 91, 157. Eene kritiek over dit werk door
Von Below in Hist. Zeitschrift Bd. 86 S. 1 ff.
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Hauswirtschaft’ (productie voor een bepaald milieu, zonder ruilverkeer),
‘Stadtwirtschaft’ (waarbij de goederen van dengeen, die ze produceert, onmiddellijk
op den verbruiker overgaan) en ‘Volkswirtschaft’ (met groot ruilverkeer). Het moge
blijken, dat deze perioden althans voor enkele streken en tijdperken in hoofdzaak
toepasselijk zijn, het is de vraag, of er bijv. volksstammen aan te wijzen zijn, die
geen onderling ruilverkeer kennen, zoodat iedere familie alleen voor eigen gebruik
werkt. Ook de ‘Stadtwirtschaft’ moet niet te eng worden opgevat; de middeleeuwsche
duitsche stad bijv. had wel degelijk behoefte aan artikelen, die van verre werden
aangevoerd, nl. specerijen, zuidvruchten, visch, pelzen, wijn, zout, hout, potasch,
teer, pik, was, koren, weede, klingen, smeedwerk in ijzer, goud en koper, welke
artikelen op de groote jaarmarkten van heinde en ver werden aangevoerd.
Denkt men aan het heden, dan ziet men, dat vormen van ‘Hauswirtschaft’ nog
voorkomen te midden van het wereldverkeer. Het spinnewiel snort nog hier en daar
in de boerenhuizen; de Noorsche boer is zijn eigen smid, timmerman, metselaar en
wever, maar tegelijker tijd betrekt hij zijn koren uit Amerika. Het dooreenloopen der
trappen is zonneklaar. Trouwens Bücher zelf verklaart, dat zij ‘schlagwortartig’
bedoeld zijn en theoretisch moeten opgevat worden. De geschiedschrijver neemt de
historische volgorde in acht, de staathuishoudkundige houdt zich het liefst met de
norm bezig.
Men zou zoo kunnen voortgaan met alle stelsels, die de regelmatige ontwikkeling
min of meer willen betoogen, te behandelen, maar men stuit telkens op hetzelfde; de
geschiedenis spot met de theorie. Roscher heeft eene bepaalde volgorde van
regeeringsvormen trachten aan te
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toonen, welke poging door O. Hintze voldoende weerlegd is1; Lewis Morgan2
construeert op een thema, dat reeds uit de 18de eeuw afkomstig is, de drie
ontwikkelingstrappen van wildheid, barbaarschheid en beschaving, een aantal
onderverdeelingen, met verschillende beschavingskenmerken, waartoe op den eersten
trap het gebruik van het vuur en de uitvinding van pijl en boog, in het stadium van
barbaarschheid de pottenbakkerij en de ijzerbewerking en aan het begin van het
beschaafde tijdperk de uitvinding van het schrift behooren, eene indeeling, die thans
niemand meer zal bevredigen.
Van wetten maken is geen einde, zou men met eene variant op eene bekende spreuk
kunnen zeggen; er zijn er, die als kaartenhuisjes in elkaar vallen. Het is bijna
ongeloofelijk, dat Herder's stelling, dat de beschaving zich met de zon mede van
Oost naar West beweegt, op het eind der 19de eeuw nog ernstige verdedigers heeft
gevonden, waar de eenvoudige opmerking, dat het Oosten tegenwoordig zijn licht
in het Westen ontsteekt, voldoende is, om de geheele redeneering omver te werpen3.
Van den jongsten tijd dateert bijv. nog een werk in vier deelen van een Belgisch
officier Ernest Millard4, waarin betoogd wordt, dat de volken verschillende phasen
doorloopen van opkomst, uitbreiding, stilstand, hernieuwing van expansie en
achteruitgang, welke toestanden samengaan met overeenkomstige perioden van
hoogstaande of decadente moraliteit.
Men kan hiertegen onmiddellijk aanvoeren, dat een

1
2
3
4

O. Hintze, ‘Roscher's politische Entwickelungstheorie’ in Schmoller's Jahrbuch 1897 S. 767
ff.
L.H. Morgan, Ancient Society, New-York 1877.
Zie over deze wet Xénopol, t.a.p.p. 201 sqq.
Une loi historique, Brux. 1903.
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groot aantal volken deze phasen niet doormaken, omdat zij zich in het geheel niet
ontwikkelen en duizenden jaren in denzelfden toestand blijven, zooals verscheidene
Indianenstammen; neemt men echter aan, dat de regel voor een aantal volken wel
geldt, dan heeft men niet meer gewonnen dan eene tamelijk weinig zeggende
algemeenheid.
Men zou kunnen zeggen, dat de eigenlijke vak-geschiedschrijvers zich tot nog toe
van het zoeken naar historische wetten hadden onthouden, ware het niet, dat de tegen
het eind der 19de eeuw opgetreden nieuwe richting zich ook op deze banen had
begeven. Men heeft deze beweging de cultuurhistorische richting genoemd; de
bekende voorstander Karl Lamprecht heeft deze benaming langen tijd gebruikt, maar
niet lang geleden afgewezen, als voor verschillende uitleggingen vatbaar en te eng
van omvang, terwijl het hier gaat om ‘eine neue geschichtliche Betrachtung
allgemeinster Art’1. Het is juist hare algemeenheid, het samenvatten van alle
verschijnselen van welken aard ook, die de geschiedschrijver binnen zijn gezichtskring
kan betrekken, welke hem in staat zullen stellen wetten te ontdekken, waar meer
eenzijdige richtingen dit niet konden. De theorie der nieuwe richting is vooral door
Lamprecht uiteengezet, zoodat eene schets

1

Lamprecht, Einführung in das historische Denken, Leipzig 1913, S. 21. Zie verder over
Lamprecht's opvattingen zijne Deutsche Geschichte Bd. I en III, Einleitung; Was ist
Kulturgeschichte in Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 1896 N.F. Bd. I S. 144
ff.; Über die Entwickelungsstufen der Deutschen Geschichtswissenschaft in Zeitschrift für
Kulturgeschichte 1898 Bd. 5 en 6. Die Kulturhistorische Methode, Berlin 1900; Historische
Methode und historisch-akademischer Unterricht, Berlin 1910. Van de vele kritieken over
Lamprecht's methode zie o.a. die van Hintze in Hist. Zeitschr. 1897 Bd. 80 S. 60 en van Von
Below ald. 1898 Bd. 81. S. 193 ff.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1914

148
van zijne denkbeelden hier niet mag ontbreken. De beweging is volgens hem een
kind van het tijdperk van het subjectivisme, - wij komen hier onmiddellijk in aanraking
met Lamprecht's ‘Kulturzeitalter’ -, dat zich in het midden den 18de eeuw openbaart
en dat eene reaktie is op het individualisme van het voorafgaande tijdperk. Dit was
nog vol van heldenvereering, zooals de vergoding van den grooten Frits getuigt. Ten
gevolge van de territoriale verbrokkeling van Duitschland kon men nog niet algemeen
nationaal gevoelen; men dacht ‘Fritzisch’ of Oostenrijks bijv. In het subjektieve
tijdperk breekt eerst het begrip van de eenheid van het Duitsche volk door, terwijl
het tevens gepaard gaat met eene verdieping der persoonlijkheid, eene groote
vatbaarheid voor indrukken, die zich uit in de ‘Sturm- und Drang’-periode van de
romantiek, op letterkundig, philosophisch gebied en in de beeldende kunst. Herder
is op geschiedkundig gebied de inluider van het nieuwe tijdperk met zijne wel niet
systematisch uitgewerkte, maar breed opgevatte denkbeelden over de ontwikkeling
der menschheid.
In de eerste helft der 19de eeuw treedt echter eene verslapping in de geestelijke
richtingen op; een soort van realisme openbaart zich, dat verband houdt met de
opkomst der natuurkundige wetenschappen. De geschiedenis staat geheel onder
invloed van de philosophie en komt niet verder dan tot de ontwikkeling van ideeën,
zooals die van het koningschap, van de opkomst en uitbreiding van den Pruisischen
staat en dergelijke, maar houdt zich niet met algemeene stroomingen bezig. Zij is
hoofdzakelijk staatkundige geschiedenis in overeenstemming met de denkbeelden
van Kant en Hegel, voor wie de staat de hoogste uitdrukking der moderne beschaving
was.
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Dan treedt omstreeks 1870 een onstuimige drang naar vernieuwing op in kunst en
wetenschap, niet buiten samenhang met de groote oeconomische veranderingen en
de staatkundige ontwikkeling van Duitschland. De kunst van Wagner, de titanische
geschriften van Nietzsche, de gedurfde uitingen van schilderkunst en literatuur gaan
samen in dezen tijd, door Lamprecht het tweede deel van het subjectivistische tijdperk
genoemd. In dezen veelbewogen tijd, waarin na 1890 een meer rustige geest is
gekomen, doet zich ook de behoefte gevoelen aan veralgemeening der historische
beschouwing; de denkbeelden van Herder worden weer opgevat, maar thans met
beheersching van de eerbiedwekkende massa materiaal, die de 19de eeuw heeft
verzameld. Toegerust met inzicht in de velerlei stroomingen van het heden kan de
nieuwe richting het wagen, het verleden te doorgronden.
Hiertoe is het volgens Lamprecht noodig, dat men zich stelt op het standpunt van
de ‘psychische distanz’, d.w.z., wanneer men eene gebeurtenis uit een vorig tijdperk,
onverschillig van welken aard behandelt, bijv. eene rechtszitting, eene
kroningsplechtigheid in de middeleeuwen, dan zijn daarbij niet sommige, maar alle
détails anders dan vroeger of later. Iedere uiting der handelende personen,
zinnebeeldige handelingen, kleederdracht, feestelijkheden of wat niet al, dragen het
stempel van den tijd (psychische relatie). Men kan dus een algemeenen toestand
(Gesammtzustand, vroeger door Lamprecht diapason genoemd) opmaken. Evenals
Cuvier aan een enkel deel van een geraamte de gedaante en soort van een
voorwereldlijk dier kon bepalen (physiologische relatie) kan de geschiedkundige
den tijd bepalen naar enkele gegevens van eene gebeurtenis. Het is dus mogelijk de
psychische geaardheid van een tijdperk te ken-
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schetsen, uitgaande van eene bepaalde sfeer, bijv. van de kunst, van de levenswijze
enz. Wij zien hier dus de ‘âges de civilisation’ van Comte, ontwikkelingstrappen,
‘Kulturzeitalter’ in vernieuwden vorm terug, maar zonder directe ontleening aan
Comte, zooals Lamprecht uitdrukkelijk betoogt. Voor de Duitsche geschiedenis heeft
Lamprecht nu verschillende ontwikkelings-stadiums trachten vast te stellen, daarbij
uitgaande van de beeldende kunst.
In den eersten tijd gelukt het niet, om dieren, planten, menschen enz., die men
afbeeldt, duidelijk te schetsen. Men teekent wel dier-vormen, viervoeters, vogels
enz., maar geen hond, leeuw, zwaan; dit is het symbolistische tijdperk. Eerst tegen
de 7de, 8ste eeuw gelukt het, deze dieren volkomen te typeeren (typisme). Men slaagt
echter nog niet in het uitdrukken van het individueele; alleen de soort wordt
uitgebeeld. Portretten van menschen vertoonen geene gelijkenis, maar typeeren alleen
den koning, den krijgsman enz. Met de 13de eeuw begint dan eene nauwkeuriger
détail-teekening, die het individueele doet zien, waarneembaar te worden; de portretten
beginnen gelijkenis te vertoonen, ondanks conventioneele teekening van baard,
hoofdhaar enz. (conventionalisme). Eerst met de 15de en 16de eeuw bereikt de wijze
van afbeelden de hoogte van volledig realisme. De portretkunst van Holbein en Dürer,
de behandeling van het lang conventioneel gehouden landschap door Ruysdael en
Hobbema behooren reeds tot het nu volgende tijdperk van het individualisme. Met
het reeds besproken subjectivistische tijdperk vormen de genoemde nu de door
Lamprecht opgestelde ‘Kulturzeitalter’. In het algemeen kan men wel aannemen, dat
een steeds meer uitkomen van de persoonlijkheid in de kunst waarneembaar is. Het
is echter de vraag niet, of
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deze gedachtengang in hoofdzaak juist is en of de benamingen van Lamprecht minder
of meer gelukkig gekozen zijn, wat te bewijzen valt, is dat deze ontwikkelingsgang
ook op ander gebied geldt en wat nog van verder strekking is, dat hij ook op andere
volken kan worden toegepast.
Eerst dan kan men er de kracht van wet aan verleenen. Het eerste heeft Lamprecht
tot zekere hoogte trachten aan te toonen door op te merken, dat ook in de literatuur
typisme is aan te wijzen, in de beschrijving van den typischen held in het heldendicht
bijv., dat het conventionalisme heerscht in satyren als Brant's ‘Narrenschiff’, waarin
een bepaalde stand, nl. die van de gilden wordt gehekeld, terwijl eerst later, in het
individualistische tijdperk, de zuiver persoonlijke satyre ontstaat.
Verder ontwikkelt Lamprecht ook eene opeenvolging van oeconomische toestanden:
‘Natural-, Geld-, Kapital-wirtschaft’, maar een volledig samengaan van deze
ontwikkelingsreeks met de kunst wordt niet aangetoond en nog minder worden alle
maatschappelijke verschijnselen in nauwe en noodwendige betrekking tot elkander
gesteld. Lamprecht gaat uit van het denkbeeld der normale ontwikkeling. Is het echter
waar, dat de veranderingen in de verschillende sferen gelijktijdig optreden? Kan de
kunst niet onder invloed van vroegere stroomingen achteraan komen bij de
oeconomische veranderingen, of omgekeerd? Blijven niet dikwijls toestanden van
verschillende tijdperken naast elkander bestaan? Men denke bijv. aan de nawerking
van feodale toestanden op het platteland tot in den tegenwoordigen tijd
(heerendiensten, tienden), terwijl zij in de steden is verdwenen. Overbrenging van
het eene tijdperk op het andere, vooral van de geestelijke eigendommen, door middel
van recepties
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(bijv. van het Romeinsch recht) en renaissances, is zonder twijfel mogelijk. Trouwens
ook Lamprecht bespreekt deze mogelijkheid, maar zij gaat m.i. altijd gepaard met
wijziging van het normale verloop. Dergelijke vragen komen van zelf op; twijfel aan
de regelmatigheid van het geschiedkundig verloop rijst onmiddellijk met het stellen
van deze regelmatigheid zelf. Zoolang echter deze regelmatigheid alleen
verondersteld, maar niet bewezen wordt, behoeven wij ons niet in eene wederlegging
te begeven. Bovendien ten opzichte van de geldigheid der ‘Kulturstufen’ der Duitsche
geschiedenis voor andere volken hebben wij alleen met vermoedens te maken.
Lamprecht uit zich hieromtrent op ondubbelzinnige wijze:1 ‘Der Ablauf und der
Charakter der Zeitalter, die sich für die deutsche Geschichte nachweisen lassen, ist
auch, soweit wie historische Quellen eine Nachprüfung gestatten, in der Geschichte
anderer Völker enthalten. Ja noch mehr; es hat sich bisher kein Volk gefunden, in
dem er nicht nachweisbahr wäre.’
Eene bewijsvoering van deze opvatting heeft Lamprecht nog niet gegeven; wij
mogen haar misschien verwachten van het door hem opgerichte ‘Institut für Kulturund Universalgeschichte’ te Leipzig, waar alle culturen der wereld met elkander
vergeleken zullen worden. Aangezien ik de gedachte van de gelijke ontwikkeling
van alle volken nog verder zal hebben uit te werken, kan ik hier Lamprecht's
‘Kulturzeitalter’ verlaten. Den ontwerper mag de lof niet onthouden worden, dat hij
zijne geschiedsbeschouwing met alle takken van menschelijk denken in verband
heeft gebracht. Eene volledige toepassing van zijne theorieën op de geheele
geschiedenis dienen wij af te wachten.

1
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Wat Lamprecht niet heeft volbracht, is door anderen reeds ondernomen; de
vergelijkende methode toont veel aantrekkingskracht te bezitten; er zijn reeds vrijwat
proeven mede genomen.
In het bijzonder is het de Berlijnsche buitengewone hoogleeraar Kurt Breysig, die
haar op de meest omvattende wijze toepast. In eene onafgewerkte ‘Kulturgeschichte
der Neuzeit’ blijft hij nog uitsluitend op Europeeschen bodem en behandelt hij de
ontwikkeling van de Grieken en Romeinen. Dit plan bleek hem echter te eng te zijn,
zoodat hij vervolgens eene ‘Geschichte der Menschheit’ ondernomen heeft, waarvan
het eerste deel de volken van Noord- en Noord-West Amerika behandelt. In een
programma voor dit groote werk; ‘Der Stufenbau und die Gesetze der Weltgeschichte’1
ontwikkelt hij zijne methode op uitvoerige wijze en komt daarin tot de formuleering
van een 24-tal wetten, die hij door de vergelijking van de geschiedenis van
verschillende volken verkrijgt. Zij geven ons een duidelijk inzicht in wat de nieuwere
methode ons kan brengen.
Bij eene vergelijkende behandeling der geschiedenis kan men uitgaan van het
denkbeeld, dat, zooals Gustav Freytag het heeft uitgedrukt ‘zur selben Zeit Menschen
aus ganz verschiedenen Jahrhunderten beisammen wohnen.’
Men dient zich dus geheel los te maken van de uiterlijke eenheid, die de chronologie
tusschen gelijktijdige gebeurtenissen schept. Men zou onjuist handelen door bijv. de
levenswijze der Indianen-stammen in Canada met die van de burgers der Vereenigde
Staten te vergelijken, waar men bij de eerste eene eeuwenlang onveranderd gebleven,
bij de laatste eene vergevorderde, geheel moderne

1
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cultuur aantreft. Wil men equivalenten voor de toestanden bij de Indianen vinden,
dan zoeke men liever bij de zwervende stammem van Turkestan of bij de negervolken
in Afrika, òf men ga terug naar het verleden van de Germanen, wier voorgeschiedenis
door geschriften bekend is en heeft dan meer kans, punten van overeenkomst te
vinden. De tegenwoordige cultuur kan men alleen stellen naast die van volken als
de Grieken en Romeinen, die een hoogen trap van ontwikkeling bereikt hebben. De
oude indeeling der geschiedenis in oudheid, middeleeuwen, nieuwe en nieuwste
geschiedenis wordt op deze wijze onbruikbaar; men geve dus ieder volk zijn eigen
oertijd, oudheid, middel-, nieuwe en nieuwste geschiedenis en vergelijke de
overeenkomstige tijdperken. Kurt Breysig gaat hierbij m.i. eenvoudiger en
doeltreffender te werk dan Lamprecht, door alleen tijdvakken van ontwikkeling aan
te nemen, zonder ze eerst te typeeren. De rubriek middeleeuwen bijv. kan verder
gevuld worden met wat men aan overeenkomstigs in dezen tijd bij verschillenden
volken vindt, terwijl men volgens Lamprecht's methode afhankelijk is van eene aan
één volk ontleende indeeling en nog moet afwachten of die ook elders beteekenis
heeft. Lamprecht vormt algemeene begrippen vóór de vergelijking van verschillende
culturen, Kurt Breysig er na; het laatste schijnt mij doelmatiger.
Breysig begint zijne vergelijkingen met den oertijd en het valt op, dat van de 24
door hem opgestelde wetten één derde op dit tijdperk betrekking heeft, waaruit men
zou kunnen opmaken, dat het opstellen van algemeene regels hiervoor gemakkelijker
is dan voor latere tijden. Dit behoeft geen verwondering te wekken, waar mag worden
aangenomen, dat de afwijkingen in levenswijze, beschaving en bestuursvormen
tusschen de verschillende
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volken in dit stadium nog niet zoo groot zullen zijn als op hooger trap. Talrijke
trekken van overeenkomst kunnen bij volken uit de meest verwijderde streken der
aarde worden aangewezen. Van de Indianen van Canada wordt hetzelfde gezegd,
wat van de oude Germanen bekend is, dat zij bezittingen, vrouwen en kinderen en
eigen vrijheid verdobbelen, als de hartstocht van het spel hen in de macht heeft en
menige plaats van Tacitus' Germania kan worden toegelicht met de mededeelingen
over de tegenwoordig nog in den oertijd levende volken. Het Germaansche weergeld
vindt zijn tegenhanger bij Irokeezen en Eskimo's; volksgebruiken, die bij onze
voorvaderen algemeen voorkwamen en waarvan de herinnering nog onder het volk
leeft, zooals bruidskoop en bruidsroof, worden nog heden ten dage toegepast. Vele
voorstellingen van godsdienstigen aard komen gelijkelijk voor bij volken, die nooit
aanraking met elkander gehad hebben. De diergoden van oud-Egypte, half mensch
en half dier, vinden wij bij vele stammen in Amerika terug. Het totem- of
geslachtsteeken, meestal het een of ander dier, een soort herkenningsteeken voor de
leden van hetzelfde geslacht, dat vooral zijne beteekenis ontleent aan het verbod van
‘inzucht’ of huwelijk tusschen leden van hetzelfde geslacht, is door geheel Amerika
en onder de Papoea-volken verbreid. Voorbeelden van analoge ontwikkeling zijn er
dus genoeg aan te voeren, maar groote verschillen kunnen toch ook worden
aangetoond. De meeste wetten, die Kurt Breysig voor den oertijd aanneemt, hebben
betrekking op de ontwikkeling van de eerste staatsvormen uit het familie- en
geslachtsverband en hebben in het kort den volgenden inhoud: uit de oorspronkelijke
vormen van geslachtsgemeenschap, zooals het groepshuwelijk, ontwikkelt zich het
monogame familieleven; uit de familie
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ontstaat het geslacht; het oudste staatsverband vormt zich bij de vereeniging van
twee of meer geslachten; de geslachtshoofden, die eerst autocratische macht bezitten,
vereenigen zich op den duur tot vertegenwoordigende lichamen (men kan hier bijv.
aan de patres of geslachtshoofden van den Romeinschen senaat denken). Bij krachtig
optreden tegen andere volksstammen treedt de alleenheerschappij op.
Het probleem van de eerste vormen der samenleving en van de verhouding tusschen
familie, geslacht en staat heeft sedert Bachofen en Morgan niet gerust; de
voorstellingen daaromtrent hebben zich herhaaldelijk gewijzigd; dat het
groepshuwelijk aan de monogamie voorafgegaan zou zijn, wordt door vele schrijvers
betwijfeld; zelfs wordt het in zijn geheel ontkend door ethnologen, die betoogen, dat
zelfs bij de meest onbeschaafde volken het monogame huwelijk wordt aangetroffen.
Bij het onderzoek naar de huwelijksvormen bij de natuurvolken is gebleken, dat in
een bepaald gebied, bij stammen, die niet al te ver in ontwikkeling uiteenloopen,
verschillende toestanden dooreenloopen. Nu eens wordt het verbod van ‘inzucht’
streng gehandhaafd en is de bevolking verdeeld in huwelijks-klassen, voor wie alleen
exogamie geoorloofd is; elders wordt endogamie toegelaten. Bij sommige volken
worden de kinderen tot het geslacht der moeder gerekend (matriarchaat, ‘mutterrecht’
of in den regel juister ‘mutterfolge’, want van een recht der moeder op de kinderen
is meestal geen sprake), elders heerscht het patriarchaat1.

1

Zie o.a. Westermarck, The history of human marriage. London 1891 en Neueres über die
Ehe in Zeitschr. for Socialwissenschaft T XI; F. Graebner, Methode der Ethnologie, Heidelb.
1911 en bijdragen in Zeitschrift für Ethnologie XXXVII en Zeitschr. für Socialwissenschaft
XI.
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Bezwaarlijk kan men zeggen, dat de onderzoekingen over deze zaken zijn afgesloten;
voorloopig wijzen zij niet op eene volmaakte eenheid van ontwikkeling, maar maken
het eer waarschijnlijk, dat er van het begin af bij overeenkonmst ook verschil heeft
bestaan. Loopt men geen gevaar, wanneer men over een dergelijk gebied wetten wil
opstellen, dat men een verkeerd gebruik van de induktie-gevolgtrekking maakt, door
uit een aantal onderzochte gevallen verkeerdelijk tot den voor alle gevallen geldenden
regal te besluiten? Het terrein voor zulk eene voorbarige conclusie is gevaarlijk. Er
is gezegd, dat alle ethnographisch-sociologische onderzoekingen aan dit euvel mank
gaan.
Wat bijv. te denken van Breysig's mededeeling, dat het geslachtsverband bij het
zwarte ras tot heden nog onvoldoende is aangetoond1? Kan eene wet heeten, wat
voor een geheel werelddeel niet geldt? Neemt men aan, dat het geslachtsverband bij
de negers wel is aan te wijzen, dan bestaat toch veel kans, dat het minder krachtig is
geweest en daardoor onder andere vormen verscholen geraakt is, zoodat men dan
toch tot een ander beeld der maatschappij moet komen, dan voor de andere
werelddeelen geldt.
Voor de oudheid concentreeren Kurt Breysig's wetten zich vooral op de opkomst
van een krachtig koningschap, dat tot veroverend optreden in staat is. De stamhoofden
worden onderworpen en dalen af tot den rang van een adelsstand, die tot steun van
het koningschap dient. Of als de oude adel geheel verdwijnt, dan komt een nieuwe
dienst- of beambten-adel op. Allerlei heerschappijen worden zoo op ééne lijn gesteld,
de Assyrische en Perzische

1
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koningen, beide echte veroveraars, het Egyptische rijk, waar de adel van het zuidelijke
rijk vooral sterk herinnert aan de Karolingisch-Frankische gouwgraven. Het is een
hoogadel, bestaande uit onderdrukte kleine vorsten en nog is hij zelfstandiger dan
de dienstadel in het Noordelijk deel van Egypte. Aan het hoofd staat de hofmeier,
een machthebber, dien men in allerlei rijken aantreft, in negerrijken, bij Indianen, in
Japan enz. In China is in de 3de eeuw na Christus een verdeeling in 13 provinciën
ontstaan, die evenals in het rijk van Karel den Grooten door koningsboden bereisd
werden.
Het rijk der Inca's in Peru met zijn talrijken ambtsadel, dat van de Azteken in
Mexico vóór de komst der Spanjaarden, worden op dezelfde lijn als de genoemde
heerschappijen geplaatst, benevens Afrikaansche rijken als Dahomé, Asjanti en
verscheidene Kaffer-staten.
In de middeleeuwen breidt de adelsmacht zich uit tot eene zelfstandige
heerschappij; het leenstelsel ontstaat. In Japan heeft het zich gehandhaafd tot 1868,
toen de constitutioneele regeering is ingesteld en de daimio's of groote leenmannen
en de sjogoen of hofmeier van hunne macht zijn beroofd. In Voor-Indië bij de
Hindoe's, in Spanje bij de Mooren vormen zich andere middeleeuwsche staten. Op
het gebied van den godsdienst openbaart zich eene neiging tot mystiek, blijkend uit
het Boeddhisme en de 13de en 14de eeuwsche West-Europeesche mystiek. Het is het
tijdperk van de bouwkunst: de Gothiek treedt op naast den Dorischen en Jonischen,
de Moorsche naast den Voor-Indischen bouwstijl. Het heldendicht bloeit: de
Homerische zangen passen bij de Nibelungen.
Zoo wordt afstand en tijd overbrugd. Er worden hier analogieën opgesteld, die
bewijzen, dat vergelijking hier gewettigd is; bestaat er echter ook geheele overeen-
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stemming? Bekend is het verkeerde gebruik, dat van de analogie-gevolgtrekking
gemaakt kan worden, door dingen die in een aantal eigenschappen overeenkomen,
geheel gelijk te stellen, zonder bewijs voor de overblijvende eigenschappen. Zoo
kan men vragen, of het feit, dat men in het eene land een stamadel en in het andere
een dienstadel aantreft, op gelijkheid of op verschil van ontwikkeling wijst. Terwijl
elders een adel ontstond, heeft die zich in den boerenstaat Sparta, waar geen
grootgrondbezit was, niet ontwikkeld. In de andere Grieksche staten is de tyrannis
door eene adelsheerschappij vervangen, alleen in Sparta niet; hier bleef het
koningschap1.
Letten wij op de geheele ontwikkeling der volken, dan zien wij dikwijls meer
verschil dan overeenkomst; in het Egyptische rijk heeft zich wel een machtige adel,
maar geen leenstelsel ontwikkeld, zooals bij de Franken het geval is. Japan heeft het
leenstelsel behouden, totdat het zich in 1868 plotseling uit middeleeuwsche toestanden
heeft opgetrokken tot moderne verhoudingen, met overspringing van de nieuwe
geschiedenis.
Hoe verschillend het geschiedkundig verloop ook bij gelijken aanvang kan zijn,
blijkt hieruit duidelijk; alleen reeds het feit, dat het ééne volk zich blijft ontwikkelen,
terwijl het andere op een bepaalden trap blijft stilstaan, is een kink in de kabel van
de regelmatige ontwikkeling. Wil men aan deze regelmatigheid van de
ontwikkelingswetten vasthouden, dan kan men deze alleen laten gelden, voorzoover
de volken het stadium van ontwikkeling, waarop zij betrekking hebben, beleven. En
dit is met vele niet het geval. Een groot deel van de aarde wordt nog bewoond door
volken, die nog in het oertijdperk

1

Breysig, Kulturgeschichte der Neuzeit I S. 39.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1914

160
verkeeren en zich daaruit wel nooit zullen opheffen, tenzij zij de moderne cultuur
overnemen, met opgeving van hunne eigen, d.i. van de regelmatige ontwikkeling.
Het overspringen van verschillende trappen van beschaving, zooals reeds bij Japan
werd opgemerkt, is eene afwijking, die verscheidene wetten buiten werking stelt;
elders zal men terugvallen tot een lager stadium moeten aannemen, wanneer bijv.
eene cultuur vernietigd wordt. Zoo neemt Kurt Breysig aan, dat de beschaving van
het kalifaat van Bagdad is ondergegaan door de verovering van de Turken, die zich
nauwelijks uit den oertijd hadden opgeheven. Wij zien hier de cultuurtijdvakken dus
in omgekeerde volgorde optreden, eene nieuwe mogelijkheid, waardoor het stelsel
verbroken wordt.
Groot onderscheid bestaat ook in de mate, waarin eene beweging in eene bepaalde
richting doorwerkt. Bij het eene volk zal zij ten einde worden doorgezet en bij het
andere halverwege blijven stilstaan. Zoo formuleert Breysig de wet, dat met de
opkomst van een krachtigen eenheidsstaat het veelgodendom moet plaats maken
voor de vereering van weinige godheden, ten slotte van eene hoogste godheid of van
een eenigen God. Drie mogelijkheden worden hier in ééne wet vereenigd; wij vinden
ze in de geschiedenis naast elkander bestaande. In Egypte is met het onderwerpen
der gouwvorsten het aantal goden verminderd en de glans van den zonnegod
overstraalt de andere godheden, maar toch blijven talrijke zonnediensten onder
verschillende benamingen bestaan en tot monotheïsme is men nooit gekomen. De
Grieken erkennen bij de vereering van locale godheden een oppersten hemelgod,
maar eerst in Israël is het ééngodendom tot vollen wasdom gekomen. Verband
tusschen staatkundige eenheid en het verdwijnen van het polytheïsme
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is niet uitgesloten, maar moet hieruit nu worden opgemaakt, dat het monotheïsme
uitsluitend een gevolg is van de eenwording en dat het noodzakelijk moet optreden?
De drieledigheid den wet geeft m.i. juist te kennen, dat verschil van ontwikkeling
altijd mogelijk blijft en dat er niet meer te constateeren valt dan eene neiging tot
overeenkomstige ontwikkeling.
Gaat men verder de geschiedenis in, dan wordt het er met de eenheid niet beter
op. Integendeel in het tijdperk der nieuwe geschiedenis loopen de wegen der volken
eer uiteen, dan parallel en al slingeren zij zich op enkele punten tijdelijk ineen, de
bochten en wendingen, waarlangs die punten bereikt worden, voeren dikwijls ver
van elkander. Als noodwendig uitvloeisel van het vestigen van den eenheidsstaat,
die de moeilijkheden in eigen boezem overwonnen heeft en zich krachtig naar buiten
kan doen gelden, worden staatsoorlogen genoemd. Wij nemen aan, dat zij noodzakelijk
zijn, maar merken tevens op, welk een hemelsbreed verschil er is tusschen den
Peloponnesischen oorlog, waarin de beide hoofdmachten van Oud-Griekenland zich
wederzijds uitputten, zoodat zij weldra voor buitenlandsch gezag moeten bukken,
de Punische oorlogen, waardoor ééne der strijdende partijen geheel vernietigd wordt
en de West-Europeesche successieoorlogen, die zonder voorname wijziging in de
verhouding der staten verloopen. Het gemeenschappelijke verdwijnt hier tegenover
het ongelijke. Welk een onderscheid is er ook tusschen de grootheden, die vergeleken
moeten worden? In Griekenland is de staatkundige eenheid nooit doorgevoerd kunnen
worden, terwijl Rome alle volken van het schiereiland bedwingt en zich voorbereidt
op eene wereldheerschappij. Stel Frankrijk, bij het begin der nieuwe geschiedenis
reeds een eenheidsstaat en in de
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17de eeuw tot krachtige expansie in staat, naast Duitschland, waar de territoriale
versnippering het centrale gezag steeds meer doet wegkwijnen; vergelijk Nederland,
door toevallige omstandigheden aan eene zuid-Europeesche mogendheid geketend,
zich losrukkend van het antinationale koningschap en de republiek voor eeuwen
vestigend op burgerlijken grondslag, met Engeland, waar hetzelfde beginsel zich
slechts een oogenblik heeft kunnen handhaven. Zoo voortgaande kan men voor
iederen staat wel een eigen ontwikkelingsgang vaststellen en hiertegenover mag het
wel een pover resultaat genoemd worden, wanneer men door vergelijking alleen kan
constateeren, dat er staatsoorlogen geweest zijn.
Hoe verder de volken op hunne ontwikkelingsbaan zijn voortgeschreden, des te
moeilijker zal het zijn, de overeenkomst in de ontwikkelingswijze op te sporen. Blijft
men bij de meest primitieve verhoudingen, dan behoeft men niet verwonderd te staan
over veel gelijksoortigs, dat men bij oertijdvolken aantreft; O. Hintze maakt de
opmerking: ‘eine reguläre typische Entwickelung zeigen die Völker nur in ihrer
Frühzeit und auch nur meistentheils’1. In den oertijd kan de ontwikkeling ook het
meest ongestoord plaats vinden. Zelfs tegenwoordig worden volken in de
binnenlanden van de Nieuwe Wereld, of Afrika, nog nauwelijks door de cultuur
beroerd. Bij verdere ontwikkeling doet de invloed van buiten zich noodzakelijk
gevoelen; Japan, China, Rusland bewijzen het door overneming van moderne
organisaties. De regelmatige, zelfstandige ontwikkeling wordt daardoor nood zakelijk
gewijzigd.
Allerlei invloeden kunnen die verstoren en den ont-
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wikkelingsgang van het ééne volk anders maken dan dien van het andere. De invloed
van den bodem is onmiskenbaar. De steppe biedt aan de nomadiseerende stammen
eene welige weide voor hun vee, maar houdt hen eeuwenlang terug van vaste
woonplaatsen en daarmede van verdere ontwikkeling. De landbouwer vestigt zich
en verwerft spoedig eene hoogere beschaving, de bewoner van rivieroevers, zooals
de Egyptenaar, wordt gedwongen tot bedwinging van den stroom, tot nut voor zijne
vorming. Is de eeuwige verdeeldheid der Grieksche staatjes niet voor een groot deel
toe te schrijven aan de gescheidenheid der Grieksche landschappen?
De invloed van het klimaat is door Buckle overdreven, maar is hij geheel weg te
cijferen? Kurt Breysig neemt zelf aan, dat de betrekkelijk spoedige ondergang van
de Grieksche en Romeinsche staten voor een groot deel is toe te schrijven aan het
gemakkelijke levensvoorwaarden scheppende, maar daardoor ook verslappende
klimaat van Zuid-Europa. Kan ook ras- en volksverschil worden uitgeschakeld?
Misschien is de invloed hiervan het moeilijkst te bepalen. Er is tot in het belachelijke
mede gewerkt, maar bijzondere karaktertrekken van volk en ras zal men toch niet
geheel kunnen ontkennen.
Als vierde komt bij de genoemde invloeden thans de ontwikkelingstrap. Veel wat
tot nog toe aan bodem, klimaat of ras is toegeschreven, zal misschien blijken op
‘Stufen’-verschil te berusten. Van Rusland sprekend herhaalt men het oude
spreekwoord ‘Grattez le Russe, reste le Tatare’ en denkt daarbij het meest aan
raseigenaardigheid. Maar bedenkt men ook, dat Rusland met zijne late en langzame
ontwikkeling nog niet staat op den beschavingstrap van de Westersche volken en dat
men de gruwelen van Orel niet uitsluitend uit in-
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gewortelde wreedheid moet verklaren, maar eerder zal hebben terug te gaan tot
toestanden, die wij overwonnen hebben, maar die eenmaal gewettigd waren door het
recht van de pijnbank?
Het beginsel van verschillende ontwikkelingstrappen is niet te ontgaan. Het is
onmogelijk oertijd- en moderne volken op gelijke wijze te behandelen. Niet alleen
het spreekwoord ‘il faut juger les sujets d'après leur date’ moet in het oog gehouden
worden, maar ook moeten de personen behandeld worden naar het milieu, waarin
zij behooren. Niet zonder reden hebben vele schrijvers van naam zich in den laatsten
tijd voor eene vergelijkende behandeling der geschiedenis verklaard, kenners van de
klassieke geschiedenis, zooals Von Wilamowitz-Möllendorf1, Eduard Meyer2 en
Bethe3, ethnologen als Vierkandt4 en Boas5.
Eduard Meyer, bijv. om een enkel voorbeeld aan te halen, neemt de klassieken in
bescherming tegen Karl Bücher, die betoogd had, dat zij niet tot de periode der
‘Volkswirtschaft’ waren opgeklommen. Hij beredeneert, dat in de oudheid een
uitgebreid ruilverkeer bestond en trekt de conclusie, dat de Grieken en Romeinen
‘eine vollig durchgeführte, ihrem Wesen nach durchaus moderne Kultur’ bezaten.
Goed begrepen, beteekent dit, dat de klassieke volken in hun laatste stadium alleen
met de tegenwoordige cultuur op de zelfde lijn kunnen geplaatst worden. Dit is het
beginsel der vergelijkende methode toegegeven. Het

1
2
3
4
5

Weltperioden, Festrede 1897, S. 5 ff.
Die wirtschaftliche Entwickelung des Altertums, Jena 1895 S. 2 ff.
Der Gang der antiken Kultur S. 441, 551 ff.
Naturvölker und Kulturvölker 1896.
Human faculty as determined by race (Proc. Am. Assoc. for the advance of science XIII
1894) p. 5.
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is echter iets geheels anders of men soort bij soort zoekt en overeenkomstige
tijdperken met elkander vergelijkt, dan wanneer men aanneemt, dat ieder volk
noodzakelijk denzelfden ontwikkelingsgang moet gaan, zonder talrijke afwijkingen
aan te nemen en de wetten van die ontwikkeling tracht vast te stellen. Men doet dan,
wat de staathuishoudkundige Schmoller afkeurt: ‘Man hängt durch das Mäntelchen
des ‘Gesetzes’ Behauptungen einen Schein der Nothwendigheit um, den sie nicht
besitzen’1.
Men trachte niet het toeval, dat evenzeer beteekenis heeft als de noodwendigheid,
uit de geschiedenis te bannen. De algemeenheid in de verschijnselen kan men zoeken
en benaderen, maar men verwachte niet een geheel gelijken ontwikkelingsgang overal
gevolgd te zien. Dat er strooming in eene bepaalde richting is, valt niet te ontkennen,
analoge wijze van verandering bemerkt men bij het toepassen der vergelijkende
methode wel, maar de vaste formule, de wet, ontglipt telkens, als men haar grijpen
wil.
S.P. HAAK.

1

Handwörterbuch der Staatswissenschaften. 6, 558 ff.
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III. Landgenooten. - Bondgenooten.
In de dagen van feestviering ter herinnering aan de vrijmaking van Nederland in
1813 is aan het licht gekomen, dat in de verschillende bekendmakingen van het
tweede in het nieuwe rijk verschenen staatsstuk één woord, voorkomende in de 2e
alinea, verschillend geschreven is. In den volzin, weergegeven in de Buitengewone
's-Gravenhaagsche Courant van 22 November 1813 als: ‘Wy voldeden aan den
wensch van alle onze Landgenooten, wanneer wy in afwagting van de komst van
ZYNE HOOGHEID, den Heere Prince van ORANJE en in zynen naam, dezen dag
ons stelden aan het hoofd der Regeering:’ leest men in de reproductie in het eerste
nummer van het Staatsblad der Vereenigde Nederlanden van het jaar 1813 in plaats
van het woord ‘Landgenooten’ het woord ‘bondgenooten.’ Eene zelfde verwisseling
van dit woord kan men opmerken in de ter aanplakking bestemde exemplaren van
die proclamatie; in sommige leest men het eerste, in andere het tweede woord.
Dit onderscheid in de verschillende reproductiën is voor het eerst opgemerkt, nadat
Hare Majesteit de Koningin den 21sten November 1913 in eene kernachtige proclamatie
tot haar volk gesproken had, en daarin o.a. bovenstaanden volzin uit de proclamatie
van het Algemeen
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Bestuur van 1813 had in herinnering gebracht. In die aanhaling was evenwel niet het
woord ‘Landgenooten’ maar ‘bondgenooten’ opgenomen.
Wanneer uit hetgeen volgt zal blijken, dat naar mijne meening, evenals naar die
van Dr. H.T. Colenbrander, zeer zeker eerstgenoemd woord als het eenig juiste moet
worden beschouwd, dan zij vooropgesteld, dat hierbij niet de minste bedoeling
voorzit, om op eene fout der Regeering te wijzen. Integendeel komt het mij voor,
dat de raadslieden der Kroon, door aan Hare Majesteit den in dit opzicht zóó
geredigeerden tekst voor te leggen, niet anders hebben kunnen handelen. Aan hen
was, evenmin als aan iemand anders bekend, dat er in verschillende afdrukken der
bedoelde proclamatie eene verwisseling van een woord had plaats gehad, en
klaarblijkelijk hebben zij aan Hare Majesteit den tekst uit het Staatsblad voorgelegd,
hetwelk als officieel orgaan voor de afkondiging van alle staatsstukken bestemd is.
In deze uitgave nu staat het bewuste woord geschreven als: ‘bondgenooten.’
Met Dr. Colenbrander houd ik evenwel vol, dat in het oorspronkelijke stuk, zooals
het door van Hogendorp, mede namens van der Duyn, is geteekend, moet gestaan
hebben: ‘Landgenooten.’
Als bekend, heeft deze quaestie aanleiding gegeven tot eene uitgebreide polemiek
in de couranten. Couranten zijn evenwel niet de juiste plaatsen, om zoo te betoogen,
dat het publiek zich een eigen oordeel kan vormen. Niet onaardig vatte Charivarius
in de Groene van 21 December 1913 den door hem verkregen indruk aldus samen:
Bondgenooten (Proclamatie),
Landgenooten (Colenbrander),
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Daarna, voor de variatie:
Bondgenooten, zei een ander.
‘Ik,’ schrijft Blok, ‘weet hoe 't geschied is.’
(Merk je, dat 't geen kinderspel is?)
Colenbrander schrijft: ‘'t Is niet-is!’
Maar Professor Blok schrijft: ‘Wel-is!’
En het einde van het lied is:
(Hoe geleerd en knap ook 't stel is)
‘Wel-is!’ ‘Niet-is,’ ‘Wel-is,’ ‘Niet-is!’
'k Heb het niet precies begrepen, enz.

Wil men over de aangehaalde gronden kunnen oordeelen, dan moet men het stuk in
zijn geheel vóór zich hebben, en zelfs meerdere stukken.
Twee officieele (het eerste misschien semi-officieel) stukken zijn aan de te
bespreken proclamatie voorafgegaan: 1. het Oranje-Boven-biljet, dat op den 17en
November als strooibiljet was verspreid1; 2. de publicatie der Bestuurs-aanvaarding
in den morgen van den 21en November, gedagteekend 20 November 18132.
Wij hebben deze beide alleen noodig ter gedeeltelijke vergelijking van den inhoud.
1. Oranje Boven!
Holland is vrij.
De Bondgenooten trekken op Utrecht.
De Engelschen worden geroepen.
De Franschen vlugten aan alle kanten.
De zee is open.
De koophandel herleeft.
Alle partijschap heeft opgehouden,

1

Ongeteekend opgenomen in de Haagsche Courant No. 1 van 19 November 1813.

2

Als eerste stuk opgenomen in de 's-Gravenhaagsche Courant No. 4 van 22 November 1813.
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Al het geledene is vergeeten
En vergeeven.
Alle de aanzienlijken komen in de regeering.
De regeering roept den Prins uit
Tot hooge Overheid.
Wij voegen ons bij de Bondgenooten
En dwingen den vijand tot vrede.
Het volk krijgt een vrolijken dag
Op gemeene kosten
Zonder plundering noch mishandeling.
Elk dankt GOD.
De ouden tijden komen wederom.
Oranje Boven!
2. Alzoo de regeeringloosheid veel is voorgekomen in de meeste steden door wijze
voorzieningen van de notabelste ingezetenen, maar het Algemeen Bestuur geheel
verwaarloosd en in niemands handen is, terwijl het geroep van alle zijden om zulk
een Bestuur tot redding van het Vaderland onze harten diep getroffen heeft, zoo is
het, dat wij besloten hebben hetzelve op te vatten tot de komst van Zijne Hoogheid
toe, - bezweerende alle brave Nederlanders om zich te vereenigen tot ondersteuning
van dit ons cordaat besluit. God helpt degenen, die zich zelven helpen.
's Hage den 20sten November 1813.
(get.) F. van der Duyn van Maasdam.
G.K. van Hogendorp.
Het Algemeen Bestuur was er, wat moest nu verder gebeuren? en hoe is dit in zijn
werk gegaan? Laat ons eerst Gijsbert Karel zelf hooren:1

1

Mr. H. graaf van Hogendorp. Brieven en Gedenkschriften van Gijsbert Karel van Hogendorp.
IV, bl. 205.
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‘De Graaf van Stirum kwam op zijnen tijd, den 21sten, nog eenigszins gemelijk en
bedugt voor verder uitstel. Ik verklaarde hem in korte woorden, dat ik gereed was,
als hij en zijne officieren mij wilden oproepen. Hij ging aanstonds de noodige
schikkingen maken. Inmiddels ontving ik den Heer Canneman, die mij eene Memorie
gezonden had, betogende de noodzakelijkheid van eene Regering en wapening en
de middelen daartoe aanwijzende. Onderwijl ik mijne goedkeuring aan hem
mededeelde, werd de Graaf van Stirum aangemeld, en ik verzocht den Heer Canneman
te blijven. Toen hij mij hoorde tot antwoord geven de bekende Publicatie, eindigende
met de woorden, ‘God helpt degenen die zig zelve helpen’, en mij zag rondgaan om
met elk de handen te schudden, geraakte hij in eene groote geestdrift, verzogt ook
om mijne hand, en ging aanstonds aan het werk, namelijk de Publicatie van afzwering
van Buonaparte, eenen brief aan Gogel, om zijnen dienst te eischen onder straf van
hoogverraad; en eene aanstelling van Falck tot Secretaris Generaal, stukken die ik
denzelfden avond tekende’.
In zijn schrijven in den winter van 1814 aan den Souvereinen Vorst zeide van
Hogendorp hierover nog1: ‘Wij zetteden ons gesprek voort2; ik verzogt hem
(Canneman) uit zijne Memorie af te zonderen hetgeen tot eene proclamatie en hetgeen
tot bijzondere missives behoorde; bevangen met de koorts kwam hij dienzelfden
avond bij mij, las mij alle de gestelde stukken voor, die ik zonder eenige verandering
tekende, en

1
2

Brieven en Gedenkschriften, IV, bl. 397.
d.i. nadat van Stirum en de officieren der schutterij vertrokken waren.
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inzonderheid die merkwaardige proclamatie van den 21 November tot verbreeking
van het Fransche juk’.
Hoe laat het was, toen de beide heeren uiteengingen, meldt de geschiedenis niet,
maar 't was Zondag-avond. Of Vosmaer en Gosse, de stadsdrukkers, er reeds een
dag- en een nachtploeg op na hielden, mag betwijfeld worden. Het was pas de eerste
dag van het nieuwe bewind. Wel was de 's-Gravenhaagsche Courant No. 3 ook op
dien Zondag uitgekomen. Er was echter nog niet veel te melden. Twee publicatiën
van Jan Slicher, één van van Stirum en één van Tullingh hadden er in gestaan. Op
het centraal bureau (de kamer van van Hogendorp) waren er voor de courant van den
volgenden dag weder drie gereed gemaakt: die van de bestuurs-aanvaarding, geteekend
door van der Duyn en van Hogendorp (ofschoon de eerste er niet was), en de twee,
volgens welke Sweerts de Landas, en C.F. de Jonge tot generaals van de legers(?)
van Gorcum en Utrecht waren aangesteld, geteekend door van Hogendorp en
gecontrasigneerd door Changuion. Maar dien avond was er voor het publiceeren van
die nieuwe, die groote, die belangrijke publicatie niets meer te doen. Canneman had
alleen de minute, geteekend door van Hogendorp. Die kon hij toch niet naar den
drukker brengen. Zij moest nog worden overgeschreven, vermoedelijk in tweevoud,
één exemplaar voor de 's-Gravenhaagsche Courant, en één voor de proclamatie in
plano. Dat zullen de heeren nog besproken hebben. Of er omtrent het aantal der in
plano te drukken exemplaren iets werd bepaald, weten we niet.
Canneman neemt afscheid. Misschien zal hij reeds dadelijk besloten hebben, een
gedeelte van zijn nachtrust er aan te geven, om de beide copieën van het
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stuk, dat zijn werk was, dat onveranderd door den hoofdman was goedgekeurd, zelf
af te schrijven, en zal hij getracht hebben, Scheurleer, den uitgever der courant, in
de Veenestraat nog even te spreken, om hem uit te leggen, hoe hij het hebben wilde,
en hem te verzoeken, morgen vroeg een jongen te willen zenden, om de copieën te
halen. Misschien - en dit komt mij waarschijnlijker voor - zal van Hogendorp hem
gezegd hebben: ‘Mijnheer Canneman! U hebt nu vandaag genoeg gedaan; aan die
publicatie is op dit oogenblik toch niets meer te doen; U hebt de koorts, ga nu naar
bed, dan kunt U morgen-ochtend vroeg die zaak verder behandelen; maar .... morgen
m o e t het én aangeplakt worden, én in de courant, zij 't, als er geen tijd meer is, om
het in de gewone uitgave op te nemen, in een buitengewoon nummer’.
Dit zijn details, maar die in elk geval in aanmerking moeten gebracht worden, om
het tijdstip te kunnen vastleggen, waarop het stuk kan gereed geweest zijn. En wanneer
wij dan in gedachten Canneman den volgenden morgen vroeg zijn copieën zien
schrijven, dan komt nog eene andere vraag bij ons op: zou hij van dat belangrijke
staatsstuk de correctie van de drukproef aan den gewonen corrector ter zetterij hebben
overgelaten? of zou hij niet zelf de correctie en de revisie ervan op zich hebben
willen, ja moeten nemen? Het komt mij voor, dat dit laatste hier noodzakelijk was,
en met het oog op den gewenschten spoed laten wij hem dan den 22en 's morgens
vroeg persoonlijk zijn beide copieën naar Scheurleer brengen, die hem verzoekt, zelf
mede naar de drukkerij te gaan en daar het zetten van de proef en de revisie af te
wachten. Aldaar aangekomen, vernemen ze, dat het te laat is, om de publicatie nog
in de gewone
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courant te doen verschijnen, waarom besloten wordt een buitengewoon nummer uit
te geven, en met de planoexemplaren te beginnen1.
Alvorens hier nu den volledigen tekst in te lasschen, zij het navolgende opgemerkt.
Het stuk, door Canneman opgesteld, en - naar ik meen te moeten aannemen - door
hem geheel voor den druk gereed gemaakt, verschijnt v o o r h e t e e r s t in het licht
op den 22en November in de Buitengewone 's-Gravenhaagsche Courant van dien
datum en in in-plano gedrukte exemplaren van die proclamatie .... en in die beide
staat op de plaats van het bestreden woord: ‘Landgenooten’. Dat die beide
‘landgenooten’-exemplaren der proclamatie door eenzelfden persoon moeten
gecorrigeerd zijn, blijkt uit de zeer geringe verschillen in punctuatie, gebruik van
hoofdletters enz., zoowel als uit eigenaardigheden in de schrijfwijze van woorden
en letters. De ij wordt in

1

Ik meen dit te mogen afleiden uit de navolgende zinsneden van den brief van van Maanen
aan Röell van dien zelfden 22en Nov. 1813 (Colenbrander R.G.P. VI, bl. 1741): ‘Voorts
hebben zich toen van der Duyn en G.K. van Hogendorp als provisioneel gouvernement
geconstitueerd, gelijk gij uit de Haagsche Courant van heden zult zien (die courant had van
Maanen, toen hij zijn brief schreef, dus reeds in handen gehad. Vgl. hierboven bl. 171 het
gereed maken van de drie publicatiën op 21 Nov. voor de courant van den volgenden dag)......
Heden hebben de heeren van der Duyn en van Hogendorp een proclamatie gedaan, een zeer
zonderling stuk (hij kent het dus al, en die kennis kan hij alleen opgedaan hebben uit de
in-plano gedrukte proclamatie, die toen reeds aangeplakt was en waarvan men hem den
inhoud had medegedeeld); ik heb er geen exemplaar van, anders sloot ik het in, maar gij zult
het morgen wel in de Haagsche Courant zien (de buitengewone 's-Grav. courant van 22 Nov.
was er dus toen nog niet en hij wist ook niet, dat die zou uitkomen; hij verwacht die
proclamatie in de courant van morgen). Dat zijn de feiten, mijn waarde vriend, die mij ter
kennisse zijn; ik zit aan 't podagra en ben geen moment zonder menschen, sedert alle die
gebeurtenissen: daardoor hoor ik veel nieuws’.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1914

174
beide bijna overal als y geschreven. In de courant (voortaan met I aan te geven) vindt
men de ij slechts tweemaal in ‘wij’ en in de 15e alinea in de woorden: ‘bij ontstentenis’
en ‘voortvloeijen’; in de plano-landgenooten-proclamatie (voortaan met II aan te
geven) ziet men die letter slechts in ‘zij zijn’ (9e alinea) en ook in ‘voortvloeijen’
(15e alinea). In de leesteekens is maar verschil op ééne enkele plaats. In I staat in de
2e alinea: ‘Regeering:’, in II terzelfder plaatse: ‘Regeering;’. Als bijzondere
schrijfwijzen vallen de navolgende op; in beide vindt men in de 1e alinea: ‘waar op
wy ons’, en in de 13e alinea: ‘en tot dat daar in’. De grootere verschillen in spelling,
hoewel weinig in aantal, moeten wij ook hier aangeven, omdat ze zoo straks als
bewijs voor iets anders moeten gebezigd worden.
I.

II.

2e

alinea:

torschen,

torsschen,

4e

alinea:

Hooge Regering

Hooge Regeering

7e

alinea:

hachelykste

hachelyksten

9e

alinea:

legerbende

legerbenden

10e

alinea:

ontbreeke;

ontbreekt;

13e

alinea:

provisie

proviesie

15e

alinea:

qualificeeren

qualificeren

Het zijn alle over het hoofd geziene zetfouten, te weinig in aantal in het betrekkelijk
groote stuk (althans in vergelijking met hetgeen straks zal worden te berde gebracht),
om afbreuk te doen aan de bewering, dat die beide stukken door eenzelfden persoon
(Canneman) voor den druk gecorrigeerd zijn.
Volledigheidshalve zij hier nog bijgevoegd, dat in I in de 4e alinea is afgedrukt
‘ondergeschlktheid’, en twee regels verder ‘af’ voor ‘of’, terwijl in de 6e alinea de
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tweede ‘r’ in het woord Nederlanders omgekeerd staat. In II vindt men die zetfouten
niet, doch wel in de laatste alinea ‘Sedelijke’ voor ‘Stedelijke’.
In de buitengewone 's-Gravenhaagsche courant van 22 November 1813 is de
afzwerings-proclamatie als volgt opgenomen.
Buitengewone 's Gravenhaagsche Courant
Maandag, den 22 November 1813.
's Gravenhage den 22 November.
Wij haasten ons, aan onze lezers de volgende Publicatie van het Algemeen
Bestuur der Vereenigde Nederlanden bekend te maken:
Uit naam van Zyne Hoogheid den
Heere Prince van Oranje,
Het Algemeen Bestuur der Vereenigde Nederlanden,
Nederlanders!
Het oogenblik is gebooren, waar op wy ons Nationaal bestaan hernemen;
de zegepraal der bondgenooten heeft de hoogmoed van onzen onderdrukker
vernederd, heeft zyne Reuzenmagt vergruisd.
Moede van het Juk te torschen, waar onder men ons zoo schandelyk deed
bukken, gevoelt elk Nederlander zynen moed ontvlammen in dit plechtig
oogenblik. Nationale Vryheid en Onafhankelykheid is aller leus, ORANJE
het punt der algemeene vereeniging van al wat trotsch is op den naam van
NEDERLANDER. Wy voldeden aan den wensch van alle onze
Landgenooten, wanneer wy in afwagting van de komst van ZYNE
HOOGHEID, den Heere Prince van ORANJE en in zynen naam, dezen
dag ons stelden aan het hoofd der Regeering: wij namen dien taak op ons
met vertrouwen op de hulp der Goddelyke
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Voorzienigheid wiens hand de aanstaande verlossing van ons verguisde
Vaderland, zoo zichtbaar bestierd; maar wy deeden het ook met vertrouwen
op den bystand, op de hulp van elk Nederlander, die zonder herinnering
aan al het voorleedene, zonder onderscheid van rang of staat of van
Godsdienstige Gezindheid met ons de behoefte gevoeld van nog eenmaal
te herwinnen dat Vaderland, dat op de Elementen, Philips en Alba veroverd,
van den moed onzer Voorvaderen zo heerlyk getuigde, doch met smaad
en schande te lange bezoedeld werd.
Van dit oogenblik af zyn onze Keetenen afgeworpen; geene vreemdelingen
zullen U meer beheerschen; alle verbintenis van dwang en slaafsche
onderwerping aan den gemeenen Vyand van Europa, aan den verstoorder
der rust, der welvaart en der onafhankelykheid der volken, zeggen wy
onherroepelyk en voor altoos op.
In naam van ZYN HOOGHEID den Heere PRINCE VAN ORANJE, als
de Hooge Regering der Nederlanden aanvaarende, ontslaan wy alle onze
landgenooten in welke betrekking ook in het geheele voormalige gebied
der vereenigde Provincien van den eed van trouw en gehoorzaamheid aan
den Keizer der Franschen gedaan, en van de afkondiging dezes of aan,
verklaren wy als verraders van hun Vaderland en rebellen tegens de wettige
Nationale Regeering te zullen beschouwen en doen straffen dezulken die
uit krachte van hunne verbintenis met de Fransche Regeering of hunne
ondergeschlktheid aan deszelfs Administratien, aan eenige orders of
beveelen van dezen mogten defereren, af aan die Regeering of derzelve
Ambtenaren of gedelegueerden, eenige gehoorzaamheid betoonen of
korrespondentien met dezelve voeren mogten.
Alle betrekkingen met onze onderdrukkers wier verachting en smaad elks
aangezicht en hart in vuurgloed ontsteekt, zijn dus van heden af vernietigd;
doch dit is niet genoeg!
Nederlanders! wy roepen u op om u eendragtig om den standaard te scharen
die wy geplant hebben, wy roepen u op om de wapens als mannen op te
vatten en den vyand die nog op onzen bodem ons schynt te trotseren, doch
reeds sidderd voor onze verééniging van onze grenzen te verdryven.
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Elk onzer zy gedachtig van het geen onze brave Voorvaderen deeden, toen
de onsterfelyke Eerste Willem Hollandsch moed in laaie vlam ontstak, en
laat het edele voorbeeld van Spanjes Volkeren, die na den hachelykste
stryd met opzetting van goed en bloed, het gehaatte juk verbryzeld hebben,
en thans den heerlyksten dageraad van Verlossing en Zegen, zien
aanbreken, laat dit voorbeeld ons leeren dat de uitkomst niet faalen kan.
Wij hebben overal mannen van beproefd krygsbeleid met de zorg eener
Wapening belast; zij zullen u voorgaan in het gevaar dat slechts kortstondig
zyn kan, by het aanrukken der Bondgenooten tot onze bevryding.
Orde en krygstucht zullen onze legerbende kenmerken, zy zyn
onafscheidelyk aan den waren moed.
Wy zullen zorgen dat het onze stryderen aan niets ontbreeke; dat hun
vertrouwen niet wankele, de GOD van Nederland stryd voor ons!
Maar zullen wy onze toerustingen tot wapening en verweering van onzen
vryen grond rustig kunnen voortzetten, zullen de dagelyksche uitgaven
van het Binnenlandsch Bestuur worden gaande gehouden, dan moet ook
de opbrengst der lasten geregeld haren gang gaan, wy behoeven de
Nederlanders niet te herinneren aan hunne dure verpligting; hun te zeggen
dat wy 's Lands Schattingen tot 's Lands welzyn vorderen, is genoeg om
ons van aller welwillendheid in dit beslissend tydsgewricht te verzekeren.
Een ieder beyvere zich dan van heden af om zyn verschuldigde aantebetalen
en de Schatkist te styven.
Alle de belastingen moeten by provisie en tot dat daar in, door de hooge
Regeering wettiglyk zal zyn voorzien op den eigen voet als tot dus verre
worden geheeven. - Een ieder die aan de ophef der belastingen stoornis
zoude willen toebrengen of die zoude willen verkorten, zoude den blaam
op zich laaden van het Vaderland vyandig te zyn; en zeker zullen wy dit
niet straffeloos gedogen.
Wy bevelen dat alle Hollandsche Ambtenaren op hunne posten
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zullen blyven en wy stellen hun in de uitoeffening hunner
ambtsverrigtingen onder de bescherming van alle rechtschapen
Nederlanders.
Wij ontbieden en qualificeeren zoodanige ambtenaren welke door het
vertrek hunner superieuren de zaken hunner administratie op dit oogenblik
zonder beheering zien, om den eersten in rang van het departement,
arrondissement, of plaats hunner residentie als hun hoofd te gehoorzamen,
en stellen wy tevens den laatsten verantwoordelyk voor alle nadeelen,
welke, door zyn dralen of verzuimen, bij ontstentenis van voorziening uit
langere stilstand der Administratie en opschorting der Perceptie zouden
kunnen voortvloeten.
Wy vertrouwen voorts op den geest van orde, welke den Nederlander
kenschetst, wy maken staat, dat in alle vakken van Bestuur, speciaal ook
dat der Justitie, een ieder zal voortgaan in de getrouwe en onafgebrokene
vervulling zyner pligten, overeenkomstig de Wetten, thans in vigueur.
Wy ontbieden en gelasten alle Departements, Stedelyke en Plaatselyke
Autoriteiten, om deze aftekondigen en te affigeren, alomme waar zulks te
geschieden gebruikelyk is.
Gedaan in den Haag, den 21 November 1813
(Was geteekend,)
VAN DER DUIN VAN MAASDAM. GYSBERT KAREL VAN HOGENDORP.
De redactie gaf hierbij nog een onderschrift.
Gedrukt in s' GRAVENHAGE by G. VOSMAER en P.F. GOSSE,
Stads-Drukkers, en wordt uitgegeven by B. SCHEURLEER JR. in de
Venestraat.
Voor mij is het bovenstaande voldoende, om bij ontstentenis van de minute, die
verloren is geraakt, tegen iedereen vol te houden, dat de hier afgedrukte tekst de
officieele tekst is van het stuk, hetwelk den 21en November 1813 door Canneman
thuis is opgesteld, door Gijsbert Karel des avonds geteekend (krachtens vol-
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macht ook voor van der Duyn), en nagenoeg zeker door Canneman voor den druk
gecorrigeerd. Daarin staat te bewuster plaatse: ‘Landgenooten’; dus de tekst met
‘Landgenooten’ is de eenig juiste. Een dubbelganger van I is II, waarvan o.a. één
exemplaar aanwezig is onder de pamfletten van de koninklijke bibliotheek (No.
23521), en één onder de papieren van van Maanen in het rijksarchief. II is niet
afgedrukt van hetzelfde zetsel als I, ofschoon de lettertype van den tekst dezelfde is.
De letters der onder elkander volgende regels aan het hoofd zijn echter van een ander
type; en hoewel in beide de proclamatie is opgesteld in twee naast elkander staande
kolommen, zijn de regels in II ± 1 cM. langer dan in I, zoodat de woorden in die
regels niet op dezelfde plaats staan. Het kan misschien zijn beteekenis hebben, met
het oog op hetgeen volgt, op te merken, dat in I het woord ‘Landgenooten’ in het
midden van een regel staat, in II dit woord in twee regels voorkomt, aan het einde
van den eenen: ‘Land-’, aan het begin van den tweeden: ‘genooten’. Als boven reeds
gezegd, acht ik deze reproductie II (als door dezelfde hand - hoogstwaarschijnlijk
Canneman - gecorrigeerd) even officieel als I.
Ik zou het hierbij kunnen laten, want eene meer officieele lezing dan de officieele
bestaat niet, en met de aanwijzing van de officieele (in elk geval stellig de eerste)
uitgave is de zaak (voor mij althans) uitgemaakt. Maar ik hoor de vraag: waar komt
dan de ‘bondgenooten’-proclamatie van daan?
Met een weinig voorstellingsvermogen is die vraag niet moeilijk te beantwoorden.
Nadat Canneman ter drukkerij zijn ‘imprimatur’ gegeven heeft, blijft hij
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nog wachten op de eerst afgedrukte vellen (van II - de buitengewone courant komt
later), steekt er een paar bij zich, en spoedt zich er mede naar den Kneuterdijk, naar
de woning van van Hogendorp. Misschien moet hij er eenigen tijd antichambreeren1;
want: ‘Het optreden van een Algemeen Bestuur wekte den moed op vele plaatsen,
en al wie iets goeds wilde uitvoeren kwam bij mij. Ik had geen rust bij dag of nagt.
Hoe ik dit uitgehouden heb begrijp ik nog niet’2 - maar als een van de eerste
medewerkers zal dit toch wel niet lang geweest zijn. Het stuk wordt nog eens gelezen,
en bij de bespreking, aan wie de afdrukken zullen worden toegezonden, blijkt, dat
er geen 10003, op welk aantal de eerste oplaag bepaald was, maar wel 5 of 100004
zouden noodig zijn. Geen bezwaar natuur-

1
2
3
4

Ik onderstel dit alleen, omdat er wat tijd moet voorbijgaan.
Brieven en Gedenkschriften, IV. bl. 207.
Ik noem maar een getal.
Dat er werkelijk vele exemplaren noodig zijn geweest, mag blijken uit de navolgende gedrukte
begeleidende missive, aanwezig in het Haagsche gemeente-archief onder de ‘Bijlagen
behorende tot het register van het Verhandelde van het Provisioneel Bestuur der Stad
's-Gravenhage van 17 Nov. tot 31 Dec. 1813’.
Exh. 22 Nov. 1813 (dit stond er op geschreven)
In Naam van ZYNE HOOGHEID. Het Algemeen Bestuur der Vereenigde Nederlanden.
Aan alle Autoriteiten in de Departementen.
Aan de Magistraten en Regeeringen der Steeden en van het platte Land.
Mijne Heeren!
Deze geleidt onze Proclamatie aan het Volk van Nederland, heden bij ons gearresteerd, Wij
ontbieden en gelasten Ulieden, om dezelve op ontvangst dezes op de plegtigste wyze
aftekondigen en te affigeren. - Voorts daaraan door eene algemeene Distributie door middel
der Dagbladen de meeste publiciteit te geeven. (Elke gemeente ontving er dus stellig meer
dan een, de groote steden vermoedelijk wel meerdere).
Terwyl wij tevens staat maken op het aanwenden van alle middelen onder uw bereik, van al
uwen invloed, en vooral van uw ernsthaftig voorbeeld om onze pogingen volyverig
behulpzaam te zyn, op dat elk met ons moge deelen in den roem van het Vaderland gered te
hebben.
Waarmede Wy Ulieden Myne Heeren! beveelen in Godes heilige bescherming.
Geschreven in den Haag, den 21 November 1813.
(Was Geteekend,)
VAN DER DUYN VAN MAASDAM GYSBERT KAREL VAN HOGENDORP.
Bij deze begeleidende liggen de publicatie der bestuurs-aanvaarding en de
afzwerings-proclamatie, met de lezing: ‘Bondgenooten’, beide met exhibitum 22 November
1813, zoodat op dien datum het gemeente-bestuur van den Haag een
‘Bondgenooten’-proclamatie heeft ontvangen, terwijl in de Buitengewone 's-Gravenhaagsche
Courant een ‘Landgenooten’-proclamatie was afgedrukt.
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lijk - Canneman zal dit aan Scheurleer doen weten. Het onderhoud heeft misschien
nog eenigen tijd geduurd, waarna Canneman een briefje aan den uitgever zal
geschreven hebben, om meerdere exemplaren te doen afdrukken. Scheurleer moet
dit bericht naar den drukker zenden, en als dit daar aankomt, is het aangegeven aantal
exemplaren afgedrukt, en .... ligt het zetsel in pastei!
‘Als de bliksem nieuw zetten’ - zal Vosmaer hebben gecommandeerd! Veel zetters
worden aan den arbeid gesteld, ieder krijgt een stuk van een exemplaar II, de drukproef
en revisie worden ter zetterij nagezien, en zonder dat zelfs Canneman er iets van
geweten heeft, worden met de oude de nieuwe exemplaren (maar met de fout er in)
de wereld in gestuurd. Ik kan niet bewijzen, dat het zoo geschied is, maar het kan
zoo
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geschied zijn, en het navolgende strekt ten betooge van de waarschijnlijkheid daarvan.
De ‘Bondgenooten’-proclamatie in plano (die ik in het vervolg III zal noemen) en
II zien er bij eersten aanblik gelijk en gelijkvormig uit; de lettertypen (ook die van
het hoofd) zijn dezelfde, de regels zijn even lang; in beide worden de alinea's
gescheiden door een regel wit. Maar vergelijkt men ze wat nauwkeuriger, dan ontwaart
men al spoedig aan de vele verschillen, dat zij niet van hetzelfde zetsel kunnen zijn
afgedrukt. De letter ‘y’ (in II) komt in III in verreweg de meeste gevallen als ‘ij’
voor, de regels zijn wel even lang, maar bij de herzetting (III) heeft de zetter hier en
daar eene betere verdeeling der woorden over de regels aangebracht. In II b.v. eindigen
de eerste en de tweede regel der eerste alinea op ‘be-’ en ‘hoog’, in III op ‘bestaan’
en ‘hoogmoed’, waardoor de woorden van den derden regel in III ruimer uit elkaar
staan dan in II; aan het slot van op twee na de laatste alinea is in III abusievelijk
blijven staan: ‘voortvlooeijen’, waar in II staat ‘voortvloeijen’; de voorlaatste alinea
eindigt in III met: ‘overeenkomstig der Wetten, thans in vigeur’, waar in II staat:
‘overeenkomstig de Wetten, thans in vigueur’, enz. Toch schijnt deze vergelijking
tot het besluit te kunnen leiden, dat III gezet is, niet naar I, maar naar II, omdat op
één na1 alle verschillen, die hierboven (bl. 174) tusschen I en II zijn aangegeven, in
III teruggevonden worden volgens de schrijfwijze in II; vooral zij te dezen opzichte
gewezen op het woord torsschen (met dubbele s). Deze opmerking heeft hare

1

Voor proviesie (13e alinea) in II staat in III weder (evenals in I) provisie. De corrector heeft
die ‘e’ blijkbaar als eene zetfout aangemerkt.
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beteekenis, omdat daaruit de gevolgtrekking te maken is, dat III van en dus na II is
afgedrukt.
Dat niet dezelfde corrector van I en II (als boven betoogd, hoogstwaarschijnlijk
Canneman) zijn oog over de correctie van III heeft laten gaan, blijkt behalve uit de
reeds genoemde vele omzettingen van y in ij, uit vele verschillen in leesteekens, in
hoofdletters, in spelling van woorden met een of met twee ‘e’'s; in de 2e alinea vindt
men vóór de woorden Philips en Alba eene herhaling van het voorzetsel ‘op’, hetwelk
in I en II gemist wordt; terwijl b.v. de 1e alinea van I en II (drie regels en één woord)
in alles volkomen gelijk zijn, leveren die van II en III 7 kleine verschillen op, en zoo
pro rata in alle volgende alinea's. Zelfs heeft de corrector op enkele punten gemeend,
taalkundig iets beter te kunnen uitdrukken. Zoo heeft hij de woorden: ‘is aller leus’
in den 4en regel der 2e alinea omgezet in: ‘is ieders leus’, en het woord ‘verzuimen’
in de 15e alinea veranderd in ‘verzuim’.
Maar het grootste verschil in de beide afdrukken II en III, omdat dit een verschil
in beteekenis aanbrengt, geeft het uiteinde van den 6en regel in de 2e alinea, waar
‘Land-’ veranderd is in ‘Bond-’. Hoe dit zoo gekomen is, zal wel niemand met
zekerheid kunnen aangeven. Wij zijn hier uitsluitend op raden aangewezen. Neemt
men de voorstelling van het ontstaan van III aan, zooals die hierboven gegeven is,
dan moet men alleen aan toeval denken, als b.v. dat er in de eerste drukproef
‘Londgenooten’ gestaan heeft, en de de corrector dit, zonder te vergelijken, veranderd
heeft in ‘Bondgenooten’, of dat de ‘La’ in die drukproef onleesbaar zijn geweest, en
de corrector, de eindletters
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‘nd-’ en in den volgenden regel ‘genooten’ lezende, als correctie, ook zonder nazien,
‘Bo’ in margine heeft aangeteekend. Ieders phantasie kan eene andere oplossing
aangeven. Doch bekend is nu, zooals in de noot op bl. 181 is medegedeeld, dat een
exemplaar III reeds voorkomt in de ingekomen stukken bij het Provisioneel Bestuur
van 's-Gravenhage o p 2 2 N o v e m b e r .
Nu volgt chronologisch eene nieuwe bekendmaking der proclamatie, waarop nog
niet de aandacht gevestigd is. In de noot op bl. 180 en 181 is de der proclamatie
begeleidende missive opgenomen, in welke wordt aangeraden om ‘daaraan door eene
algemeene Distributie door middel der Dagbladen de meeste publiciteit te geeven’.
Hetzij nu dat het provisioneel bestuur van den Haag zulks heeft bevolen, hetzij dat
de uitgever het uit zich zelven gedaan heeft, in de 's-Gravenhaagsche Courant van
Woensdag 24 November, die aanvangt met de publicatie van het Algemeen Bestuur:
‘Wij hebben goedgevonden, tot meerder spoed in deeze oogenblikken, dat onze
openbaare Besluiten ter kennis van den Volke en van alle Ambtenaaren zullen worden
gebragt door middel van de Haagsche Courant’ ...... in diezelfde courant vindt men
lager de publicatie van 21 November nogmaals in haar geheel afgedrukt (in
‘Bondgenooten’-uitgave) met bovenschrift:
‘'s-Gravenhage den 23 November.
‘Schoon wij door de Extraordinaire Courant van gisteren reeds het volgende
gewigtig stuk bekend gemaakt hebben, oordeelen wij het van belang hetzelve
nogmaals hier te laten volgen’.
Men bedoelde dus een herdruk te geven van hetgeen in de Buitengewone Courant
van 22 November had
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gestaan (I), maar men gaf een herdruk van III. De afwijkingen van I en II, hierboven
ten aanzien van III aangegeven, vindt men in die 4e uitgave (IV) alle terug, terwijl
deze tevens opheldering geeft omtrent den dwazen datum 23 November, dien men
boven de uitgave der proclamatie in de Staatscourant geplaatst heeft.
Wij zijn nu toch genaderd tot de beide laatste reproducties, die in de Staatscourant,
welke wij met V, en die in het Staatsblad, welke wij met VI zullen aanduiden. Er is
namelijk een Staatscourant, voor de maanden November en December 1813 als
Bijvoegsels uitgegeven bij de nummers dier courant van 1, 3, 4, 5, 7 en 11 Januari
1814, en er is een Staatsblad van 1813 omvattende 19 nummers, besluiten van het
A.B. en van den S.V. Die beide bladen zijn ingesteld bij twee afzonderlijke besluiten,
beide gedagteekend 18 December 1813, en beide in art. 1 aangevende, dat zij zullen
worden uitgegeven, TE BEGINNEN MET DEN 1EN JANUARI 1814. De
commissaris-generaal voor binnenlandsche zaken werd belast ‘met de superintendentie
over de uitgave van de Staatscourant en met de zorg voor alles, wat deszelfs inrigting
en organisatie betreft’; terwijl ‘de superintendentie over de uitgave van het Staatsblad,
en de zorg voor alles, wat deszelfs inrigting en organisatie betreft, zal worden
gedemandeerd en opgedragen aan onze Algemeene Staats-Secretary’.
De Staatscourant en het Staatsblad van 1813, bevattende stukken, vóór 1 Jan. 1814
uitgegeven, zijn dus niet officieel. In de eerste Staatscourant van Nov. en Dec. 1813
werd dit ook eenigszins erkend. Het eerst is daarin afgedrukt het besluit van instelling
van het blad van 18 Dec. 1813, waarop onmiddellijk de navolgende bekendmaking
volgt:
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‘Den 1 Januari 1814.
‘Ingevolge voorschreven besluit, zal de Staatscourant eene verzameling bevatten
van zeer belangrijke bijdragen tot de geschiedenis van Nederland sedert het gelukkig
tijdstip, waarop het deszelfs rang onder de natien hernomen heeft. Ten einde deze
verzameling de vereischte volledigheid te geven, heeft men noodig geoordeeld,
behalve de gewone Staats-Courant, waarvan op heden het eerste nommer in het licht
verschijnt1, ook tevens dit en eenige volgende nommers, onder den titel van
Nederlandsche Staats-Courant voor de maanden November en December 1813,
afzonderlijk te bestemmen tot het plaatsen dier vroegere stukken, welke op de
vestiging van het nieuw Gouvernement betrekking hebben’.
Onmiddellijk daarop volgt dan wêer de afzwerings-proclamatie (V), in
‘bondgenooten’-editie en, als reeds gezegd, met het vreemde opschrift:
‘'s Gravenhage den 23 November 1813’.
Vanwaar komt dit? Ik kan dit niet anders verklaren, dan door aan te nemen, dat
zij is overgenomen uit IV, waarboven dezelfde datum staat (zie bl. 184), als hoofd
van het bovenschrift. Dáár had die datum evenwel zijne beteekenis; het stuk is op
dien datum ingezonden, en den volgenden dag ten tweeden male in de
's-Gravenhaagsche Courant opgenomen. In de Staatscourant van 1 Januari 1814 mist
die datum echter alle beteekenis; hij geeft aldaar alleen eene aanwijzing, dat V
overgenomen is van IV zonder het bovenschrift.
Wat het Staatsblad van 1813 betreft, uit vorm en inhoud is uiterlijk niet te zien,
dat het de officieele tint mist. Geene toelichting is er bij gegeven en de besluiten

1

Ik cursiveer.
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staan er evenzoo afgedrukt als in de latere Staatsbladen. Maar behalve dat art. 1 van
het besluit der instelling den aanvang ervan op 1 Januari 1814 stelde, bepaalde art.
5 van dit besluit: ‘Geen der voorz. stukken1 zal in eenig nieuwspapier opgenomen
of publiek gemaakt mogen worden, vóór dat hetzelve in het Staatsblad is geïnsereerd
geweest’.
Dit kon natuurlijk geen betrekking hebben op alle besluiten van het Algemeen
Bestuur of van den Souvereinen Vorst, in November en December 1813 uitgevaardigd.
Toen was er geen Staatsblad en het Algemeen Bestuur had 23 November 1813 bepaald
(zie hierboven bl. 184), dat zijn besluiten in de Haagsche Courant zouden gepubliceerd
worden, zooals van den aanvang af reeds geschied was. Voor de
afzwerings-proclamatie is dus de publicatie in het Staatsblad n i e t de officieele. Zij
was reeds, lang vóórdat er een Staatsblad bestond, gepubliceerd in een buitengewoon
nummer van de 's-Gravenhaagsche Courant van 22 Nov., die den volgenden dag
door het Algemeen Bestuur als zijn orgaan werd aangewezen.
Art. 7 van het besluit der instelling van het Staatsblad ving aan met: ‘Onze
Commissaris-Generaal voor de Binnenlandsche Zaken (die de superintendentie had
over de uitgave van de Staatscourant) zal zich met Onze Algemeene Staats-Secretary
conserteren nopens de uitvoering van dit besluit’. Van dit concert is misschien een
spoor te ontdekken in de omstandigheid, dat in de beide publicatiën (in Staatscourant
en Staatsblad) de aanvangswoorden van het hoofd zijn: ‘In naam van

1

Volgens art. 2 waren dit: alle wetten, proclamatiën, publicatiën, en voorts zoodanige besluiten
van den Souverein, als waarvan de publiekmaking noodig of nuttig wordt geoordeeld.
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enz.’, terwijl alle vorige afdrukken doen lezen: ‘Uit naam van enz.’ Overigens zijn
er tusschen die beide reproductiën ook vele verschillen. In V zijn b.v. nagenoeg alle
in vorige afdrukken kwistig voorkomende hoofdletters in gewone letters omgezet;
in VI weder niet.
De onbegrijpelijke en nietsbeteekenende datum van 23 November, die boven V
troont, is in VI weggelaten, waaruit misschien de gevolgtrekking te maken is, dat
men deze (met die verbetering) als de laatste dier beide openbare publicatiën
beschouwen moet. Deze laatste nu, die al heel wat afwijkingen heeft van de eerste,
schijnt aan Hare Majesteit de Koningin voorgelegd te zijn.
Weer zou ik na dit betoog, dat de ‘Bondgenooten’-exemplaren aan de officieelheid
van I niet de minste afbreuk kunnen doen, de pen kunnen neerleggen, ware het niet,
dat anderen, die naar het ontstaan der opvolgende drukken geen onderzoek hebben
ingesteld (althans daarvan niet deden blijken), tot de slotsom zijn gekomen, of
vragenderwijs als hunne meening te kennen hebben gegeven, dat het woord
‘bondgenooten’ zeer goed als juist kan worden aangemerkt, indien men daaraan de
beteekenis hecht niet van buitenlandsche, maar van binnenlandsche bondgenooten
(bentgenooten, medestanders van Gijsbert Karel).
Als hun meest overtuigde woordvoerder is Prof. Blok opgetreden, die voor zijne
meening een vijftal gronden opgaf in het Ochtendblad B van de Nieuwe
Rotterdamsche Courant van 6 December 1913. Ik mag deze niet voorbijzien.
1e Toen men in het Staatsblad het woord ‘Bondgenooten’ in plaats van
‘Landgenooten’ schreef, deed men eene bewuste keuze, want men kende toch beide
lezingen.
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Opmerking van mij. Wanneer dit beweren kon bewezen worden, dan was het van
zeer groote waarde; dan was de zaak uitgemaakt. Maar die ‘men’ moest dan zijn
G.K. van Hogendorp, die de minute van Canneman onderteekende. Niemand anders
had het recht eene wijziging in dit stuk aan te brengen. Ik heb nog al veel geschriften
over 1813 onder mijn oogen gehad; maar ik heb geene enkele syllabe gelezen, die
dit beweren eenigszins aannemelijk maakte. Het verschil in de beide lezingen is eerst
bekend geworden na de jammerklacht van Dr. Colenbrander - honderd jaren na dato.
2e Landgenooten past noch in den zin, noch in den toestand van het oogenblik. De
beide heeren konden dit woord op dien dag en in die omstandigheden niet gebruiken,
ook niet ‘bij anticipatie’: zij herinneren aan het gebeurde van den vorigen dag, toen
niet hunne ‘land-’ maar hunne ‘bondgenooten’ hen tot het optreden hadden bewogen.
Het ‘geroep van alle zijden’ in de proclamatie van 20 Nov.1 is eene algemeene
uitdrukking, die niet gelijkstaat met ‘den wensch van alle onze landgenooten’.
Opm. Prof. Blok heeft volkomen gelijk in zijn beweren, dat Gijsbert Karel niet in
de harten van alle zijne landgenooten gelezen had, en, naar de letter, dus niet kon
spreken, alsof hij aller wensch kende; maar zou het dan in zijne omstandigheden
beter geweest zijn, indien hij naar waarheid geschreven had: ‘wij hebben

1

Zie hiervóór bl. 169. Dr. Colenbrander had aangevoerd, dat de uitdrukking: ‘terwijl het
geroep van alle zijden om zulk een Bestuur tot redding van het Vaderland onze harten diep
getroffen heeft, zoo is het dat wij besloten hebben hetzelve op te vatten enz.’ z.i. dezelfde
beteekenis had als: ‘Wij voldeden aan den wensch van alle onze Landgenooten met ons aan
het hoofd der Regeering te Stellen’.
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een vijftigtal oud-regenten opgeroepen, maar die hebben ons in den steek gelaten,
doch nu een paar door ons van kapitein tot generaal gepromoveerde oud-militairen,
en een twintigtal schutter-officieren ons (nog wel op onze eigen instigatie) zijn komen
vragen, om het Algemeen Bestuur te aanvaarden, .... nu hebben wij het maar gedaan’?
Komen er niet in de proclamatiën van alle staatslieden en veldheeren, wanneer zij
in kritieke oogenblikken op de massa indruk willen maken, uitdrukkingen voor, die
den toets der nuchtere critiek niet kunnen doorstaan? Sprak Napoleon altijd waarheid
in zijne bulletins?1
Maar mijns inziens behoeven we hier niet eens zoover te zoeken, is het volstrekt
niet noodzakelijk, hierbij aan opzettelijke onwaarheid of zelfs aan overdreven uitingen
te denken. Men leze slechts hoe Gijsbert Karel zich den geest van het volk voorstelde
na de April-oproeren in Noord- en Zuidholland2: ‘Toen dit alles over was, gevoelde
ik in mijn hart, dat de goede zaak er veel bij gewonnen had. Nu was het klaar, dat er
kragt in de Natie zat om op te staan tegen de overheersching, en dat er gebruik van
een gelukkig oogenblik zou kunnen gemaakt worden. Lieden van aanzien hadden
zich daarin niet gemengd, maar ik had het genoegen en de hoop van vele in hunne
oogen gelezen .... De geheele op-

1

2

10 Oct. 1809 Napoleon aan Clarke, zijn minister van oorlog (Corr. de Nap. I. No 15983):
‘L'art des grands capitaines a toujours été de publier et faire apparaître à l'ennemi leurs troupes
comme très nombreuses et à leur propre armée l'ennemi comme très inférieur.... Constamment
dans mes campagnes en Italie, où j'avais une poignée de monde, j'ai exagéré ma force. Cela
a servi mes projets et n'a pas diminué ma gloire’.
Brieven en Gedenkschriften, IV. bl. 188 en 189.
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stand was onder het geroep van Oranje boven, en met Oranje linten aangeheven,
zoodat geen mensch twijfelen kon aan het bestaan der oude liefde tot dat Huis, enz.’
In zijne voorstelling dus kon geen mensch er aan twijfelen, of men wilde Oranje
terug hebben. Mag hij dan niet zeggen: ‘Wij voldeden aan den wensch van al onze
Landgenooten, met voorloopig het bestuur uit naam van Oranje op ons te nemen’?
Er is meer. Met Dr. Colenbrander kan ik geen verschil zien in de uitdrukking der
proclamatie ter bestuursaanvaarding (zie boven bl. 189 noot): ‘het geroep van alle
zijden’, en die in I: ‘den wensch van alle onze Landgenooten’. Canneman heeft in
dit tweede stuk eenvoudig andere woorden gebruikt voor dezelfde zaak; en dat
Gijsbert Karel, indien hij het stuk zelf gesteld had, dezelfde woorden had kunnen
gebruiken, ja ze reeds op papier had gebracht, kan men lezen in zijne onuitgesproken
rede, die hij voor de Staten-vergadering had opgesteld1: ‘Voorzeker aan Ons, wettige
Regenten van het Land, die aan de Natie, aan het Nageslagt, aan God, moeten
verantwoorden voor het algemeen welzijn; aan Ons, op welke de oogen van onze
Landgenooten zijn gerigt, met een reikhalzend verlangen, dat wij de teugels van het
Bestuur tog spoedig in handen neemen’. Is dit niet geheel dezelfde uitdrukking?2.
Gijsbert Karel had dit reikhalzend verlangen niet kunnen lezen in de oogen zijner
landgenooten in Huisduinen, Bommenede of Uithuizen. Een staatsman maakt van
zulke algemeene uitdrukkingen gebruik, wanneer dit, zooals Napoleon het schreef,
kan ‘servir ses projets’.

1
2

Brieven en Gedenkschriften, IV. bl. 243.
Ik meen, niet te mogen verwachten, dat mij zal tegengeworpen worden, dat hierin het woordje
‘alle’ vóór ‘onze’ ontbreekt.
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3e Met ‘bondgenooten’ - zoo gaat Prof. Blok voort - worden natuurlijk niet zij bedoeld,
die Hogendorp en van der Duyn op 20 en 21 Nov. in den steek lieten, maar de
kloekhartigen, die den moed niet opgaven. Van een bij allen ‘bekende groep’1 is geen
sprake. De heeren willen alleen zeggen: wij hebben ons niet zelf opgeworpen, maar
‘wij voldeden aan den wensch’ van gelijkgezinden.
Opm. Deze nadere verklaring van het woord ‘bondgenooten’ kan ik laten rusten.
Indien het woord er oorspronkelijk gestaan had, konden de hier aangewezen personen
er misschien mede bedoeld zijn.
4e Merk ik nog op, dat mij thans gebleken is, dat reeds 25 Nov. l.l. in het Nieuws
van den Dag een lid der Redactie dezelfde oplossing heeft voorgeslagen, die ik aan
de hand deed, en dat, naar mij bleek, ook anderen dadelijk aan iets dergelijks hebben
gedacht.
Opm. Het eenige in dit stukje gebezigde argument is, dat v.H. toch moeilijk heeft
kunnen zeggen, dat de vorming der voorloopige regeering op verlangen van ‘al zijne
landgenooten’ geschied was. Dienaangaande zij verwezen naar mijne opmerking op
bovenstaand punt 2.
5e Herinnerd mag worden, dat Tullingh in zijn Gedenkschrift (Colenbrander,
Gedenkstukken, VI 3, bl. 1678) handelend over de gebeurtenissen van deze dagen,
spreekt van Hogendorp en van de zijnen als ‘de Verbondenen’, zoodat de term voor
die dagen niet ongewoon te achten is.
Opm. Daargelaten dat, zooals Dr. Colenbrander reeds in zijn dupliek heeft gezegd,
met dit woord ‘Verbondenen’ t.a.p. juist het zestal wordt bedoeld, waarvan

1

Dr. Colenbrander had in het midden gebracht, dat met ‘bondgenooten’ toch niet kon bedoeld
zijn de bekende groep, de vijf mannen, die met Gijsbert Karel de oude Staten hadden
opgeroepen.
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er vier de beide leden van het Algemeen Bestuur in den steek lieten (de bekende
groep), zoodat zeker niet kon gezegd worden, dat op hun aller verzoek de regeering
aanvaard werd, kan ik, zelfs wanneer dit niet het geval ware, wanneer Tullingh er
‘de kloekhartigen, die den moed niet opgaven’, mede had willen aanduiden, in dit
substitueerende woord geen bewijs zien, dat met het woord ‘bondgenooten’ in III-VI
binnenlandsche bondgenooten (bendgenooten) zouden bedoeld zijn.
Mijne gevolgtrekking zoude in dit geval zijn: ten aanzien van dezulken gebruikt
men juist n i e t het woord ‘bondgenooten’, maar het woord ‘verbondenen’.
Intusschen naast deze poging tee weerlegging der aangevoerde gronden van hen, die
de ‘bondgenooten’-lezing in bescherming genomen hebben, geeft het stuk zelf een
krachtig bewijs aan de hand, dat die lezing niet de ware is, hierbij vooropstellende,
dat niet ééne stem zich heeft doen hooren tot verdediging van de meening, dat
‘bondgenooten’ moet of kan worden opgevat in den zin van buitenlandsche
bondgenooten (les alliés). Hogendorp had, toen hij optrad, geen buitenlandsche
bondgenooten - daarover zijn allen het eens.
Ziet men nu de hiervóór staande proclamatie in ‘landgenooten’-editie (I) aandachtig
door, dan zal men opmerken, dat daarin tweemaal het woord ‘landgenooten’ voorkomt,
beide keeren voorafgegaan door de woordjes ‘alle onze’, en dat daarin tweemaal het
woord ‘bondgenooten’ te vinden is, eenvoudig voorafgegaan door het (verbogen)
lidwoord ‘de’, in den zin van buitenlandsche bondgenooten, zooals het ook tweemaal
voorkomt in het Oranje-Boven-biljet (zie bl. 168 en 169). Wanneer men nu in de 2e
alinea ‘alle onze landgenooten’
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gaat lezen als ‘alle onze bondgenooten’, dan brengt men laatstgenoemd woord er
voor de derde maal in - wat natuurlijk op zich zelf geen bezwaar zou zijn, maar - in
eene geheel andere beteekenis dan waarin het reeds tweemaal voorkomt. Is dit
aannemelijk? Canneman, die het stuk gesteld heeft, was in Nov. 1813 bijna 37 jaar
oud, was opgeleid voor het notaris-ambt, op 18-jarigen leeftijd adjunct-secretaris bij
de generale beleenbank voor de provincie Holland, in 1798 chef de bureau, in 1805
secretaris-generaal bij het agentschap van finantiën, sinds 1811 directeur der directe
belastingen in het departement der Monden van de Maas. Kan men aannemen, dat
zulk een hoofdambtenaar, die zich later ook als een bekwaam staatsman deed kennen,
zoo'n fout zou maken bij het ontwerpen van een staatsstuk, hetwelk den grondslag
moest leggen voor een nieuwen staat, dat hij zulks niet bemerkt zou hebben bij het
overlezen, bij het voorlezen aan van Hogendorp (aan wiens aandacht het dan ook
ontglipt moet zijn), noch bij de correctie voor den druk?
Ik kan dit niet aannemen, vooral wanneer daartegenover de ‘landgenooten’-lezing
niet het minste bezwaar met zich brengt1, bovendien de beide voorstaande woordjes
‘alle onze’ ook het voor de 2e maal gebezigde woord ‘landgenooten’ voorafgaan, en
hierbij het woord ‘alle’ veel beter past dan bij het aantal toen bekende medestanders,
ten aanzien van wie van Hogendorp stellig verzekerd kon zijn, dat ook zij hem niet
in den steek zouden laten, gelijk vier zijner ‘Verbondenen’ juist gedaan hadden.
A l l e moet slaan op de ‘Landgenooten’, ten aanzien van wie Gijsbert Karel overtuigd
was, dat zij

1

Zie mijne opmerking ad 2 hierboven.
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het Fransche juk moede waren, dat zij Oranje weder aan hun hoofd wenschten te
zien. Het geloof in het volk, in het geheele volk, in ‘allen’ heeft hem mede de kracht
gegeven, om te volharden, hoe weinig bemoedigend zich de omstandigheden in de
eerste oogenblikken ook voordeden. In dit vertrouwen op ‘alle onze landgenooten’
heeft hij niet gefaald.
Deze quaestie is hier zoo uitgebreid behandeld:
1e als eene curieuse bijdrage, hoe de geschiedenis zich zelve vervalschen kan, en
dit eerst na honderd jaren aan het licht wordt gebracht;
2e omdat het mij zeer belangrijk voorkomt, den juisten tekst te kennen van het
staatsstuk, hetwelk den grondslag vormt van het koninkrijk der Nederlanden;
3e om met Dr. Colenbrander nogmaals te herhalen: ‘Hogendorp heeft niet kunnen
verklaren wat de proclamatie hem in den mond legt; hij heeft het ook niet verklaard....
Zijn onsterfelijke verdienste is juist, dat hij niet op eene wenk van vreemdelingen
heeft gewacht.’
Ten slotte om er op te wijzen, dat den 21en November 1913 v o o r h e t e e r s t
in een officieel staatsstuk (want het Staatsblad van 1813 is niet officieel), in
tegenstelling met hetgeen in de officieele Proclamatie van 21 November 1813 heeft
gestaan, verbreid is, dat van Hogendorp zelf zoo verklaard hebben, dat zijn en van
der Duyn's optreden in het Algemeen Bestuur mede is geschied ter voldoening aan
den wensch van alle zijne bondgenooten1. Hierdoor is hij noodwendig van het hooge

1

Het ligt voor de hand, dat hierbij door het nageslacht eer aan buitenlandsche, dan aan de
altijd toch eenigszins gewrongen verklaring van binnenlandsche bondgenooten (die m.i. ook
niet juist is) zal worden gedacht.
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voetstuk, waarop hij stond, verlaagd, terwijl juist de geschiedkundige bescheiden
van den laatsten tijd hem hooger hadden gebracht dan het standpunt, waarop hij vóór
vijftig jaren stond.
Ik herhaal intusschen ook, dat de Regeering niet heeft kunnen vermoeden, dat er
in het Staatsblad van 1813 iets anders zou gestaan hebben dan in de
buitengewone's-Gravenhaagsche Courant van 22 November 1813. Maar eene
‘herplaatsing wegens misstelling’ zou vermoedelijk ‘allen onzen landgenooten’ zeer weinigen, zoo al één uitgezonderd - welkom zijn.
G.J.W. KOOLEMANS BEIJNEN.

Naschrift.
Toen het bovenstaande reeds was afgedrukt, werd mij van bevriende zijde opgemerkt,
dat wanneer een zetter naar een gedrukt stuk zet, in het zetsel over het algemeen zeer
weinig afwijkingen van het oorspronkelijke voorkomen. Dit zou pleiten tegen het
door mij betoogde, dat III van II zou zijn afgedrukt (bl. 182), omdat er door mijzelf
op gewezen wordt (bl. 183), dat er toch vele verschillen tusschen II en III zijn aan
te wijzen.
De waarde dezer opmerking kan niet gering geacht worden; maar ik geloof dat,
wanneer men haar als onomstootelijke waarheid moet aannemen, toch op andere
wijze met grond kan betoogd worden, dat II de prioriteit moet hebben op III.
Is toch III niet van II afgedrukt, dan is nog minder aan te nemen, dat I ten grondslag
van III heeft gediend; dan moet de eerste copie der minute van Canneman
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den zetters als kopij zijn gegeven. I (de reproductie in de buitengewone
's-Gravenhaagsche Courant van 22 Nov. 1813) is en blijft echter de eerste officieele
uitgave, II moet door dezelfde hand (Canneman) gecorrigeerd zijn (bl. 173 en 174).
Gaat men hierin met mij mede, dan kan toch moeilijk worden aangenomen, dat een
ander corrector van Canneman's copie reeds een proef zou hebben nagezien, en
afdrukken daarvan hebben doen verspreiden, vóórdat Canneman zelf zulks zou gedaan
hebben.
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UIT NAAM VAN ZYNE HOOGHEID DEN HEERE PRINCE VAN
ORANJE,
Het Algemeen Bestuur der Vereenigde Nederlanden.
NEDERLANDERS!
Het oogenblik is gebooren, waar op wy ons Nationaal bestaan hernemen;
de zegepraal der bondgenooten heeft de hoogmoed van onzen onderdrukker
vernederd, heeft zyne Reuzenmagt vergruisd.
Moede van het Juk te torsschen, waar onder men ons zoo schandelyk deed
bukken, gevoelt elk Nederlander zynen moed ontvlammen in dit plechtig
oogenblik. Nationale Vryheid en Onafhankelykheid is aller leus, ORANJE
het punt der algemeene vereeniging van al wat trotsch is op den naam van
NEDERLANDER. Wy voldeden aan den wensch van alle onze
Landgenooten, wanneer wy in afwagting van de komst van ZYNE
HOOGHEID, den Heere Prince van ORANJE en in zynen naam, dezen
dag ons stelden aan het hoofd der Regeering; wy namen dien taak op ons
met vertrouwen op de hulp der Goddelyke Voorzienigheid wiens hand de
aanstaande verlossing van ons verguisde Vaderland, zoo zichtbaar bestierd;
maar wy deeden het ook met vertrouwen op den bystand, op de hulp van
elk Nederlander, die zonder herinnering aan al het voorleedene, zonder
onderscheid van rang of staat of van Godsdienstige Gezindheid met ons
de behoefte gevoeld van nog eenmaal te herwinnen dat Vaderland, dat op
de Elementen, Philips en Alba veroverd, van den moed onzer Voorvaderen
zo heerlyk getuigde, doch met smaad en schande te lange bezoedeld werd.
Van dit oogenblik af zyn onze Keetenen afgeworpen; geene vreemdelingen
zullen U meer beheerschen; alle verbintenis van dwang en slaafsche
onderwerping aan den gemeenen Vyand van Europa, aan den verstoorder
der rust, der welvaart en der onafhankelykheid der volken, zeggen wy
onherroepelyk en voor altoos op.
In naam van ZYN HOOGHEID den Heere PRINCE VAN ORANJE, als
de Hooge Regeering der Nederlanden aanvaarende, ontslaan wy alle onze
landgenooten in welke betrekking ook in het geheele voormalige gebied
der vereenigde Provincien van den eed van trouw en gehoorzaamheid aan
den Keizer der Franschen gedaan, en van de afkondiging dezes af aan,
verklaren wij als verraders van hun Vaderland en rebellen tegens de wettige
Nationale Regeering te zullen beschouwen en doen straffen dezulken die
uit krachte van hunne verbintenis met de Fransche Regeering of hunne
ondergeschiktheid aan deszelfs Administratien, aan eenige orders of
beveelen van dezen mogten defereren, of aan die Regeering of derzelve
Ambtenaren of gedelegueerden, eenige gehoorzaamheid betoonen of
korrespondentien met dezelve voeren mogten.
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Alle betrekkingen met onze onderdrukkers wier verachting en smaad elks
aangezicht en hart in vuurgloed ontsteekt, zyn dus van heden af vernietigd;
doch dit is niet genoeg!
Nederlanders! wy roepen u op om u eendragtig om den standaard te scharen
die wy geplant hebben, wy roepen u op om de wapens als mannen op te
vatten en den vyand die nog op onzen bodem ons schynt te trotseren, doch
reeds sidderd voor onze verééniging, van onze grenzen te verdryven.
Elk onzer zy gedachtig aan het geen onze brave Voorvaderen deeden, toen
de onsterfelyke Eerste Willem Hollandsch moed in laaie vlam ontstak, en
laat het edele voorbeeld van Spanjes Volkeren, die na den hachelyksten
stryd met opzetting van goed en bloed, het gehaatte juk verbryzeld hebben,
en thans den heerlyksten dageraad van Verlossing en Zegen, zien
aanbreken, laat dit voorbeeld ons leeren dat de uitkomst niet faalen kan.
Wy hebben overal mannen van beproefd krygsbeleid met de zorg eener
Wapening belast; zy zullen u voorgaan in het gevaar dat slechts kortstondig
zyn kan, by het aanrukken der Bondgenooten tot onze bevryding.
Orde en krijgstucht zullen onze legerbenden kenmerken, zij zijn
onafscheidelijk aan den waren moed.
Wy zullen zorgen dat het onze stryderen aan niets ontbreekt; dat hun
vertrouwen niet wankele, de GOD van Nederland stryd voor ons!
Maar zullen wy onze toerustingen tot wapening en verweering van onzen
vryen grond rustig kunnen voortzetten, zullen de dagelyksche uitgaven
van het Binnenlandsch Bestuur worden gaande gehouden, dan moet ook
de opbrengst der lasten geregeld haren gang gaan, wy behoeven de
Nederlanders niet te herinneren aan hunne dure verpligting; hun te zeggen
dat wy 's Lands Schattingen tot 's Lands welzyn vorderen, is genoeg om
ons van aller welwillendheid in dit beslissend tydsgewricht te verzekeren.
Een ieder beyvere zich dan van heden af om zyn verschuldigde
anntebetalen en de Schatkist te styven.
Alle de belastingen moeten by proviesie en tot dat daar in, door de hooge
regeering wettiglyk zal zyn voorzien op den eigen voet als tot dus verre
worden geheeven. - Een ieder die aan de ophef der belastingen stoornis
zoude willen toebrengen of die zoude willen verkorten, zoude den blaam
op zich laaden van het Vaderland vyandig te zyn; en zeker zullen wy dit
niet straffeloos gedogen.
Wy bevelen dat alle Hollandsche ambtenaren op hunne posten zullen
blyven en wy stellen hun in de uitoeffening hunner ambtsverrigtingen
onder de bescherming van alle rechtschapen Nederlanders.
Wy ontbieden en qualificeren zoodanige ambtenaren welke door het vertrek
hunner superieuren de zaken hunner administratie op dit oogenblik zonder
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beheering zien, om den eersten in rang van het departement,
arrondissement, of plaats hunner residentie als hun hoofd te gehoorzamen,
en stellen wy tevens den laatsten verantwoordelyk voor alle nadeelen,
welke, door zyn dralen of verzuimen, by ontstentenis van voorziening uit
langere stilstand der Administratie en opschorting der Perceptie zouden
kunnen voortvloeijen.
Wv vertrouwen voorts op den geest van orde, welke den Nederlander
kenschetst, wy maken staat, dat in alle vakken van Bestuur, speciaal ook
dat der Justitie, een ieder zal voortgaan in de getrouwe en onafgebrokene
vervulling zyner pligten, overeenkomstig de Wetten, thans in vigueur.
Wy ontbieden en gelasten alle Departements, Sedelyke en Plaatselyke
Autoriteiten, om deze aftekondigen en te affigeren, alomme waar zulks te
geschieden gebruikelyk is.
Gedaan in den Haag, den 21 November 1813
(Was geteekend,
VAN DER

DUIN VAN MAASDAM.

GYSBERT KAREL VAN HOGENDORP.
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UIT NAAM VAN ZYNE HOOGHEID DEN HEERE PRINCE VAN
ORANJE,
Het Algemeen Bestuur der Vereenigde Nederlanden.
NEDERLANDERS!
Het oogenblik is gebooren, waarop wij ons Nationaal bestaan herneemen;
de zegepraal der Bondgenooten heeft de hoogmoed van onzen onderdrukker
vernederd, heeft zijne reuzenmagt vergruist.
Moede van het Juk te torsschen, waaronder men ons zoo schandelijk deed
bukken, gevoelt elk Nederlander zijnen moed ontvlammen in dit plechtig
oogenblik. Nationale Vryheid en Onafhankelykheid is ieders leus,
ORANJE, het punt der algemeene Vereeniging van al wat trotsch is op
den naam van NEDERLANDER. Wij voldeden aan den wensch van alle
onze Bondgenooten, wanneer wij, in afwachting van de komst van ZIJNE
HOOGHEID, den Heere Prince van ORANJE, en in zijnen naam, dezen
dag ons stelden aan het hoofd der Regering, wij namen dien taak op ons,
met vertrouwen op de hulp der Goddelijke Voorzienigheid, wiens hand
de aanstaande Verlossing van ons verguisde Vaderland zoo zichtbaar
bestierd, maar wij deeden het ook met vertrouwen op den bijstand, op de
hulp van elk Nederlander, die zonder herinnering aan al het voorleedene,
zonder onderscheid van rang of staat of van Godsdienstige Gezindheid
met ons de behoefte gevoeld van nog eenmaal te herwinnen dat Vaderland,
dat op de Elementen, op Philips en Alba veroverd, van den moed onzer
Voorvaderen zoo heerlijk getuigde, doch met smaad en schande te lange
bezoedeld werd.
Van dit oogenblik af zijn onze Keetenen afgeworpen; geene vreemdelingen
zullen U meer beheerschen; alle verbintenis van dwang en slaafsche
onderwerping aan den gemeene Vijand van Europa, aan den verstoorder
der rust, der welvaart en der onafhankelijkheid der Volken, zeggen Wij
onherroepelijk en voor altoos op.
In naam van ZYN HOOGHEID den Heere PRINCE VAN ORANJE, als
de Hooge Regeering der Nederlanden aanvaarende, ontslaan wij alle onze
Landgenooten in welke betrekking ook in het geheele voormalige gebied
der Vereenigde Provintien van den eed van trouw en gehoorzaamheid aan
den Keizer der Franschen gedaan, en van de afkondiging dezes af aan,
verklaren wij als verraders van hun Vaderland en rebellen tegens de wettige
Nationale Regeering te zullen beschouwen en doen straffen dezulken die
uit krachte van hunne verbintenis met de Fransche Regeering of hunne
ondergeschiktheid aan deszelfs Administratien aan eenige orders of
beveelen van deze mogten defereren, of aan die Regeering of derzelve
Ambtenaren of gedelegueerden, eenige gehoorzaamheid betoonen of
korrespondentien met dezelve voeren mogten.
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Alle betrekkingen met onze onderdrukkers wier verachting en smaad elks
aangezicht en hart in vuurgloed ontsteekt, zyn dus van heden af vernietigd;
doch dit is niet genoeg!
Nederlanders! wij roepen u op om u eendragtig om den standaard te scharen
die wij geplant hebben, wij roepen u op om de wapens als mannen op te
vatten, en den vijand die nog op onzen bodem ons schijnt te trotseren,
doch reeds sidderd voor onze verééniging, van onze grenzen te verdrijven.
Elk onzer zij gedachtig aan het geen onze brave Voorvaderen deeden, toen
de onsterfelijke Eerste Willem Hollandsch moed in laaie vlam ontstak, en
laat het edele voorbeeld van Spanjes Volkeren, die na den hachelijksten
strijd met opzetting van goed en bloed, het gehaatte juk verbrijzeld hebben,
en thans den heerlijksten dageraad van Verlossing en Zegen, zien
aanbreken, laat dit voorbeeld ons leeren dat de uitkomst niet faalen kan.
Wij hebben overal mannen van beproefd krijgsbeleid met de zorg eener
Wapening belast; zij zullen u voorgaan in het gevaar dat slechts kortstondig
zijn kan, bij het aanrukken der Bondgenooten tot onze bevryding.
Orde en krijgstucht zullen onze legerbenden kenmerken, zij zijn
onafscheidelijk aan den waren moed.
Wij zullen zorgen dat het onze strijderen aan niets ontbreekt; dat hun
vertrouwen niet wankele, de GOD van Nederland strijd voor ons!
Maar zullen wij onze toerustingen tot wapening en verweering van onzen
vrijen grond rustig kunnen voortzetten, zullen de dagelijksche uitgaven
van het Binnenlandsch Bestuur worden gaande gehouden, dan moet ook
de opbrengst der lasten geregeld haren gang gaan, wij behoeven de
Nederlanders niet te herinneren aan hunne dure verpligting; hun te zeggen
dat wij 's Lands Schattingen tot 's Lands welzyn vorderen, is genoeg om
ons van aller welwillendheid in dit beslissend tijdsgewricht te verzekeren.
Een ieder beijvere zich dan van heden af om zijn verschuldigde ann te
betalen en de Schatkist te stijven.
Alle de belastingen moeten bij proviesie en tot dat daar in, door de hooge
regeering wettiglijk zal zijn voorzien op den eigen voet als tot dus verre
worden geheeven. - Een ieder die aan de ophef der belastingen stoornis
zoude willen toebrengen of die zoude willen verkorten, zoude den blaam
op zich laaden van het Vaderland vijandig te zijn, en zeker zullen wij dit
niet straffeloos gedogen.
Wij bevelen dat alle Hollandsche ambtenaren op hunne posten zullen
blijven en wij stellen hun in de uitoeffening hunner ambtsverrigtingen
onder de bescherming van alle rechtschapen Nederlanders.
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Wij ontbieden en qualificeren zoodanige ambtenaren welke door het vertrek
hunner superieuren de zaken hunner administratie op dit oogenblik zonder
beheering zien, om den eersten in rang van het departement,
arrondissement, of plaats hunner residentie als hun hoofd te gehoorzamen,
en stellen wij tevens den laatsten verantwoordelijk voor alle nadeelen,
welke, door zijn dralen of verzuim, bij ontstentenis van voorziening uit
langere stilstand der Administratie en opschorting der Perceptie zouden
kunnen voortvloeijen.
Wy vertrouwen voorts op den geest van orde, welke den Nederlander
kenschetst, wy maken staat, dat in alle vakken van Bestuur, speciaal ook
dat der Justitie, een ieder zal voortgaan in de getrouwe en onafgebrokene
vervulling zyner pligten, overeenkomstig de Wetten, thans in vigueur.
Wy ontbieden en gelasten alle Departements, Stedelyke en Plaatselyke
Autoriteiten, om deze aftekondigen en te affigeren, alomme waar zulks te
geschieden gebruikelyk is.
Gedaan in den Haag, den 21 November 1813.
(Was geteekend,)
VAN DER

DUIN VAN MAASDAM.

GYSBERT KAREL VAN HOGENDORP.
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Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden.
Beschermvrouw: Hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden.
Buitengewoon eerelid: Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik der
Nederlanden, Hertog van Mecklenburg.

Naamlijst der leden Opgemaakt den 3den October 1914.
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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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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.
Meyburg, zie Kloot (van der).
Meyer, Dr. C.H. Ph., 's-Gravenhage. 1894.
Meyers, Mr. E.M., Leiden. 1914.
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.
Nes, Dr. H.M. van, Leiden. 1908.
Nieuwbarn, M.C., Nijmegen. 1906.
Nieuwenhuis, Dr. A.W., Leiden. 1902.
Nieuwenhuis (J.), zie Domela.
Nienwenkamp, 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.
Nuys, Chr., Amsterdam. 1911.
Obreen, A.L.H., Velp (G.). 1888.
Offerhaus Lz., Dr. J., 's-Gravenhage. 1883.
Oort, Dr. H., Leiden. 1873.
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Ophuysen, Ch. A. van, Leiden. 1906.
Oppenraay, Dr. R. van, 's-Gravenhage. 1908.
Oppermann, Dr. O., Utrecht. 1911.
Opprel, Dr. A., Dordrecht. 1903.
Overvoorde, Mr. J.C., Leiden. 1895.
Oyen (van), zie Vorsterman.
Peaux, Mejuffrouw A.G., Nijmegen. 1913.
Peltenburg, C., Oegstgeest. 1912.
Perk, M.A., 's-Gravenhage. 1874.
Peters, C.H., 's-Gravenhage. 1896.
Petit, L.D., Leiden. 1880.
Pierson, Dr. H., Amsterdam. 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., Groningen. 1913.
Poll, Dr. K., Leeuwarden. 1909.
Polman Kruseman, Mr. W., Middelburg. 1909.
Pomes, Dr. H., Rotterdam. 1909.
Pont, Dr. J.W., Bussum. 1914.
Pont (M.W.), zie Maclaine.
Posthumus, Mr. N.W., Rotterdam. 1910.
Pot Bz., Mr. C.W. van der, Leiden. 1911.
Prick van Wely, Dr. F.P.H., 's-Gravenhage. 1910.
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., Schoorl (N.H.). 1901.
Roest van Limburg, Th. M., Amsterdam. 1908.
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Ronkel, Dr. Ph. S. van, 's-Gravenhage. 1912.
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.
Rutgers van der Loeff, J.D., Haarlem. 1909.
Ruys, Mejuffrouw Dr. H.J.A., Leiden. 1911.
Salomons, Mejuffrouw Annie, 's-Gravenhage. 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, 's-Gravenhage. 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, Vlissingen. 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 en de Poll, A. Baron, 's-Gravenhage.
1877.
Schmidt Degener, F., Rotterdam. 1909.
Schönfeld, Dr. M., Hilversum. 1914.
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 Rengers.
Simons-Mees, Mevrouw J.A., 's-Gravenhage. 1906.
Simons, L., 's-Gravenhage. 1905.
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Six, Jhr. Dr. J., Amsterdam. 1894.
Slee, Dr. J.C. van, Diepenveen. 1882.
Slijper, Dr. E., Utrecht. 1914.
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.
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.
Stellwagen, A.W., Apeldoorn. 1876.
Stempel, Mejuffrouw Dr. B.M. van der, Amsterdam. 1914.
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.
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.
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Valkhoff, P., Hilversum. 1910.
Veder, Mr. W.R., Amsterdam. 1893.
Veen, Dr. J.S. van, Arnhem. 1899.
Velden, Dr. H.E.J.M. van der, Nijmegen. 1914.
Verbeek, Dr. R.D.M., 's-Gravenhage. 1892.
Verdam, Dr. J., Leiden. 1873.
Verrijn Stuart, Dr. C.A., Groningen. 1900.
Veth, Dr. J., Bussum. 1906.
Vinkesteyn, Dr. C.J., 's-Gravenhage. 1910.
Viotta, Mr. H., 's-Gravenhage. 1892.
Visscher, Dr. H., Utrecht. 1908.
Visser, 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., Leiden. 1899.
Vogel (K. de), zie Sneyders.
Vogel, L.A., Delft. 1905.
Vogelsang, Dr. W., Utrecht. 1906.
Vollenhoven, Mr. C. van, Leiden. 1903.
Vollgraff, Dr. J.C., Utrecht. 1881.
Vollgraff, Dr. C.W., Groningen. 1907.
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.
Vosmaer, Dr. G.C.J., Leiden. 1914.
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., Leiden. 1905.
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 Fraucken, Dr. C.J., Leiden. 1899.
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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.
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.

B. IN NEDERLANDSCH-INDIË GEVESTIGD.
Adriani, Dr. N., Posso (Celebes). 1909.
Hazeu, Dr. G.A.J., Weltevreden. 1910.
Jasper, J.E., Buitenzorg. 1914.
Kooy-van Zeggelen, Mevrouw M.C., Koetaradja. 1912.
Krom, Dr. N.J., Weltevreden. 1912.
Nederburgh, Mr. I.A., Buitenzorg. 1911.
Ossenbruggen, Mr. F.D.E. van, Soerabaja. 1911.
Pleyte, C.M., Weltevreden. 1914.

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.
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Domela Nieuwenhuis Nyegaard, J.D., Gent. 1911.
Eymael, Dr. H.J., Elsene (Brussel). 1888.
Groot, Dr. J.J.M. de, Lichterfelde (Berlijn). 1893.
Hoogewerff, Dr. G.J., Rome. 1913.
Hotz, A.P.H., Beiroet. 1909.
Jong van Beek en Donk, Mevrouw C. de, Parijs. 1898.
Lange, Dan. de, Point Loma (Cal.). 1889.
Louw, P.J.F., Bad Blankenburg. 1896.
Nieuwenhuis, zie Domela.
Orbaan, Dr. J.A.F., Genève. 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.
Vries, Dr. T. de, Grand Rapids (Mich.). 1914.
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.
*Belpaire, Mejuffrouw M.E., Antwerpen. 1914.
Bergmans, Dr. P., Gent. 1909.
*Bizio Gradenigo, Dr. L., Venetië. 1902.
Bode, Dr. W. von, Berlijn. 1873.
Bols, Dr. 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.
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Brandstetter, Dr. P., 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, Dr. Andrew, New-York. 1900.
Carpenter, W.H., New-York. 1900.
Casteele, D. van de, Luik. 1872.
Celliers, J.F.E., Pretoria. 1911.
Clercq, René de, St. Amandsberg (Gent). 1908.
Cock, A. de, Antwerpen. 1898.
Colinet, Dr. Ph., Leuven. 1899.
Cook, Albert S., New Haven (Conn.). 1905.
*Coopman, Th., Brussel. 1901.
Cordt, Benjamin, Kiew. 1892.
Creizenach, Dr. W., Dresden. 1912.
*Cruyssen, A.C. van der, Antwerpen. 1912.
Cuvelier, Dr. J., Brussel. 1913.
Daae, L., Christiania. 1885.
Degering, Dr. H., Charlottenburg. 1911.
Derudder, Dr. G., Valenciennes. 1899.
*Dosker, Dr. H.E., Louisville (Ky.). 1899.
Duclos, Ad., Brugge. 1905.
Duproix, I.I., Marseille. 1907.
*Edmundson, G., Londen. 1886.
*Eggen, Mr. J.L.M., Gent. 1909.
Ehrle, Dr. F., Rome. 1910.
*Elffers, Hub., Wijnberg (Kaapstad). 1908.
Elkan, Dr. A., Leipzig. 1910.
*Engelenburg, Dr. F.V., Pretoria. 1900.
*Fairchild, Mevrouw H.L., Cazenovia (New-York). 1910.
Fischer, Dr. H. von, Tubingen. 1885.
*Flou, K.F.I. de, Brugge. 1894.
Fredericq, Dr. P., Gent. 1882.
Frimmel, Dr. Th. von, Weenen. 1906.
Fris, Dr. V., Gent. 1912.
Fritz, Dr. Jos., Drohobycz. 1913.
Gaidoz, H., Parijs. 1902.
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Gailliard, Edw., Gent. 1894.
Galland, Dr. G., Charlottenburg. 1893.
Glaser, Dr. A., Berlijn. 1880.
Goemans, Dr. L., Schaarbeek. 1902.
Goovaerts, A., Brussel. 1883.
Gore, Dr. J.H., Washington. 1902.
Griffis, Dr. W. Elliot, Ithaca (State of New-York). 1896.
Hanne, Dr. J.R., Hamburg. 1887.
Harrison, F., Elm Hill, Hawkhurst (Engl.). 1900.
Hauser, O., Weenen. 1908.
Havard, H., Parijs. 1875.
*Hertzog, Dr. J.B.M., Pretoria. 1910.
Hessels, J.H., Cambridge (Engl.) 1880.
Heuvelmans, Mr. Flor., Antwerpen. 1902.
Hewett, Dr. W.T., Ithaca (State of New-York). 1896.
Holder, Dr. A., Carlsruhe. 1884.
*Hoogt, C.W. van der, Philadelphia. 1900.
Hubert, Dr. E., Luik. 1883.
Huet, Dr. G., Parijs. 1887.
*Hullebroeck, Em., Ledeberg (Gent). 1913.
Ipsen, Alf., Kopenhagen. 1905.
Jacobs, Dr. E., Wernigerode. 1893.
Jellinghaus, Dr. H., Osnabrück. 1897.
Joos, Am., St. Nicolaas (Waas). 1908.
Jostes, Dr. F., Munster i.W. 1888.
Keller, Dr. L., Charlottenburg. 1885.
*Kestell, J.D., Bloemfontein. 1904.
Kluge, Dr. Fr., Freiburg i.B. 1909.
Knothe, Dr. G., Bloemfontein. 1912.
*Kohlschmidt, Dr. O., Dornburg a.d. Saale. 1906.
Kurth, Dr. G., Luik, 1898.
*Lake, Dr. K., Cambridge (Mass.). 1908.
Lameere, Dr. M.J., Brussel. 1886.
*Lamprecht, Dr. K., Leipzig. 1910.
Lateur, Frank, Ingoyghem. 1901.
*Lecoutere, Dr. Ch. P.F., Leuven. 1899.
Lee, M.H. van, Brussel. 1876.
*Littman, Dr. E., Göttingen. 1911.
Lodewyckx, Dr. A., Elisabethstad (Katanga). 1904.
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Logeman, Dr. H., Gent. 1892.
Loubat, Hertog J.F. de, Parijs. 1880.
Loveling, Mejuffrouw Virginie, Gent. 1893.
Low, Seth, New-York. 1900.
Lowjagin, A.M., St. Petersburg. 1902.
Mac Leod, Dr. J., Gent. 1911.
Malan, F.S., Kaapstad. 1908.
Malherbe, Dr. W.M.R., Pretoria. 1913.
Manfroni, Dr. Cam., Padua. 1911.
*Mansion, Dr. J., Luik. 1913.
Meert, Hipp., Gent. 1899.
Menne, Dr. K., Keulen. 1906.
Meyer, Paul, Parijs. 1878.
Minnaert, G.D., Gent. 1874.
Mont, K.M. Pol. de, Antwerpen. 1882.
*Montagne, V.A. Dela, Mechelen. 1907.
Moorrees, Adr., Stellenbosch. 1904.
Müller, Ernest, Langnau (Kanton Bern). 1890.
*Müller, Heinrich, Emmerik. 1914.
Murray, Andr., Wellington (Kaapkolonie). 1904.
Murray, Sir James, Oxford. 1913.
Nachod, Dr. O., Grünewald (Berlijn). 1905.
*Nagy, Dr. Zsigm., Debreczen. 1907.
Nieuwenhuis, P.N., Kopenhagen. 1912.
Nippold, Dr. F., Oberursel. 1867.
Nippold, Dr. W.K.A., Bern. 1901.
Noppen, Leonard Charles van, Brooklyn (N.-Y.). 1900.
Obrie, Mr. J., Gent. 1880.
Oordt, J.F. van, Newlands (Kaapstad). 1901.
Paul, Dr. H., München. 1882.
Pauw, Jhr. Mr. N. de, Gent. 1881.
Pedersen, Dr. Holger, Kopenhagen. 1914.
*Pennypacker, Dr. S.W., Philadelphia. 1901.
Périer, O., Brussel. 1877.
Pernot, Dr. H., Fontenay-sous-Bois. 1907.
*Persijn, Dr. Jul., Antwerpen. 1914.
Peyster, Dr. H. De, Neuilly-sur-Seine. 1906.
Pirenne, Dr. H., Gent. 1894.
Pohl, Dr. M.J., Bonn. 1911.
*Post, C.W.H. van der, Philippolis (Transoranje). 1908.
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Priebsch, Dr. R., Londen. 1899.
*Prince, Dr. J. Dyneley, New-York. 1913.
Psilander, Dr. H., Upsala. 1905.
*Putnam, Mejuffrouw Ruth, Washington. 1896.
*Puyvelde, Dr. Leo van, St. Amandsberg (Gent). 1914.
Rabie, J.S.M., Bloemfontein. 1903.
*Rachfahl, Dr. F., Freiburg i.B. 1907.
Reitz, F.W., Kaapstad. 1884.
*Robertson Scott, J.W., Great Canfield (Essex). 1914.
*Rompel, Fred., Pretoria. 1912.
Ropp, Dr. G. Frh. von der, Marburg. 1902.
Rousselot, P.J., Parijs. 1897.
*Roux, Dr. T.H. le, Pretoria. 1910.
Rudelsheim, Dr. M., Antwerpen. 1907.
Sabbe, Dr. M., Mechelen. 1903.
Scharpé, Dr. L., Leuven. 1897.
*Schröder, Dr. C., Schwerin. 1881.
Scott, zie Robertson.
Seelmann, Dr. W., Berlijn. 1897.
Segers, G., Hoogstraten. 1903.
Siclen, Dr. George W. van, Cornwall (New-York). 1892.
*Sievers, Dr. E., Leipzig. 1879.
Smuts, J.C., Pretoria. 1904.
Stein, Henri, Parijs. 1891.
Steyn, M.T., Kaalspruit (Bloemfontein). 1907.
Teirlinck, Is., Ruisbroek (Brussel). 1901.
Theal, G. McCall, Kaapstad. 1882.
Toit, Dr. J.D. du, Potchefstroom. 1914.
*Toit, P.J. du, Kaapstad. 1909.
*Veerdeghem, F. van, Luik. 1893.
Vercoullie, J., Gent. 1891.
Vermeylen, A., Ukkel (Brussel). 1906.
Verriest, Dr. H., Ingoyghem. 1903.
Viljoen, Dr. W.J., Stellenbosch. 1899.
Vos, Geerh., Princeton N.J. 1900.
*Vos, Dr. F.H. de, Galle (Ceylon). 1901.
Vos, P.J.G. de, Stellenbosch. 1904.
*Vreese, Dr. W.L. de, Gent. 1893.
Vriendt, Jul. de, Antwerpen. 1898.
Waal, J.H.H. de, Kaapstad. 1908.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1914

222
Waddington, A., Lyon. 1898.
Wattez, Omer, Schaarbeek. 1905.
Weale, W.H. James, Londen. 1905.
Wernekke, Dr. H., Weimar. 1884.
Westrin, Dr. J. Th., Stockholm. 1903.
White, Andrew D., Ithaca (State of New-York). 1900.
Wicksteed, P.H., Childrey (Wantage). 1875.
Wijck, Aug. van, New-York. 1900.
Wijck, Rob. A. van, New-York. 1900.
*Willems, Mr. L., Gent. 1896.
Woodward, John, Brooklyn (New-York). 1900.
*Wrangel, Dr. E.H.G., Lund. 1898.
*Zarncke, Dr. E., Leipzig. 1908.
Zenuti, M., Florence. 1905.
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Levensbericht van Ernst Wilhelm Moes.
5 September 1864-30 October 1912.
Ernst Wilhelm Moes is den 5en September 1864 te Amsterdam geboren uit een vader
van Duitsche afkomst, August Leopold Moes, en een Duitsche moeder, Maria
Mathilde Catharina Gertrude Breitenstein. De herkomst van zijn familie is te vinden
in de ‘Geschichte der Familie Moes, unter Mitwirkung der Familie bearbeitet von
Carl vom Berg’, in 1911 verschenen, waaraan hij zelf had meegewerkt. Hij was de
jongste van negen kinderen, van wie verscheidene jong zijn gestorven aan de kwaal
die hem uit het midden van zijn werk heeft weggerukt.
Reeds als gymnasiast vertoonde hij den aanleg die zijn werkkring zou bepalen.
Hij snuffelde op de stalletjes naar oude boeken en de balken van zijn kamertje waren
bedekt met portretten van beroemde mannen. Hij was nauwelijks 17 toen hij in 1881
student werd, nog volgens de overgangsbepalingen der wet op het hooger onderwijs
uit de 5e klasse, maar met het aanvullend examen in het vooruitzicht, dat de zesde
klasse zou vervangen.
De Amsterdamsche Universiteit gaf hem niet wat hij zocht. Wel trok het onderwijs
van Jorissen hem, wel was er een gewoon hoogleeraar in de Aesthetika en
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kunstgeschiedenis, maar nieuwere kunstgeschiedenis, laat staan prentkunde, werd
niet onderwezen en Moes voldeed niet aan de exameneischen die hem gesteld werden.
Toch deed hij meer voor de Universiteit dan zij voor hem. Reeds 9 Februari 1882
richtte hij, naast de literarische disputen, het Geschiedkundig Dispuut-gezelschap
C.L.I.O. op dat onder zijn leiding een verzameling, de Universiteit betreffende,
vormde, waaraan hij tot zijn dood, als Eere-Voorzitter van de Commissie van Beheer,
verbonden bleef. Beter dan de wetgever had hij ingezien wat de geschiedenis aan de
Universiteit behoorde te zijn.
Reeds in 1883 werd hij lid van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, waar
hij dadelijk zoozeer gewaardeerd werd, dat hij in het volgend jaar, toen door het
overlijden van Mr. A.D. de Vries Azn. een plaats in het Bestuur open kwam, hij, de
twintigjarige, daarvoor de aangewezen man scheen. Maar, zooals gezegd, aan de
Universiteit wilde het niet vlotten en hij kwam bij de Firma Frederik Muller en Co,
toen ter tijde een uitnemende leerschool voor een jong kunsthistoricus, als volontair.
Hoe weinig hij der Hoogeschool een kwaad hart toedroeg blijkt wel uit zijn eerste
geschrift in 1885 in ‘Oud-Holland’ verschenen: Martinus Hortensius, de eerste
hoogleeraar in de mathematische wetenschappen te Amsterdam, waarop in 1887 een
stuk over Professor Cabeljauw volgde. Een opmerkelijk toeval is daarbij dat de
gymnasiast die in de hoogste klasse bij de lessen in de meetkunde placht te ontbreken
en bij het eindexamen in de mathematische vakken wegbleef, de student die der
Hoogeschool den rug had toegekeerd, juist de man moest wezen om de aandacht te
vestigen op de vergeten persoonlijkheid van den eersten Amsterdamschen hoogleeraar
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in die vakken. Maar het is misschien wel kenmerkend voor Moes, wiens groote kracht
altijd meer is geweest het ijverig bijeenbrengen van onbekende of verscholen feiten,
dan een bewondering die tot getuigen dwong.
Onderwijl had de veiling der Firma Frederik Muller van het album der Ter Borchen
hem in hoofdzaak de stof geleverd voor zijn eerste kunsthistorische opstel in
‘Oud-Holland’ in 1886. Moes was evenwel niet bestemd voor den handel en in 1886
aanvaardde hij gaarne de betrekking van tweeden archivaris te Rotterdam. Hoe hij
in zijn hart Amsterdammer bleef, blijkt wel uit zijn geregelde medewerking sedert
1888 aan de Roevers Amsterdamsch Jaarboekje. Latere betrekkingen tot Rotterdam
brachten hem het eere-lidmaatschap van den Rotterdamschen Kunstkring. Sedert
1888 ook was hij lid van de Leidsche Mij. van Letterkunde. Het provinciaal Utrechtsch
en het Zeeuwsch Genootschap telden hem onder hunne leden. Zijn lidmaatschap van
Teylers tweede Genootschap dagteekent eerst van veel later tijd.
Het werk van den tweeden archivaris te Rotterdam bestond, meen ik, in hoofdzaak
in het beheer der stedelijke bibliotheek.
Hij was dan ook geen nieuweling in het vak toen hij in 1890 naar Amsterdam
terugkeerde als Onderbibliothecaris van de Amsterdamsche Universiteitsbibliotheek.
Bij zijn ambtsbezigheden bleef hij tijd vinden voor het naloopen van
veilingstentoonstellingen, waarop hij, die uit ervaring wist hoe luk-raak die gemaakt
moeten worden, zijn opmerkingen niet achterwege hield, maar in de dagbladen
mededeelde.
Maar van veel grooter belang was wat hij allengs had verzameld omtrent portretten
van Nederlanders in schilder- of beeldhouwwerk uit vorige eeuwen. De dui-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1914

4
zende aanteekeningen over oorspronkelijke werken, over het geheele land verspreid,
vaak in moeilijk toegankelijke binnenkamers of ver afgelegen kasteelen, naar de
opschriften van prenten of uit de litteratuur verzameld begon hij in 1890 uit te geven,
onder den titel ‘Iconographia Batava’, een enkele maal met een zeer belangrijk stuk
uit de XVIe eeuw, waarvan hij de voorgestelde personen had weten terecht te brengen,
opgeluisterd. Zijn belangstelling ook voor genealogische bijzonderheden kwam hem
natuurlijk vaak te stade bij dit reuzenwerk waarvan hij de uitgaaf in 15 jaar kon
voltooien.
Onderwijl leerde hij bij zijn jacht naar portretten heel wat kunstwerken kennen.
Van die kennis maakte hij in 1894 een gelukkig gebruik voor de leerrijke
tentoonstelling van oude schilderkunst te Utrecht waaraan hij met Dr. Corn. Hofstede
de Groot zulk een belangrijk aandeel had, zooals ook beider namen onder de voorrede
van den catalogus staan.
Van 1890 tot '93 voerde hij een heftigen strijd met de Stuers over de
zolderschilderingen van Warmenhuizen1. Ofschoon hij in den grond zeker gelijk had
door de overplaatsing en bijwerking van die stukken af te keuren, wist de Stuers,
door hem de feiten verborgen te houden, hem soms tot onnoodige heftigheid te
prikkelen.
Zijn plaats begon zich hoe langer hoe meer af te teekenen. Hij was in 1893
secretaris geworden van de Vereeniging Rembrandt, wat hij tot 1904 is gebleven,
terwijl hij daarna zitting bleef houden in het Bestuur. Ook in 1893 (niet in 1899
zooals ten onrechte in ‘Oud-

1

‘De restauratie der gewelfschilderingen van Jan van Scorel te Warmenhuizen’. Amsterdam,
Th. A. van Zeggelen 1893
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Holland’ staat) verving hij Mr. N. de Roever Azn. als redacteur van ‘Oud-Holland’
waarvan hij een der trouwste medewerkers was geweest en bleef. Heeft zijn
mederedacteur Dr. A. Bredius het leeuwendeel gehad in het archievenonderzoek op
kunsthistorisch gebied, hij zelf wist uit zijn onuitputtelijke kennis van zeldzame
boeken en bescheiden een schat van feiten op te diepen die tot nu toe aan de
snuffelaars ontgaan waren. Aan hun vruchtbare samenwerking danken wij meer dan
éen belangrijk hoofdstuk.
Feiten waren het waar het hem om te doen was. Toen Kleinmann in 1896 de
schilderijen van Frans Hals in Nederland in lichtdruk (niet zooals de titel beweert in
heliogravure) uitgaf, schreef Moes er een korten tekst bij. Men zoeke daar geen
kenschetsing van de geestige kunst van den portretschilder wien nauwlijks iemand
te gelijken is. Moes gaf geen beschouwingen; hij gaf voor het eerst bijeen alles wat
over Frans Hals uit gelijktijdige overlevering of onuitgegeven bescheiden te weten
viel. Hij zou later uitvoeriger op dezen meester terug komen. Hij liet een onderwerp
dat hem eenmaal belang inboezemde niet gemakkelijk los.
Ook verscheen in 1896 de eerste aflevering van de vrucht van zijn studie als
bibliograaf: ‘De Amsterdamsche boekdrukkers en uitgevers in de zestiende eeuw’,
waarvan het eerste deel in 1900 gereed kwam. Het was een onderwerp waar Prof.
Rogge hem op gewezen en de eerste gegevens voor verschaft had.
10 September van dat zelfde jaar trad hij in het huwlijk met Cornelia Rembrandina
Valeton, die hem vier kinderen schonk. Haar dank ik, het behoeft nauwlijks gezegd
te worden, menig gegeven voor deze levensbeschrijving.
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Als dank voor bereidwillige hulp bij onderzoekingen - wie die hem gekend heeft
weet niet hoe ruim en gemakkelijk hij die te geven placht - ontving hij in dat zelfde
jaar de Portugeesche orde van Saõ Thiago.
Tijd vond hij, die zoo bezig was, altijd. In 1897 begon hij een nieuwe serie van
het Amsterdamsche Jaarboekje waarin hij, behalve de lijst der historische prenten,
jaarlijks minstens een opstel gaf, wat hij tot 1904 volhield. Ook hier zijn het weer
meest verborgen gegevens, die hij aan het licht brengt, al loopt er een opstel van
ruimer beteekenis onder door als zijn degelijk betoog omtrent de kroon op het
Amsterdamsche wapen.
Men meene daarom niet dat zijn belangstelling in de eerste plaats door de gedrukte
bronnen gevraagd werd. De werken zelven bleven voorgaan. Hij werkte nog steeds
aan zijn Iconographia en zijn kennis van de groote mannen en de kleine beroemdheden
onder onze voorouders was om zoo te zeggen van aangezicht tot aangezicht.
Zoo was het dan ook niet te verwonderen dat hij, toen in 1898 de gelegenheid zich
voordeed, zijn plaats aan de bibliotheek wenschte te verruilen voor die van
onderdirecteur van 's Rijks prentenkabinet. Niet dat de prent als prent nu juist zijn
groote liefde had of hij zich gaarne verdiepte in staten. Het was meest meer de
voorstelling die hem trok en wat er te leeren viel omtrent den plaatsnijder zelven en
zijn werk.
Wel stond zijn onderzoek omtrent de Amsterdamsche drukkers met houtsneden
in verband, maar het lag op den duur als geheel toch wat buiten zijn bereik en hoewel
hij nog de grootste helft van het tweede deel bewerkte, liet hij het ten slotte over aan
Dr. C.P. Burger Jr. die het tweede deel in 1907 voltooide.
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Geheel daarentegen binnen den gezichtskring van zijn nieuwen werkkring en zijn
oude belangstelling viel de Oranje-Nassau-tentoonstelling in 1898, een zeer
belangrijke verzameling tijdelijk bijeengebracht, die zeker meer de aandacht zou
getrokken hebben, wanneer niet gelijktijdig te Amsterdam de drukte van de
Rembrandttentoonstelling de aandacht had afgeleid. Het lag voor de hand dat Moes
een ijverig medewerker zou zijn.
Ter zelfder tijd gaf hij zich ook veel moeite voor de tentoonstelling betreffende
het Nederlandsch Zeewezen te 's-Gravenhage.
De nawerking bespeurt men in een uitgaaf van ‘Je Maintiendrai’ in 1905 en 1906.
In 1900 behoorde Moes tot de mede-oprichters van Amstelodamum, waarin hij
van den aanvang af Bestuurslid was. Aan het jaarboekje van dit Genootschap werkte
hij echter eerst mede sedert 1905 nadat hij zijn eigen uitgaaf van het Amsterdamsche
jaarboekje in 1904 gestaakt had.
Ondertusschen was hij in 1903 den heer Philip van der Kellen opgevolgd als
Directeur van 's Rijks prentenkabinet, als hoedanig hij ook lid werd van de
internationale Vereeniging van Museum-Directeuren. Als Directeur wachtte hem
een arbeidsveld waarvoor hij merkwaardig goed was voorbereid.
Zijn voorganger had de oude verzameling met haar zeldzame schatten uitgebreid
en aangevuld tot een rijkdom die, wat oude kunst betrof, betrekkelijk weinig te
wenschen liet, alleen in bepaalde richtingen nog afronding noodig had, zooals, voor
zwarte kunst, door den aankoop van de verzameling-Verloren van Themaat, voor
portretten, door een deel van de verzameling Drugulin, door Moes geschiedde. Waar
het geld, hoe zuinig beheerd
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ook, voor aankoopen niet toerijkte, wist hij vaak van verschillende liefhebbers
schenkingen te verkrijgen. Zoo kwam zijn hulpvaardigheid vaak het Cabinet ten
goede. Ook had zijn voorganger juist bijtijds een mooie verzameling teekeningen
gevormd. Het was aan hem dit alles te ordenen, bruikbaar en toegankelijk te maken.
Hij deed dit door tijdelijke tentoonstellingen, meest om de schatten van het kabinet
beter te doen kennen, soms met betrekking op de gebeurtenissen van den dag, ook
wel ter herdenking van verjaardagen waaraan niemand dan hij had gedacht.
Maar vooral de schifting, de ordening en de bewerking van de klappers met
tienduizende kaarten maakten onder zijn leiding het Kabinet tot een vraagbaak die
men niet licht te vergeefs zal raadplegen. Het is te begrijpen dat het hem wel eens
kregel kon maken wanneer bij wetenschappelijken arbeid die grondstot verwaarloosd
werd. De Heer Beets heeft over al deze werkzaamheden uitvoerigen gesproken in
het ‘In Memoriam’ in het Bulletin van den Oudheidkundigen Bond. Zelf heeft Moes
zijn inzichten omtrent de inrichting van zulk een verzameling uitgesproken in een
beoordeeling, na zijn dood verschenen, van een werk van Valerian von Loga. Dit is
als het ware zijn wetenschappelijk testament.
Moes voelde zeer het onbevredigende van een alphabetische schikking der prenten
op de namen der kunstenaars. Hij zag evenwel in, dat het, voorloopig althans, niet
anders mogelijk was en het bij de belangrijkste meesters, wier werk alleen één of
meer portefeuilles vulde, niet hinderde. Bij de teekeningen evenwel, waar men soms
dankbaar mag wezen een meester door een enkel stuk vertegenwoordigd te zien, was
vaak de bonte afwisseling van scholen en eeuwen zeer hinderlijk. Hij verving die
stelselmatige wanorde door een schik-
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king van eigen vinding die hij in ‘Museumskunde’ beredeneerde. Een gemiddelde
datum, op bepaalde wijze voor een kunstenaar vastgesteld, geeft als het ware zijn
volgnummer aan, zoodat een zelfde doos niet dan de kunst van een enkel tijdvak
bergt.
De moeilijkheid ligt in het bepalen van dit cijfer, maar Moes mocht dit aandurven,
door de ontzaggelijke uitgebreidheid van zijn aanteekeningen over Nederlandsche
kunstenaars, waaruit hij ook gulweg heeft medegedeeld voor den Catalogus van 's
Rijks Museum van schilderijen. Aan die kennis dankte hij ook de belangrijke plaats,
die hij onder de medewerkers van het ‘Allgemeines Künstler Lexicon’ van Thieme
en Becker, waarvan in 1907 het eerste deel verscheen, innam. Er zijn bij zijn leven
zeven deelen, meen ik, uitgekomen, maar dit is slechts een begin van het werk
waarvan ik den omvang niet schatten durf. Dat de arbeid van Moes voor deze
onderneming, en dus voor de wetenschap, niet verloren gaat danken wij aan de zorgen
van zijn opvolger Jhr. H. Teding van Berkhout die voor den aankoop door het
Prentenkabinet van zijn duizende vellen, vaak dicht met aanteekeningen beschreven,
zorgde.
Onderwijl was de Iconographia Batava na 15 jaar in 1905 voltooid met 9429
nummers en waren de voorloopige registers door een algemeen vervangen. Zoo had
hij zijn doel bereikt: een aanvulling te geven op de portretcatalogi van Frederik Muller
en van Someren waarmede het de hoofdbestanddeelen vormde van een Corpus der
Nederlandsche portretten.
Er was dan ook niemand beter in dit onderwerp thuis dan hij. Geen wonder dat
hij vaak geroepen werd tot het verleenen van hulp als bij de tentoonstelling van Oude
Portretten in den Haag in 1903 of het
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illustreeren van boekwerken als de Nederlandsche historische bibliotheek van Prof.
Brugmans sedert 1908; Johanna Naber, ‘Overheersching en vrijwording’, 1909; L.
Knappert, ‘Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde kerk’ 1911-1912 en andere
meer. Ja, zijn kennis van de persoonlijkheden uit vorige eeuwen maakte hem ook
den aangewezen man om de groote uitgaaf van de werken van Christiaan Huygens
van noten te helpen voorzien. Zoo werd hij ook lid van de Hollandsche Mij. der
Wetenschappen.
Ook bij de nieuwe uitgaaf van het Nederlandsch Biographisch Woordenboek werd
zijn medewerking gezocht en verkregen.
Toen in 1903 een plaats open gevallen was in het Bestuur van het Koninklijk
Oudheidkundig Genootschap sprak het van zelf dat hij geroepen werd om zijn ouden
zetel weer in te nemen en niet minder, dat hij bij den dood van den Voorzitter, den
heer P. van Eeghen, in het voorjaar van 1907, diens opvolger werd.
Hij vertegenwoordigde het Genootschap in den Oudheidkundigen Bond en later
bij de oprichting van Heemschut, waarvan hij ook bestuurslid werd. Niemand was
zeker meer dan hij de aangewezen man om bij het 50-jarig bestaan van het
Genootschap, op 19 September 1908, de feestrede te houden en de beteekenis van
het Genootschap uit het verhaal der geschiedenis te doen spreken.
Hij moge dan geen bijzonder stilist zijn geweest, en geen criticus die nieuwe
gezichtspunten aanwees voor onze waardeering van groote meesters, wat hij schreef
was zakelijk en helder en zijn boek over Frans Hals in 1909 verschenen is zeer
leesbaar. Naast de vaak zoo oppervlakkige schoonschrijverij van anderen is het een
verfrisschend voorbeeld van gezonde scherpzinnigheid
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in het ontraadselen van den verwarden stamboom en het samenvoegen van de van
heinde en ver bijeengebrachte gegevens tot een duidelijk geheel. Hij heeft, het is
waar, niet gepoogd door te dringen in het zieleleven van den meester. Hij is zoo
nuchter dat hij zelfs niet de anekdotische overlevering verwerkt. Hij ontleedt niet
eens de indrukken die de kunst van den schilder op hem maakt. Dat is een
tekortkoming als men wil. Maar wat hij geeft is goed en betrouwbaar. Het laat niet
den onbevredigenden indruk achter van zoo menige fantastische constructie, die alles
wil verklaren uit enkele overscherpzinnige opmerkingen. Het is niet zoozeer bestemd
voor hen die meenen door anderer oogen te kunnen leeren zien, als wel tot onderricht
van wie zelf oogen hebben.
Zijn kennis was, ik moet het telkens weer herhalen, van een zeldzame
uitgebreidheid en veelzijdigheid. Sedert jaren speelde hij geen viool meer, maar wel
werkte hij mede aan het tijdschrift der Vereeniging van Noord-Nederlandsche
Muziekgeschiedenis, waarvan hij bestuurslid was.
Met de heeren van Rijn en van Ommeren had hij in 1908 getracht onder den titel
‘Quaestiunculae historicae’ den dood gebloeiden ‘Navorscher’ een opvolger te
verschaffen, waarbij de ikonographie niet vergeten zou worden. Zij die kennis hebben,
hebben geen tijd meer om de vragen van anderen te beantwoorden en hun, die er den
tijd voor zouden hebben, ontbreekt het aan kennis. Moes had beide.
Men riep bij de tentoonstelling van Oude kunst te Brussel in 1910 niet te vergeefs
zijn hulp in voor het bijeenbrengen van teekeningen van Vlamingen, die de zuidelijke
broeders verzuimd hadden te verzamelen. Hij
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nam daarna ook een zeer belangrijk aandeel aan de tentoonstelling van miniaturen
te Brussel. België beloonde zijn goede diensten met de orde van de kroon van België
(Officier).
De Nederlandsche regeering wachtte zeker zijn 50sten verjaardag af om ook
harerzijds zijn borst te sieren, zooals ook ik de gelegenheid heb moeten afwachten
om hem voor te dragen voor een eeredoctoraat. Als die zich voordoet is hij niet meer.
Zijn aanteekeningen, vooral gedurende zijn reizen en trekken terwille der
Ikonographia gemaakt, stelden hem in staat in ‘De Oude schilderkunst in Nederland’,
met Dr. W. Martin uitgegeven, heel wat onbekend gebleven werken te voorschijn te
brengen. Zij zijn hem zonder twijfel te pas gekomen bij het samenstellen van den
tekst van de ‘Oude Kasteelen in Nederland’ waarvan hij de uitgaaf met den heer K.
Sluyterman ondernam. Van beide ondernemingen zag hij maar een deel verschijnen.
Hij was zoo gewoon veel en vlug te werken. Niet slechts aan werk dat zijn volle
liefde had, zooals het bijeenbrengen van een Oud-archief van het Prentenkabinet,
waaraan zijn uitgaaf met den Heer E. van Biema in 1909 van ‘De nationale
kunstgalerij’ enz. zijn ontstaan te danken had, ook betalenden arbeid zocht hij, zooals
zijn geregelde medewerking aan de ‘Nieuwe Rotterdammer Courant’ en aan Baedekers
Reisboek. Wij zijn hier nu eenmaal gewoon onzen wetenschappelijken mannen niet
zooveel salaris te geven dat zij er hun huishouden van kunnen onderhouden en hun
kinderen van opvoeden.
In den winter van 1912 dwong een langdurige heeschheid hem zich onder dokters
handen te stellen. Hij bleek tuberculeus. Een rustkuur in een sanatorium werd
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voorgeschreven. Toen ik hem daar in het voorjaar opzocht was hij vol hoop en sprak
van reeds genezen wondjes. Niet alzoo zijn dokter. En mij trof het dat ik in zijn
kamertje te veel drukproeven zag. Na nog een verblijf in het Schwarzwald kwam hij
in den nazomer weer in het Prentenkabinet terug als altijd druk - den dag voor zijn
dood had hij nog een vergadering te zijnen huize van het Frederik Mullerfonds
waarvan hij bestuurslid was - vol ijver en vol plannen. Hij is daar midden in gebleven.
Zoo was hij den 30sten October 1912 des morgens ook op zijn bureau. Op den gewonen
tijd ging hij 's middags weer daarheen. Onderweg zakte hij ineen.
De dood heeft hem gegrepen te midden van het leven als in die oude Duitsche
prenten van doodendansen, maar niet in wereldsche genietingen overvallen, bij het
vervullen van zijn levenstaak.
Indien er eenige troost is in het Horatiaansche non omnis moriar, multaque pars
mei vitabit Libitinam, voor wie hopen voort te leven in hun werk, dan is die er zeker
voor hen die weten dat van hem niet slechts overblijft wat hij voltooide, maar dat
zelfs zijn onverwerkte aanteekeningen zoo zorgvuldig zijn verzameld dat zijn werk
hem daarin overleeft.
Voor zijn vrienden staat daarboven toch de herinnering aan den hupschen
hulpvaardigen man, die, hoe brandend van ijver ook, nooit te koop liep met al wat
hij tot stand had gebracht, altijd klaar stond om een iegelijk gulweg mee te deelen
van zijn schat van wetenschap als iets dat van zelf sprak, kinderlijk verheugd met
verworven dank, en maar een ding niet scheen te kunnen verdragen: lakschheid.
J. SIX.
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Lijst der geschriften van E.W. Moes.
1885.

Oud-Holland III blz. 209. Martinus
Hortensius, de eerste hoogleeraar in de
mathematische wetenschappen te
Amsterdam.

1886.

Oud-Holland IV blz. 145. Gerard ter
Borch en zijn familie.

1887.

Oud-Holland V blz. 33. Joannes
Cabeljauw, de eerste hoogleeraar in de
rechtsgeleerdheid te Amsterdam.

1888.

Oud-Holland VI blz. 175. Pieter de Ring.
De Roever's Amsterdamsch Jaarboekje
blz. 92. De blijde inkomst van Elisabeth
Gravin van de Paltz in 1613.
Beschreibung der seit dem 15 September
1775 erlebten Kreigsfatalitäten von
Johann Friedrich Moes, Pfarrer in
Lenscheid; herausgegeben von seinem
Urenkel. Nicht im Buchhandel. A. Eeltjes
Rotterdam.

1889.

Oud-Holland VII blz. 61. Nog iets over
de Historie en het leven en sterven van
den heer Johan van Oldenbarneveld,
beschreven door een liefhebber der
Waarheyt; blz. 149. Aanteekeningen van
Mr. Hendrik Hammes; blz. 281. De
portretten van Prins Willem den Eerste.
De Roever's Amsterdamsch Jaarboekje
blz. 38. Amsterdamsche Vondelingen, I
Amsterdamsche studenten op de
Hoogeschool te Bologne; blz. 79, II
Amsterdamsche Kolfbanen.

1890.

Oud-Holland VIII blz. 314.
Oud-Hollandsche diamantwerken. De
Roever's Amsterdamsch Jaarboekje blz.
38. Amsterdamsche Vondelingen: III Een
Amsterdamsche beeldhouwer uit de
zestiende eeuw. IV Een kerkglas in de
Nieuwe kerk.

1890-1905.

Iconographia Batava. Beredeneerde lijst
van geschilderde en gebeeldhouwde
portretten van Noord-Nederlanders in
vorige eeuwen.
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Oud-Holland IX blz. 207 en X blz. 41.
De schilders-familie Ravesteyn (met Dr.
A. Bredius).
De Roever's Amsterdamsch Jaarboekje
blz. 96. Amsterdamsche
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Vondeling. Eene beschrijving van
Amsterdam in het jaar 1614.
Ein moderner Herostrat. Verweigert in
der ‘Kunstchronik’; ein Beitrag zur
heutigen deutschen Kunstforschung.
1892.

Oud-Holland X blz. 192. Een inventaris
van 1716.

1893.

Oud-Holland XI blz. 30. Een geschenk
van de stad Amsterdam aan den Marquis
de Dionne.

1894.

Oud-Holland XII blz. 95. Een te weinig
opgemerkte bron voor het leven van
Pieter van Laer.

1895.

Oud-Holland XIII blz. 182. Een
merkwaardige verzameling teekeningen.

1896.

Oud-Holland XIV blz. 176. Een
verzameling familie-portretten der
Huygensen in 1785; blz. 203. Adriaan
Hanneman (met Dr. A. Bredius).
Frans Hals, Heliogravures naar zijne
schilderijen in Nederland. Kleinmann en
Co. Haarlem.
De Amsterdamsche boekdrukkers en
uitgevers in de XVIe eeuw.
C.L. van Langenhuysen, Amsterdam,
Deel I (voltooid in 1900), II voor de
grootste helft (voltooid in 1907 door Dr.
C.P. Burger Jr.).

1897.

Oud-Holland XV blz. 64. Hollanders in
een Schotsch Album Amicorum.
Amsterdamsch Jaarboekje blz. 1 De blijde
inkomste van Prins Willem van Oranje
binnen Amsterdam in 1580; 43 De
monstrans uit het Clarissenklooster; 102
Vondel, lid van de Deutschgesinnte
Genossenschaft.
Centralblatt für Bibliothekswesen, blz.
113 Eucharius Röslins Rosengarten.

1898.

Amsterdamsch Jaarboekje blz. 2.
Liefdadigheidsgestichten te Amsterdam
in 1598; 117 Vondel beoordeelaar van
Vollenhove. (Met Dr. C.E. Daniëls).
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Oud-Holland XVII blz 62, 120, 236.
Korte mededeelingen over Nederlandsche
plaatsnijders; Johannes Everardsz
Bronchorst; Jacob de Later, werkzaam
voor Pieter Martus; Harmen de Mayer,
leverancier van Portugeesche
troefkaarten.
Amsterdamsch Jaarboekje blz. 1.
Vorstelijke bezoeken te Amsterdam.

1900.

Oud-Holland XVIII blz. 185. Een nog
onbekend portret van Constantijn
Huygens; 217. Brieven van
Oud-Hollandsche kunstenaars; 218.
Cornelis Kroon; 241. Naschrift op: De
Groote kaart van Delfland van 1712 door
M.G. Wildeman.
Amsterdamsch Jaarboekje, blz. 12. Nog
een beschrijving van Amsterdam uit de
zestiende eeuw.

1901.

Oud-Holland XIX blz. 53. Uit oude
Antwerpsche inventarissen; blz. 129. De
‘Stomme Passye’ van Jacob Cornelisz.
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Amsterdamsch Jaarboekje blz. 1. De
kroon van het Amsterdamsche wapen.
1902.

Amsterdamsch Jaarboekje blz. 69.
Nicolaas van Helt Stocade.

1903.

Oud-Holland XXI blz. 193. De schilders
Camphuyzen (met Dr. A. Bredius).
Amsterdamsch Jaarboekje blz. 25. Vondel
geschilderd door Abraham van den
Tempel.

1904.

Oud-Holland XXII blz. 147 Korte
mededeelingen van Nederlandsche
plaatsnijders. Een album amicorum van
Petrus Schenck.
Amsterdamsch Jaarboekje blz. 29. David
Mostaert en zijn album amicorum.
Museum. Maandblad voor philol. en
gesch. XI kol. 241. Das Breviarium
Grimani.
Tijdschrift der Vereeniging voor
Noordnederl. Muziekgeschiedenis VII
blz. 290. Morel, een luitmeester der
Hollandsche jongelingschap te Orleans.
Tot 1906. Oude teekeningen van de
Hollandsche en Vlaamsche school in het
Rijksprentenkabinet te Amsterdam.
Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage.

1905.

IIIe Jaarboek van Amstelodamum blz.
125. Alphabetische lijst van huisnamen
door N.W.J. Coorengel, onder toezicht
van E.W. Moes.
Tijdschrift der Vereeniging voor
Noordnederl. Muziekgeschiedenis VIII
blz. 21. Iets over Johan Schenck.
Tot 1906. Je Maintiendrai, een boek over
Nassau en Oranje. Geschiedkundige
bijdragen, bijeengebracht onder leiding
van Prof. F.J.L. Krämer, E.W. Moes en
Dr. P. Wagner. Sijthoff, Leiden. I blz.
269. Een onbeschreven portret van
Hendrik Casimir I 281. De portretten van
prins Willem de Derde, II blz. 331 Ploos
van Amstel aan het hof van Willem V.
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1906.

Oud-Holland XXIV blz. 1. XXV, blz. 83,
211. De schildersfamilie Meijtens (met
Dr. A. Bredius).
Tot 1912. Bijdragen in M.v. Thieme und
F. Becker, Allgemeines Lexikon der
bildenden Künstler von der Antike bis
zur Gegenwart unter Mitwirkung van 300
Fachgelehrten des In-und Auslands.

1907.

Ve Jaarboek van Amstelodamum blz. 113.
Philip Von Zesen. Museumskunde Band
III. Die Ordnung der
Handzeichnungsammlung im
Amsterdamer Kupferstichkabinet.

1908.

Oud-Holland XXVI blz 69. De
Hollandsche afkomst der collectie Mansi
te Lucca; blz. 250 David Baudringien
(met Dr. A. Bredius).
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Quaestiunculae historicae. (Met G. van
Rijn en C. van Ommeren, Rotterdam. W.
Nevens. 8 Afleveringen).
1909.

VIIe Jaarboek van Amstelodamum blz.
197. De Dam in schilderij en teekening.
Frans Hals, sa vie et son oeuvre, G. van
Oest et Cie. Bruxelles. De nationale
kunst-galerij en het Koninklijk Museum,
Bijdrage tot de Geschiedenis van het
Rijks Museum. Frederik Muller & Co.
Amsterdam. (Met Ed. van Biema).
Zentralblatt für kunstwissenschaftliche
Literatur und Bibliographie S. 147 en:

1910.

Monatshefte für Kunstwissenschaft III S.
348 IV (1911) 137 Recensie van Hofstede
de Groots Beschreibendes und kritisches
Verzeichnis d. Werke d. holl. Maler des
XVII. Jahrh.

1911.

IXe Jaarboek van Amstelodamum blz. 31.
De inventaris van den inboedel nagelaten
door Dirk Alewijn in 1687.
Oude schilderkunst in Nederland.
Schilderijen van Hollandsche en
Vlaamsche meesters in raadhuizen, kleine
stedelijke verzamelingen, kerken, hofjes,
weeshuizen, senaatkamers, enz. en in
particulier bezit. Martinus Nijhoff,
's-Gravenhage (Met Dr. W. Martin).
Tot 1912 bijdragen in het Nieuw Ned.
Biografisch Woordenboek.

1912.

Oud-Holland XXX blz. 87. De schaal van
van Nispen.
Xe Jaarboek van Amstelodamum blz. 149.
De portretten van drie zwagers.
Nederlandsche Kasteelen, en hun historie.
Uitgevers Mij. Elsevier, Amsterdam (Met
K. Sluijterman).

1913.

Oud-Holland XXXI blz. 4. Het
kunstkabinet van Valerius Röver te Delft.
Museumskunde VIII S. 244. recensie van
Valerian von Loga, Ordnung und
Katalogisierung eines
Kupferstich-Kabinetts, Erfahrungen und
Vorschläge.
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In: Trésor de l'Art belge au XVIIe siècle,
mémorial de l'exposition d'art ancien à
Bruxelles en 1910. G. van Oest & Cie.
Bruxelles-Paris: Les Dessins.
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Levensbericht van C.N. Wybrands.
Christiaan Nicolaas Wybrands werd 24 Maart 1851 te Amsterdam geboren als jongste
van het zevental kinderen, dat deel uitmaakte van het gezin van Karel Wybrands en
Petronella Veerman. Hoe voortreffelijk taalgeleerde zijn vader was, beschreef dr.
J.G.R. Acquoy in 1887, toen hij in den bundel Levensberichten onzer Maatschappij,
Christiaan's oudsten en meest begaafden broeder Aemilius Willem herdacht, den te
vroeg gestorven leeraar der Doopsgezinden te Leiden, den veelzijdigen
kerkgeschiedkundige, wiens voortreffelijke studiën vooral op het gebied der
middeleeuwen hem het lidmaatschap der Koninklijke Academie van Wetenschappen
waardig hebben gemaakt.
Ternauwernood was Christiaan een jaar oud, toen zijn vader plotseling overleed.
Nu stond zijn kloeke moeder voor de taak om als weduwe zeven kinderen groot te
brengen. Dank zij haar onuitputtelijke energie is zij daarin volkomen geslaagd. Wel
overleden twee harer zonen op betrekkelijk jeugdigen leeftijd, Pieter zich
voorbereidend tot de studie van predikant, wiens groote gaven van hoofd en hart
voorspelden, hoe hij de evenknie van zijn ouderen broeder Aemilius worden zou en
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Karel, wien het besturen eener groote openbare bibliotheek aantrok. Deze heeft zijn
jongsten broeder heel wat geleerd en hem ingewijd in de kunst een boek op behoorlijke
wijze te beschrijven. Toch dankte Wybrands nog meer aan zijn beide andere broeders,
die hem uit den schat hunner kennis der oude talen veel hebben bijgebracht. Immers
hij was het kleine broertje, Benjamin, op wien de liefde van het geheele gezin zich
concentreerde, toen den 3en Juli 1852 dat kind in de wieg vaderloos werd.
Lager onderwijs heeft de knaap genoten op het instituut van mijn grootvader M.
Vos, en mijn eigen vader J.M. Vos Mzn. leerde hem daar de eerste kundigheden van
lezen en schrijven. In die jaren was mijn vader door een trouwe en hechte vriendschap
aan Aemilius verbonden en wijdde daarom reeds zijn bijzondere belangstelling aan
de jongere leden van het gezin. Ook mijn grootvader schonk hun zijn nauwlettende
opmerkzaamheid. Immers hij had met liefde den wensch van zijn overleden vriend
vervuld door er in toe te stemmen als toeziende voogd de jonge weduwe bij te staan.
Hoevele vaderlijke raadgevingen in den loop der jaren aan Christiaan ten deel vielen,
hoevele zorgen mijn grootvader voor den jongen heeft gehad, ook toen hij reeds lang
het instituut had verlaten, dat weet God alleen. Mijn vader heeft mij uit zijn
jeugd-herinneringen allerlei verhaald, hoe de jongste van dit zevental, al behoorde
hij tot de goede leerlingen, bij de overige zes in vlugheid achterstond en ook een
karakter bezat, dat moeilijk te leiden viel. Toen de tijd kwam, dat een beroep gekozen
worden moest en de weduwe haar vriend Vos raadpleegde, kon deze niet met volle
vrijmoedigheid, gelijk hij bij Pieter had gedaan, medewerking verleenen, opdat ver-
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mogende vrienden de studie voor predikant geldelijk mogelijk maakten. Hij ried aan,
dat de jongste zoon zich zou bekwamen voor de akte van onderwijzer.
De opleiding daartoe werd aangevangen en geruimen tijd voortgezet, maar het
was geen wonder, dat Wybrands ziende naar zijn oudsten broeder, van wien als
jeugdig predikant reeds een groote roep èn als kanselredenaar èn als kerkhistoricus
uitging, haakte naar het in zijn oogen begeerenswaardige leeraarsambt. Wat toen zijn
drie zusters voor hun broeder hebben gedaan, strekt haar tot blijvende eer.
Het drietal had gezamenlijk een bekend jongedamesinstituut overgenomen. Zij
besloten de studie voor hun jongeren broeder mogelijk te maken. Daar hij inmiddels
voor de gymnasiale opleiding te oud geworden was, wendde men zich tot den
privaat-docent Van de Laar, die herhaaldelijk jongelieden tot het staatsexamen
bekwaamde. Nu kwam te pas, dat Pieter reeds de eerste beginselen der Latijnsche
taal aan den schoolknaap had geleerd. Met grooten ijver werd gearbeid, zoodat in
het jaar 1870 de studie aan het Amsterdamsch Athenaeum en het Seminarie der
Doopsgezinden volgen kon. Wybrands kwam aan in een tijd, toen vele gemeenten
vacant waren en weinig studenten zich aanmeldden, zoodat hem een studiebeurs ten
deel viel. Wel werd de zusterlijke taak hierdoor verlicht, maar met milde hand stelden
zij hem in staat zijn begeerte naar boeken te bevredigen. De grondslag van de kostbare
boekverzameling, die na zijn dood aan de Amsterdamsche universiteitsbibliotheek
werd geschonken, werd in de jaren der studie gelegd. Er waren weinigen, die even
ijverig waren in het doorvorschen van de boekenstalletjes. Toch is van zijn rijke
verzameling tooneelspelen en kluchten uit
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de 17e eeuw het beste en mooiste afkomstig van vader Karel Wybrands, die intertijd
leeraar aan de tooneelschool der rederijkerskamer Achilles1 was en die door het
verzamelen vele jaren lang van honderden aanteekeningen de bekende Vondel-uitgave
van mr. Van Lennep heeft voorbereid. Straks zouden den jeugdigen student de
vaderlijke annotaties buitengewoon goed te stade komen. Daar hij een jaar langer
student bleef, dan aan het Seminarie gebruikelijk was, kwam hij later weder ten laste
van zijn zusters.
Zijn studie aan het Athenaeum zou zich door geen bijzondere dingen hebben
gekenmerkt, als niet door de litterarische faculteit der Leidsche Universiteit een
prijsvraag uitgeschreven was over de geschiedenis van het Amsterdamsch tooneel.
Dit onderwerp trok den jongen student ten zeerste aan. Had hij eenerzijds de
beschikking over wat zijn vader nagelaten had, zijn broeder Aemilius, die zelf niet
meer naar een academischen prijs mededingen kon, had zich juist in de laatste jaren
met de studie van het tooneel bezig gehouden; méér nog, hij beschikte over een
groote belezenheid in onze zeventiende-eeuwsche litteratuur. Hij heeft, blijkens de
nog bestaande familie-correspondentie, mild van zijn groote kennis meegedeeld. Als
dan ook meermalen opgemerkt is, dat het boek, dat ten gevolge van die prijsvraag
over het Amsterdamsch tooneel het licht zag, in de tweede helft, waar het gaat over
de achttiende eeuw, zoo mager van inhoud is, ligt de verklaring hiervan in het feit,
dat voor dit tijdvak Wybrands op eigen wieken heeft moeten drijven. Toch zou de
beantwoording der prijsvraag minder geslaagd zijn, als het archief van den

1

Met mannen als mr. J. van Lennep en A.J. de Bull aan 't hoofd.
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vroegeren schouwburg verloren was gebleven. Zijn leermeester prof. De Hoop
Scheffer, die gaarne zag, dat de studenten zich met historisch onderzoek bezighielden,
bracht hem op den goeden weg. Deze had met zijn groote bekendheid met het
archiefwezen van de hoofdstad gepaard aan een fijnen speurzin en een gelukkig
combinatievermogen reeds lang begrepen, wáár men kans had het verlorene terug
te vinden en met de hem eigen bonhomie, klopte hij den student, die hem zijn
voornemen verhalen kwam, op den schouder en zeide: ‘Flink zoo, maar weet je wat
je dan allereerst doen moet? Ga naar het Burgerweeshuis en zoek dáár, want in den
schouwburg heeft men vroeger ten voordeele der weezen tooneelgespeeld’.
Het antwoord op de prijsvraag verkreeg de gouden medaille en verscheen spoedig
daarna in druk1. Buitengewoon groot was het eerbewijs, dat daaruit voortvloeide.
Als student werd hij redacteur van den Studentenalmanak en medewerker aan het
toen bestaand Studentenweekblad. Van Vloten vroeg zijn medewerking aan de
Kunstbode. De Noord- en Zuid-Nederlandsche Tooneelalmanak plaatste gaarne een
paar bijdragen. De Dietsche Warande nam een artikel op over opvoering van Vondel's
tooneelstukken op het Amsterdamsche tooneel - voornamelijk titels en data. Ook
plaatste het tijdschrift Het Nederlandsch Tooneel van zijn hand een opgave der
tooneelstukken met rolverdeeling, die in 't seizoen 1658-59 te Amsterdam zijn
opgevoerd. Het bleef méér bij een belofte, want het trok de aandacht der curatoren
van 't Seminarie, dat Wybrands zich wel wat zeer druk met

1

Het werd opgedragen aan den bekenden verzamelaar J. Hilman voor het gebruik van zijn
bibliotheek.
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tooneelzaken bemoeide. Dit bezorgde hem, ook al sprong Scheffer voor zijn leerling
in de bres, een ernstige waarschuwing. Toen hij nauwelijks predikant was geworden,
viel hem grooter eer te beurt. Aanstonds nam onze Maatschappij hem onder hare
leden op. Later deed het Historisch Genootschap te Utrecht insgelijks. Mr. J.N. van
Hall noodigde hem uit mede het tijdschrift Het Tooneel te redigeeren, waarin echter
wel eenige studiën van Aemilius werden geplaatst, doch niets van zijn hand
verschenen is. Na een jaar werd de uitgave van het tijdschrift gestaakt.
Daarmede eindigde ook zijn openlijke werkzaamheid voor het tooneel. Ernstigen
arbeid van anderen aard had hij thans als predikant te behartigen. Alleen heeft hij
later geruimen tijd besteed om het archief op het Burgerweeshuis te ordenen. Hij
deed dit belangeloos in zooverre, dat hij geen geldelijke belooning begeerde, maar
wèl de belofte der regenten verkreeg, dat niemand, zoolang hij leefde, zonder zijn
toestemming in dit archief arbeiden mocht. Diensvolgens is dit archief bijna veertig
jaren lang voor ieder historie-onderzoek gesloten gebleven, ook al geeselde de
welbekende A.C. Loffelt deze achterhoudendheid in de groene Amsterdammer met
de veelzeggende uitdrukking: ‘The dog in the manger’. De oorzaak van deze houding
was een met de jaren stijgende vrees, dat iemand gebruik maken mocht van door
hem gevonden gegevens, of wellicht zijn werk zou verbeteren.
Door allerlei levensomstandigheden en teleurstellingen leefde hij, vooral in de
latere jaren, steeds meer op zich zelf. Dit vond voor een deel oorzaak in het feit, dat
zijn huwelijk met mejuffrouw Neeltje de Wit kinderloos bleef. Zij was een vriendelijke
vrouw, eenige jaren ouder
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dan hij. Haar vader was een welbemiddeld diaken der gemeente Hoorn, waar Aemilius
leeraar was. Zij was een uitnemende, lieve, zachtzinnige vrouw, die haar man met
groote teederheid heeft aangehangen, die hem hoogelijk bewonderde en hem met
haar trouwe zorg heeft omringd. Beiden waren sterke contrasten, zij kalm en koel
van nature, hij buitengemeen driftig en hartstochtelijk. Huiselijk leed bleef hun niet
bespaard. Was haar lichaamsgestel zwak van aard, daarbij trad een herhaald
geesteslijden op, een diepe melancholie, die zijn werkkracht verlamde. In later jaren
werd het gemis van kinderen minder gevoeld, sinds in hun huis een pleegdochter
werd opgenomen, die toen hij eindelijk weduwnaar geworden was, haar betrekking
als onderwijzeres neerlegde en bij het besturen zijner huishouding haar taak vond in
het verzorgen van een kranke. De laatste jaren zijns levens sleepte Wybrands voort
in 't besef, dat geen herstel mogelijk was.
Nadat hij 4 Maart 1877 te Noordeind van Graft als doopsgezind predikant was
bevestigd, heeft hij achtereenvolgens de gemeenten Edam (1878), IJlst (1881),
Westzaan op 't Zuid (1884) en Enschede (1886) gediend. Als predikant heeft hij in
de eerste vier gemeenten, waar hij betrekkelijk korten tijd werkzaam bleef, geen
gelegenheid gevonden bijzonder zich te onderscheiden in wat te Enschede zijn kracht
uitmaakte. Trouwens hij gevoelde zich dààr niet op zijn plaats. Het eenige, dat
vermelding verdient, is, dat hij in Friesland consulent werd van de gemeente IJtens,
waar tot nog toe een behoudend leeraar gestaan had. Hij, radicaal-modern, trad daar
zóó op, dat sinds dien tijd IJtens modern gebleven is. Maar te Enschede wist hij zijn
gaven beter tot haar recht te doen komen, omdat hij een geboren
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bibliograaf was en hier het terrein vond, waarop hij arbeiden kon, nl. de
Volksbibliotheek. Wat deze thans is, werd zij grootendeels door hem.
Hier moet de vraag besproken, in hoeverre hij in de ruim twintig jaren, dat hij
dienstdoend leeraar was - want reeds 1 Augustus 1898 legde hij door ziekte gedrongen
zijn ambt neder - in dit beroep zijner keuze is geslaagd. Mij staan bij de beantwoording
dier vraag gegevens ten dienste afkomstig uit de gemeenten, waar hij werkzaam was,
ook de eigen herinnering. Er mag dan terecht veel goeds worden gezegd van zijn
catechetisch onderwijs, waarover zijne leerlingen met ingenomenheid spreken. Ook
het huisbezoek werd niet door hem verwaarloosd. Van hem is bekend, dat hij daarbij,
evenals van den kansel, indien het noodig was, niets en niemand spaarde. Wat
afkeuring verdiende, werd afgekeurd. Het was jammer, dat hij bedroefde ouders geen
troost te brengen wist. Zelf kinderloos kon hij zich zoo moeilijk in ouderleed
verplaatsen. Evenmin was hij geschikt voor pastoralen arbeid onder min-gegoeden,
doordat zijn gesprek gewoonlijk op wetenschappelijk of letterkundig gebied zich
bewoog. Beter was hij met zijn omvangrijke algemeene kennis op zijn plaats in de
Enschedesche fabrikantsgezinnen. Radicaal op godsdienstig, conservatief op politiek
gebied was hij bij uitstek de man om te voldoen aan de Van Heeks-kringen.
Wat de welsprekendheid betreft, het voordragen van poëzie was niet zijn fort, naar
de leerrede kon gewoonlijk met genoegen gehoord worden. Evenals zijn broeder
Aemilius, die deze kunst uitnemend verstond, was hij gewoon te improviseeren.
Hieronder heeft zijn kanselwerk geleden. Busken Huet, die het vermocht iemand
met één zin uitnemend te karakteriseeren, schreef naar
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aanleiding van het boek1 over 't Amsterdamsch Tooneel: ‘Maar heeft hij wel smaak?’
Ik geloof, dat men deze vraag gerechtvaardigd zal achten, wanneer men de moeite
doet de eerste bladzijden van dit werk te lezen. Het gevolg van dit gebrek kon zich
somtijds pijnlijk laten gelden, wanneer een oordeel werd geveld. Dan kwam er helaas
een onnoodige scherpte in zijn voordracht. Maar zijn groote belezenheid en breede
algemeene kennis stelde hem - leerling van Scheffer, die meester was in 't ontwerpen
van schetsen - toch in staat aan zijn preeken naast degelijken inhoud een goeden
vorm te geven. Ook al bleef hij, gelijk algemeen bekend was, des Zaterdagsavonds
van 7 tot 11 uur slechts met het overdenken van een schets zich bezighouden, toch
‘was in den regel de preek goed doordacht en nam ieder der aanwezigen iets mede.’
Maar deze berichtgever voegt er bij: ‘Geen wonder, dat hij nu en dan wel eens in
herhalingen trad, waardoor de gemeente op de proef werd gesteld en de preek soms
te lang duurde.’ Dezelfde schrijver zegt, dat hij hoekig was, dat de band door een en
ander niet inniger werd, en ‘toch is hij ook bij leden van andere gezindten de gewilde
man gebleven.’ Dit was vooral te danken aan zijn arbeid op sociaal terrein.
In zijn ruim twaalfjarige werkzaamheid te Enschede heeft hij aan den bloei van
niet minder dan zeventien bestaande of nieuw opgerichte vereenigingen gearbeid.
Hiervan lagen twee der voornaamsten op sociaal, twee anderen op kerkelijk terrein.
Sinds 1862 bevond zich aldaar een Volksbibliotheek, aanvankelijk in een zeer beperkte
ruimte met een gering aantal boeken. Nadat

1

Litt. Fantas. en Krit., X, 183.
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Wybrands 29 Maart 1889 tot commissaris en 14 Oct. d.a.v. tot voorzitter dier instelling
gekozen was, heeft hij niet gerust, vóórdat hij door tal van persoonlijke bezoeken
aan gegoede ingezetenen de gelden voor een flink gebouw bijeen verzameld had.
Een groote uitbreiding der boekerij en de nieuwe catalogiseering was ook aan zijn
ijver te danken. Door zijn arbeid is deze inrichting, met daaraan verbonden openbare
leeszaal, een der grootste volksbibliotheken in ons land geworden. Het jaar 1912
telde in 268 dagen 39456 uitgegeven boeken, terwijl 1558 personen de leeszaal
bezochten. Geen wonder dat hij 16 Augustus 1895 tot eere-voorzitter gekozen werd.
Met Ds. W.H. Stenfert Kroese werd Wybrands de stichter der vereeniging
‘Ziekenzorg’ (1 Juni 1892). Ook deze arbeid ten bate van het volk slaagde
buitengewoon, dank zij 't feit, dat een legaat den bouw van een ziekenhuis mogelijk
maakte. Aan giften werd meer dan twee ton ontvangen, terwijl ruime contributies
toevloeiden, zoodat volgens het laatste jaarverslag door een personeel van 21 personen
769 kranken verpleegd werden, en 492 operaties verricht.
Op kerkelijk terrein bracht Wybrands twee zaken in orde. Het aantal Hollanders
even over de grenzen was in het laatst der 19e eeuw belangrijk uitgebreid. Om in de
godsdienstige behoeften der betrekkelijk vele Doopsgezinden aldaar te voorzien,
wist hij te Gronau een Doopsgezinde gemeente te vestigen, die thans in 't bezit van
een eigen kerkgebouw als filiaal der Enschedesche gemeente voor
godsdienstonderwijs en prediking zorgt.
Het zoogenaamde Zwolsche Weduwenfonds, waarbij een 18-tal Doopsgezinde
gemeenten ten behoeve van hare leeraars aangesloten waren, leidde een zwak bestaan.
De uitkeeringen waren volstrekt onvoldoende.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1914

28
Met groote energie toog Wybrands aan den arbeid, wist tal van bezwaren weg te
nemen en zag eindelijk zijn wensch vervuld. Het Zwolsche fonds werd in 1897 met
het Noord- en Zuid- Hollandsche vereenigd, waardoor de uitkeeringen aan de
weduwen werden verdubbeld en de halve weezen ook nog een jaargeld erlangden.
Mede daarom bood de Twentsche ring bij zijn afscheidsrede hem het eerelidmaatschap
aan.
De Zondagsbode van 7 Augustus 1898 geeft een breedvoerig verslag van deze
plechtigheid. Daaraan ontleen ik: ‘In korte trekken schetste ds. Wybrands, naar
aanleiding van 1 Cor. 3 : 12-13 zijn 12-jarige werkzaamheid in de gemeente op een
wijze, die onzen lof verre te boven gaat. Hij erkende den steun en de vriendschap,
die hij in dat tijdvak van de leden had ondervonden. Hij wenschte zich te
verootmoedigen, indien men mocht meenen, dat hij in zijn oordeel soms te gestreng,
in zijn woord wat hard ware geweest. 't Was zijne bedoeling nooit geweest te grieven:
hij had steeds de dingen bij haren waren naam genoemd; het goede omdat het goed
is, moet eenmaal zegevieren. Als verkondiger van het evangelie der liefde had hij
steeds getracht allen bijeen te houden. Ten slotte wekte hij de leden op het
gemeenteleven hoog te houden: daaruit toch kan eene groote kracht ten zegen
voortkomen.’
Na zijn afscheid vestigde hij zich te Amsterdam. Hier was hij, zoolang zijn
gezondheid het toeliet, een belangstellend lid in het Oudheidkundig Genootschap.
Voorts heeft hij in de Schoolcommissie jaren lang ijverig gearbeid, speciaal in de
zoogenaamde Commissie van Advies, en in die voor de kweekschool. Dit leidde er
toe, dat hij zijn gedachten over het lager onderwijs heeft neergelegd in een paar
hoofdartikelen in het Algemeen Handelsblad.
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Daarnaast was hij voortdurend werkzaam als bezoldigd bibliothecaris van het
Nederlandsche Bijbelgenootschap, afdeeling Amsterdam. In het bestuur van het
Vondelmuseum was hij vice-voorzitter.
Op het laatst van zijn leven verergerde de kwaal, waaraan hij reeds vele jaren leed,
zoozeer, dat hij vele maanden aan huis gebonden was. Dáár kon men hem steeds te
midden van zijn boeken, die hem lief waren, aantreffen. Na een smartelijk lijden
volgde 16 Augustus 1913 de dood.
Gaan wij nu over tot aanwijzing van wat Wybrands in druk heeft uitgegeven. Het
treft ons, dat hij die ongetwijfeld veel wist, toch zoo weinig aan de drukpers heeft
toevertrouwd. De verklaring ligt voor een deel in het feit, dat hij zoo moeielijk er
toe overgaan kon iets op schrift te stellen. Zijn studie over 't tooneel besprak ik reeds,
mij rest iets te zeggen van zijn theologischen arbeid, waarbij wordt gezwegen over
enkele korte stukjes, die hetzij meer van tijdelijken, hetzij meer van polemischen
aard zijn. Dit theologisch deel zijner nalatenschap beweegt zich op kerkhistorisch
terrein en met uitzondering van één artikel op dat der geschiedenis van de
Doopsgezinden. In het weekblad Eigen Haard beschreef hij het klooster Frenswogen
der Windesheimsche Congregatie, een populair artikel met enkele illustraties versierd,
dat echter, behalve de beschrijving der ruïne, niets anders is dan de uitwerking der
door Acquoy over dit klooster in zijn welbekende Windesheim bijgebrachte gegevens.
De aan den voet der bladzijden opgegeven citaten1 zijn door Wybrands uit de bronnen
opgezocht en bewerkt. Wat de menisten-historie betreft: in de Doopsgezinde Bij-

1

Benevens wat voorkomt in Acquoy, Windesheim, III blz. 28-30.
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dragen onder redactie van prof. Scheffer gaf hij uit de kerk-boeken van twee
Noord-Hollandsche gemeenten, die hij diende, eenige historische mededeelingen,
nl. over Noordeind van Graft en Edam. Het zijn voornamelijk lijsten van diakenen
en liefdepredikers en van predikanten van elders die avondmaal of doop bedienen
kwamen.
Het weekblad De Zondagsbode, onder redactie van ds. P. Feenstra Jr. ontving
echter méér. Een paar dezer artikelen, hoe goed ook geschreven, worden helaas
ontsierd, doordat de toon daarin tegen een onzer geleerden aangeslagen weinig
sympathie voor dezen verraadt. Toen Cramer een paar malen terloops iets had
geschreven, waarin een onjuistheid werd ontdekt, werd in breed opgezette artikelen
deze fout aangewezen. Wie zich in de genegenheid van Cramer mocht verheugen,
stond eveneens bloot aan critiek. Zoo bijv. werd een eerbiedwaardig grijsaard als
wijlen Gerrit ten Cate, toen deze in zijn artikelenreeks over Oude Doopsgezinde
Geslachten zich verstout had te zeggen, dat vele namen feitelijk het beroep
aanduidden, in een hoek geduwd, want namen als Bussemaker (kanonnengieter)
konden geen beroep voor een Doopsgezinde aanduiden. De dood heeft aan Ten Cate
het antwoorden belet. Met bevende hand had deze mij daarover reeds geschreven.
Ten Cate had toch gelijk, er waren wel degelijk Doopsgezinde kanonnengieters en
zwaardvegers en buskruitfabrikanten geweest1.
De drie groote studies van Wybrands in De Zondagsbode betreffen de familie
Anslo, Rembrandt en het woord Menist. Al wat door zijn volhardend vorschen in tal

1

Het is noodig dit te zeggen. Indertijd maakte 't artikel van Wybrands op velen den indruk,
dat T.C. ongelijk had. Deze ijverige genealoog der Doopsgezinden verdient gerehabiliteerd
te worden.
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van boeken gevonden was, werd hierin, dikwijls op zeer gelukkige wijze, te pas
gebracht. Zoo gaf hij over de vele leden van het vroeger zoo beteekenende
Doopsgezinde geslacht der Anslo's tal van wetenswaardige bijzonderheden. Nu echter
dr. H.H. Knippenberg een academisch proefschrift over den dichter Reyer Anslo
uitgegeven heeft, is de studie belangrijk in waarde verminderd, omdat deze jeugdige
litterator uit het Amsterdamsche gemeente-archief en uit de papieren behoorende
aan de Doopsgezinde gemeente te Amsterdam een reeks aan Wybrands onbekende
gegevens heeft afgedrukt. Zelf heb ik in een Gidsartikel betreffende Reyer 's overgang
tot de R. Kath. kerk Wybrands' meening dienaangaande bestreden.
Toen tijdens de voorbereiding der Rembrandtfeesten door Cramer ontkend was,
dat de grootmeester der Hollandsche schilderkunst Doopsgezind was geweest,
verdedigde Wybrands uitvoerig de stelling, dat Rembrandt bij de Menisten had
behoord. Zijn gegevens vond hij vooral in een studie van den bekenden Michel in
Oud-Holland en in Hofstede de Groot's juist verschenen Urkunden. Nieuws bevatte
zijn studie weinig, nadat Michel reeds op voortreffelijke wijze dit vraagstuk had
besproken. Wel werden enkele gegevens, aan De Groot ontleend, vernuftig in het
betoog ingevlochten. Het artikel gaat van een lange opsomming van bronnen
vergezeld, maar deze zijn bijna alle aan De Groot en Michel ontleend.
Beter werk - ik geloof het eenige artikel van blijvende waarde - is de studie met
den titel: Het Menniste Zusje. Wat hierin zoowel over deze uitdrukking als over
andere woorden in verbinding met ‘menist’ te zamen gebracht is, vertoont hem in
zijn volle kracht. Geen ander onzer theologen had dit kunnen schrijven, omdat
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een aantal der citaten ontleend zijn aan zeldzame zeventiende-eeuwsche kluchtspelen.
Die produkten onzer oud-Hollandsche boertigheid kennen predikanten gewoonlijk
niet, maar Wybrands kende deze kluchten, die hij ijverig had bijeenverzameld, door
en door. Het gevolg dier belezenheid was, dat in deze studie een zoo groote
hoeveelheid citaten bijeengebracht is, dat het onderwerp bijna uitgeput lijkt voor de
17de en 18de eeuw. Over de 16de eeuw, waarin Wybrands minder goed thuis was,
bevat de studie zeer weinig. Hierover gaf het Nederlandsch Archief voor
Kerkgeschiedenis reeds een belangrijke aanvulling.
Ten slotte besprak hij in Teyler's Theologisch Tijdschrift dr. Brom's proefschrift
over Vondels bekeering. Nog moet worden herinnerd, hoe hij in 1889 bij het 75-jarig
bestaan van het studenten-dispuut E.T.E.B.O.N. een der feestredenaars is geweest.
In den feestbundel is de rede afgedrukt, een hier en daar geestige toespraak, hoe op
1 April 2110 in het archief Nieuw Vroonen in de provincie Flevo een kist met oude
papieren gevonden werd en wat het resultaat was van het onderzoek door een
historische commissie naar de beteekenis dier papieren ingesteld. De rede bewijst,
dat Wybrands ook voor het humoristische eenigen aanleg heeft gehad.
Is wat hij gaf weinig in omvang, men vergete bij een beoordeeling van zijn
beteekenis niet, dat hij ongetwijfeld méér zou hebben gegeven, als hij minder tijd
aan sociaal werk had besteed en toen hij te Amsterdam als rustend leeraar woonachtig
was, sterker van lichaam was geweest.
Middelstum.
K. VOS.
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Lijst der geschriften van C.N. Wybrands.
Het Amsterdamsche Tooneel van 1617-1772, bewerkt naar meerendeels onuitgegeven,
authentieke bescheiden. Utrecht. J.L. Beyers, 1873.
Het Nederlandsch tooneel, redactie mr. J.N. van Hall, 1873, blz. 246 enz.: De
Amsterdamsche Schouwburg gedurende het seizoen 1658-59.
De Kunstbode, redactie dr. J. van Vloten, eerste jaargang, 1874, blz. 59-60: De
bouwmeester van den nieuwen Schouwburg.
idem, blz. 165-166: Holland in last.
De Navorscher, 1874, blz. 97-99: Dr. Samuel Coster.
idem, 1874, blz. 230: Jacob of Nicolaas van Campen.
De Dietsche Warande, 1874, blz. 423-430: Vondel op het Amsterdamsche Tooneel.
Noord en Zuid Nederlandsche Tooneelalmanak, 1875, blz. 55-73: In den nieuwen
Schouwburg.
idem, 1875, blz. 74-85: 2 Februari 1874.
1878. Met mr. J.N. van Hall, redacteur van Het Tooneel, eerste jaargang.
E.T.E.B.O.N., feestbundel ter herinnering aan de viering van het
vijf-en-zeventig-jarig bestaan, 1890. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink (niet in den
handel), blz. 29-45: Bijdrage.
Doopsgezinde Bijdragen, onder redactie van dr. J.G. de Hoop Scheffer, 1878, blz.
111-119: Aanteekeningen uit de Geschiedenis der Doopsgezinde Gemeente te
Noordeind van Graft.
idem, 1886, blz. 114-126: Geen priesters, maar profeten.
idem, 1887, blz. 113-131: Aanteekeningen uit de geschiedenis der Doopsgezinde
Gemeente te Edam.
idem, 1888, blz. 80-89: Antwoord aan ds. D. Plantinus.
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De Zondagsbode, doopsgezind weekblad, onder redactie van P. Feenstra Jr. 24 Mei
1896 (IX, 30): Vox populi, vox dei.
19 Febr. 1899-26 Maart 1899 (XII, 16-21): Iets over het geslacht Anslo.
30 April 1899 (XII, 26): Nog altijd: ‘Menno Simons op den wagen’?
14 Mei 1899 (XII, 28): Rembrandt's portret van Kornelis Klaasz. Anslo en zijne
vrouw.
16 Maart 1902 (XV, 20): Antwoord.
17 Aug. 1902-4 Januari 1903 (XV, 42-52 en XVI, 1-10): Het Menniste Zusje.
1 Juli-12 Aug. 1906 (XIX, 35-41): Rembrandt Doopsgezind?
22 Aug. 1909 (XXII 43): Oude Doopsgezinde Geslachten.
Eigen Haard, 1902, no. 9, 10, 11, 12 (blz. 138-143, 149-154, 164-168, 180-183).
Het klooster Frenswegen (met 10 illustraties).
Teyler's Theologisch Tijdschrift, 1908, VI, 413-426: Vondels Overgang
(boekbeoordeeling).
Verslag der Algemeene Vergadering van deelhebbende gemeenten in het
Weduwenfonds van Doopsgezinde predikanten opgericht te Zwolle in 1810, gehouden
den 26 April 1897 in het Kerkgebouw der Doopsgezinde Gemeente te Zwolle (niet
in den handel), blz. 14-22: Rapport.
Het Biographisch Woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandsche letterkunde
door Huberts, Elberts en van den Branden, 1878, blz. 662-663 vermeldt een op
dertienjarigen leeftijd geschreven novelle en een in 1867 vervaardigde schets over
Joost van den Vondel, beide onder pseudoniem. Misschien zijn deze stukjes in het
tijdschrift Bato verschenen. En: Bijdragen in de Amsterdamsche Studentenalmanak
(waarvan hij in 1872-73 redacteur was), de Gentsche Studentenalmanak en het
Studenten-Weekblad (waarin hij van 1873-75 het Amsterdamsch Althenaeum
vertegenwoordigde).
Algemeen Handelsblad, artikelen over lager onderwijs.
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Levensbericht van P.A.M. Boele van Hensbroek1.
Met het volste recht kan men Boele van Hensbroek onder de self made men
rangschikken, want reeds op dertienjarigen leeftijd kwam hij als bediende in de zaak
van M.M. Couvée in de Lange Pooten in den Haag. Sedert heeft hij door harden
arbeid zich ontwikkeld tot den met eere in binnen- en buitenland bekenden uitgever
en boekhandelaar en den letterkundige van naam. Ook het geluk heeft hem gediend,
want hij heeft het voorrecht gehad dat hij door in hun vak hoogstaande mannen geleid
werd. Maar wat hij geworden is en de eervolle plaats, welke hij ingenomen heeft,
had hij in de eerste plaats aan eigen arbeid te danken.
Pieter Andreas Martin Boele van Hensbroek werd geboren in den Haag op 23
Januari 1853 als zoon van den hoofdcommies aan het Departement van Justitie W.G.
Boele van Hensbroek en van J. de Jongh. Zijn vader stamde uit een deftige
Amsterdamsche familie, maar had heel geen fortuin. Hij zelf was dus van geboorte
Hagenaar en voelde zich als zoodanig. Het kon hem wel

1

Ziekte van den schrijver van dit levensbericht, was oorzaak dat het niet voor plaatsing in den
vorigen bundel kon worden aangeboden.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1914

36
eens ergeren, dat onder de op den voorgrond tredende personen in de residentie zoo
bedroefd weinig geboren Hagenaars gevonden werden, want verreweg de groote
meerderheid was van buiten geimporteerd. Hij voelde zeer veel voor zijn
geboorteplaats, had die stad zien groeien en zich uitbreiden en kon onderhoudend
vertellen van zijn jongensjaren, toen alles nog zooveel kleiner en kleinsteedscher
was. Wat is er al niet veranderd sedert de jonge Piet daar als kind door de hofstad
ronddoolde. Reeds als knaap voelde hij zich aangetrokken tot boekenstalletjes en
neusde gaarne in wat op de Markt of onder de galerijen van het Binnenhof voor de
boekenliefhebbers uitgestald was. Wellicht heeft dat er toe bijgebracht om den
toekomstigen uitgever, nadat hij de lagere school van den heer Andriessen afgeloopen
had, in de leer te doen bij den boekhandelaar Couvée, waar hij in 1866 geplaatst
werd. Blijvend zou de plaatsing niet zijn, want de idealen van den jongen bediende
gingen verder dan zich een zelfstandigen werkkring als debitant te veroveren. Om
het verder te brengen, moest hij zich echter heel wat meer kundigheden eigen maken,
dan waartoe in de zaak van zijn patroon gelegenheid was. Wilde hij als
wetenschappelijk man vooral in den ouden boekhandel iets beteekenen, dan behoorde
hij onderlegd te worden in de klassieke talen. Met ijver heeft hij zich op die studie
toegelegd - ik meen dat Dr. van Deventer hierin zijn leermeester geweest is - en hij,
die voor taalstudie veel aanleg had, heeft zich niet tot het aanleeren dier oude talen
bepaald. In later jaren sprak hij, behalve Fransch, Engelsch en Duitsch, met gemak
Italiaansch, Spaansch en Portugeesch.
In 1870 zag Boele de kans schoon om als bediende in de zaak van Martinus Nijhoff
geplaatst te worden.
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Hier was hij eerst geheel op zijn plaats. Zelf heeft hij van zijn chef, die vele jaren
zijn schoonvader geweest is, een sympathiek levensbeeld geschreven. Boele heeft
daarin een schets gegeven van den onvermoeiden arbeid van dezen beroemden
antiquaar-uitgever en lezing van die studie kan doen bevroeden, hoeveel hier voor
den aankomende te leeren viel. Met Nijhoff's toenmalige hulp, den lateren
onderbibliothecaris der Gentsche Hoogeschool, Th. J.I. Arnold, heeft de chef zelf
den grootsten invloed op Boele gehad. De degelijk onderlegde wetenschappelijke
boekhandelaar-uitgever was hem een voorbeeld, dat tot navolging opwekte. Jaren
lang heeft hij als Nijhoff's rechterhand gearbeid. Hard werken deed Martin Nijhoff
zijn leven lang en hard werken verlangde hij ook van zijn ondergeschikten. Boele
werkte met lust en opgewektheid mede aan den bloei der zich steeds uitbreidende
firma, totdat bij hem de behoefte aan een eigen zaak zich krachtig gelden liet. In
1878 was Nijhoff ziek van een met zijn vriend Vosmaer naar Italië gemaakte reis
teruggekeerd. Weken lang had typhus beslag gelegd op de werkzaamheid van den
krachtigen man. En de gevolgen dezer ernstige ziekte is hij nooit geheel te boven
gekomen. In die omstandigheden wenschte Martinus Nijhoff Boele blijvend aan zijn
zaak te verbinden. De laatste, die een plan gevormd had om zich in Engeland te gaan
vestigen, wilde alleen op het voorstel-Nijhoff ingaan wanneer hij als vennoot kon
optreden en na eenigen tijd een gedeelte der zaak aankoopen. Voorloopig wilde
Nijhoff met het oog op zijn zoons hiervan niets weten. Maar Boele hield vol en daar
de chef den kranigen werker niet wilde missen, kwam op 1 Januari 1879 het contract
tot stand, waarbij Boele als vennoot in de firma Martinus Nijhoff opgenomen werd.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1914

38
Van 1879 tot 1906 heeft Boele dus mede aan het hoofd der firma Martinus Nijhoff
gestaan. Jaren lang was hij het, die de veilingen leidde en er zijn in die jaren zeer
belangrijke aucties onder den hamer gekomen. Nadat hij uit de zaak getreden was
heeft de firma Nijhoff de veilingen gestaakt. Boele heeft dit betreurd, want hij
beschouwde het organiseeren en houden van aucties als een integreerend deel van
den ouden boekhandel. Men kwam er door in aanraking met allerlei personen en die
verkoopingen waren dikwijls aanleiding tot het maken en aanknoopen van voor de
zaak zeer gewenschte relaties.
Als uitgever heeft Boele al die jaren ijverig medegewerkt aan de steeds in bloei
toenemende firma. Een overzicht te geven van hetgeen hij op dit terrein tot stand
gebracht heeft ligt buiten mijn bestek. Men raadplege slechts den in 1894 door de
firma in het licht gezonden Fondscatalogus, welke het beste bewijs voor de velerlei
bemoeiingen der firma geeft. Zooals reeds bij het leven van den stichter der zaak
bleven ook in volgende jaren historische werken een zeer voorname factor in de
uitgevers-zaak. Van al die mede door zijn bemoeiingen uitgegeven werken noem ik
er slechts twee, omdat Boele zich daarvoor bijzonder geinteresseerd heeft. Zij zijn
de Verspreide geschriften van R. Fruin en de Encyclopaedie van Nederlandsch Indië.
Als handelszaak was de handel in oude boeken, het eigenlijk antiquariaat,
hoofdzaak voor de firma Martinus Nijhoff. Om op dit terrein groote uitkomsten te
verkrijgen ging het vooral om twee op den voorgrond tredende eischen 1o. uitgebreide
wetenschappelijke kennis en 2o. relaties. Aan beide heeft Boele op uitnemende wijze
voldaan. Van zijn wetenschappelijken zin heeft hij blijk gegeven door de beide door
hem bewerkte
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bibliografische studies. De eerste is een bekroonde prijsvraag. De ‘Vereeniging ter
bevordering van de belangen des boekhandels’ had in 1872 een prijsvraag
uitgeschreven, waarbij verlangd werd een bibliografisch overzicht over De beoefening
der Oostersche talen in Nederland en zijne overzeesche bezittingen, 1800-1874. De
door Boele ingezonden beantwoording werd in 1874 met den prijs bekroond.
Gezamenlijk met een geschrift van den heer H.W. Christ. Rittershausen, een studie
over Oostersche taal, zag de bekroonde prijsvraag daarop het licht als Feestgave ter
gelegenheid van het Driehonderdjarig bestaan der Leidsche Hoogeschool. Deze
arbeid van Boele is een met veel zorg samengestelde catalogus, nagenoeg zonder
aanteekeningen. Het bijeenbrengen van al die titels en het zuiver catalogiseeren van
die voortbrengselen van verschillende Oostersche talen is een zeer moeilijk werk
geweest, voor welke studie hem de waardeering, waarop hij recht had, niet onthouden
is. Boele heeft wel eens verteld hoe door deze bibliografie bij hem de lust opgewekt
was om zich aan Oostersche talen te gaan wijden. Heeft hij daarover ernstig gedacht
dan heeft hij dat voornemen weer spoedig laten varen en waarschijnlijk moeten laten
varen. Want het was duidelijk, dat hij als deelhebber van het huis Martinus Nijhoff
- in de jaren dat hij daar in ondergeschikte betrekking werkte had hij er zeker geen
tijd toe - geen gelegenheid voor diepgaande wetenschappelijke studie vinden zou,
afgezien op het oogenblik van de vraag, of hij daartoe de geschikte persoon geweest
zijn zou.
Een andere studie, door Boele in het licht gegeven is zijn bibliografisch opstel
over Lud. Guicciardini's Descrittione di tutti i Paesi Bassi. Wij hebben hier een
doorwrochte studie van 33 uitgaven van het oorspronkelijke

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1914

40
of van vertalingen van Guicciardini's meesterwerk. Boele heeft het voorrecht gehad
gebruik te kunnen maken van de aanteekeningen van Prof. R. Fruin, daartoe te zijner
beschikking gesteld. Het werd gedrukt in Dl. I (1877) van de Bijdragen en
mededeelingen van het Historisch Genootschap te Utrecht.
Had Boele door die beide geschriften getoond in ruime mate te kunnen beschikken
over den voor zijn vak noodigen wetenschappelijken zin, om te slagen noemde ik
als tweede vereischte: relaties. Gedurende vele jaren - van 1880 af - ging Boele
minstens eens per jaar voor zaken naar Engeland. Onderhoudend kon hij vertellen
hoe het hem meer dan eens gelukte de hand te leggen op hoogst zeldzame, zoo goed
als onbekende boeken. Niet enkel geluk kwam hierbij in het spel, maar ook een
uitgebreide boekenkennis en een helder inzicht in de handelswaarde der boeken.
Hierbij heeft men niet met een vaststaande grootheid te maken, al zijn er zeldzame
werken, welke ten allen tijde een groote waarde vertegenwoordigen, maar heeft men
ook rekening te houden met den wisselenden smaak van het publiek, bijna schreef
ik met de mode. Het is nu eenmaal een feit, dat bepaalde soorten van boeken op een
gegeven oogenblik in waarde dalen, tot dat soms na jaren de stemming omslaat en
het tijdelijk minder in aanzien zijnde weer voor hooger prijzen liefhebbers vindt.
Niet alleen Engeland werd door Boele bezocht, maar langzamerhand werd een
zeer groot deel van Europa en ook van Amerika door hem bereisd. Zelfs maakte hij
tweemaal een langdurige reis door Spanje en Portugal. Op al die tochten werden
oude relaties hernieuwd of nieuwe aangeknoopt. Zaken doen was hoofdzaak, maar
toch niet het eenige doel van Boele's reizen. Met een
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groote kunstliefde bedeeld maakte hij zich het bezoek van zoo vele soms ver van
eigen tehuis gelegen landen ten nutte om te genieten van hetgeen hem op het terrein
der kunst geboden werd. En met hoevele menschen kwam hij hier niet in aanraking.
Boele had de eigenaardigheid, dat hij moeilijk alleen kon zijn. Hij had behoefte
menschen om zich heen te zien, kennissen te maken en dan met de soms in hôtel of
in den trein gemaakte relaties gezamenlijk tochten te ondernemen of met hen van
gedachten te wisselen over verkregen indrukken. Boele alleen in een vreemde plaats
voelde zich niet op zijn gemak, evenmin als hij er behagen in scheppen kon alleen
groote wandelingen te maken, vooral niet in weinig bezochte streken. Het gemak,
waarmede hij verschillende vreemde talen vloeiend sprak is hem herhaaldelijk goed
te pas gekomen en was oorzaak dat hij zich gemakkelijk bij vreemden aansloot. Zoo
was hij met zijn kennis en ervaring er uitnemend voor geschikt om de firma Martinus
Nijhoff in den vreemde te vertegenwoordigen. Niet alleen in het buitenland had hij
zich als boekhandelaar een goeden naam verworven, maar ook in het vaderland
richtten de vakgenooten zich gaarne tot Boele, waar zij behoefte hadden aan
voorlichting of medewerking. Vele jaren heeft hij als bestuurslid zitting gehad in de
leiding van de ‘Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels’.
Herhaaldelijk zwaaide hij als voorzitter den hamer en zijn woord had er gezag als
van een man, die volkomen op de hoogte der zaken was. In de jaren van zijn bedrijvig
leven als uitgeverboekhandelaar zijn er in de Vereeniging heel wat kwesties geweest,
aan welker oplossing Boele met warmen ijver medegewerkt heeft. Het hem ten slotte
verleende eerelidmaatschap was een onderscheiding, welke hij ten volle
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verdiend had. Ook in den uitgeversbond heeft hij een toongevende rol gespeeld. In
later jaren was hij gaarne op 't appèl als - ik meen op den langsten dag van het jaar
- de streng afgesloten kring der ‘seniores’ hun jaarlijksch uitstapje deden.
Maar hoezeer ook met hart en ziel bij de zaken, welker behartiging hem was
toevertrouwd en welke hij in steeds breeder banen hielp leiden, Boele was niet enkel
zakenman, maar een goed deel zijner liefde was aan kunst en letteren verpand. Van
zijne jongelingsjaren tot aan zijn dood heeft hij warm gevoeld voor en hartelijk
deelgenomen in wat op de genoemde terreinen in zijn geboorteplaats de aandacht
trok en de geesten in beweging bracht. Reeds vrij spoedig is Boele als dichter
opgetreden. Zijn eerste in den Spectator opgenomen gedicht is - meen ik - van 1881
en sedert heeft hij 25 jaren lang in dat tijdschrift gedichten doen opnemen.
Eigenaardige triumfen heeft hij daarbij gevierd. Zoo in 1885. Op blz. 251 van den
Spectator had hij doen afdrukken een gedicht Zonsopgang aan de zeekust. Weldra
besloot het Berlijnsche weekblad Das Echo een prijsvraag uit te schrijven voor de
beste vertaling in het Duitsch. Uit allerlei plaatsen kwamen welhaast antwoorden,
uit ons land, uit Duitschland, uit Amerika, uit Indië. Bekroond werden Ernst Keller
te Soden en Hugo Reepen te Singapore. Het duitsche gedicht van den eerste is
opgenomen in den Spectator van 1886 blz. 64. Dezelfde Ernst Keller gaf in Schorer's
Familienblatt van 1887 een duitsche vertaling van Boele's gedicht Eritis sicut Deus,
afgedrukt in den Spectator, 1887 blz. 9.
Een tweede triumf door Boele gevierd was de ontvangst ten deel gevallen aan zijn
gedicht Van eene Koningsvrouwe (Spectator, 1891, blz. 185). Door Richard Hol en
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door A. Spoel gecomponeerd heeft dit lied weldra een zeer groote populariteit
verworven. Zes jaar later werd het door B.S. Berrington in het engelsch vertaald en
uitgegeven als The King's wife. Later kon het Boele wel eens hinderen, dat, wanneer
zijn naam genoemd werd, men dadelijk aan dat liedje dacht, alsof hij niet anders
geschreven had. Toch is hij als dichter met heel wat meer bagage door het leven
gegaan. Hij dichtte met gemak en vlug. Veel vijlen en schaven viel niet in zijn smaak,
al zijn er onder zijn dichtwerken heel wat aan te wijzen, die vruchten van gezette
studie zijn. In zijne jonge jaren heeft hij vooral den invloed van Hamerling en
Vosmaer ondergaan, gelijk hij in later jaren tot zijn dood toe een innige vereering is
blijven koesteren voor Goethe. Met al wat deze heros gedicht en geschreven heeft
was hij vertrouwd als weinigen. Van Goethe's leven, van heel zijn doen en laten had
Boele zich tot in de geringste bijzonderheden op de hoogte gesteld. Dat een bedevaart
naar Weimar voor hem een groot genot was, spreekt als vanzelf.
Vóór hij zijn eersten bundel gedichten in het licht gaf had hij doen verschijnen
zijne metrische vertaling van Rob. Hamerling's Amor en Psyche. Met de bekende
platen van Thuman is het in 1884 uitgegeven door de maatschappij Elsevier te
Amsterdam. Hij oogstte er grooten roem mede in, o.a. van Vosmaer, onder wiens
patronaat de vertaling ter perse gelegd werd.
In 1885 gaf Boele zijn eersten bundel Gedichten, uitgegeven door zijn vriend
H.C.A. Thieme te Nijmegen, in 1891 gevolgd door Nieuwe gedichten bij denzelfden
uitgever, terwijl als Dritter im Bunde in 1903 bij L.J. Veen te Amsterdam van de
pers kwam Liefde en leed. Bij het kiezen van den titel voor dezen laatsten bundel
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stond den dichter voor den geest, dat voor hem zelf in deze verzameling de cyclus
Van eenen jongen doode, ter herinnering aan zijn zoontje Martinus gedicht, het
voornaamste was. Het slot van den tweeden bundel werd gevormd door het oratorium
Jahvehs wraak; met welgevallen kon de dichter mededeelen, dat dit gedicht door
W.F.G. Nicolai op muziek gezet was.
Vele van in deze bundels opgenomen gedichten kan men in de jaargangen van
den Spectator terugvinden, toch lang niet allen. Menigmaal heeft Boele in deze
kunstuitingen zeer gelukkige, uitstekend geslaagde oogenblikken gehad. Technisch
zijn er bij, die zeer hoog staan, maar populair zijn ze niet geworden, bijna zou men
zeggen, daarvoor staan zij te hoog. Ook het zuiver persoonlijke, dat uit vele dezer
gedichten spreekt, liet het groote publiek koel. Dat persoonlijke element komt sterk
naar voren in een eigenaardigheid van Boele, welke de meeste zijner bekenden wel
niet achter hem gezocht zullen hebben. Hij, de bedrijvige, bewegelijke Boele leefde
een droomleven, verkeerde gaarne in een wereld van gedachten, welke hij zich als
werkelijkheid droomde. Gaarne gaf hij zich aan die droomenwereld over. In zijne
werken kan men er telkens de sporen van vinden, het sterkst in Vreugde en leed, blz.
105:
‘Waarom die droomen? - Weer ze uit uw leven!’
Zoo hoor ik stemmen. - Wreede werkelijkheid
Is 't, die van 't wiegje naar het graf U leidt,
Wat kunnen droomen U voor 't leven geven? En tóch, tóch acht ik ze mijn hoogste goed,
Die droomen. Of ze ook nevelbeelden blijken,
Zij komen daaglijks heel mijn zin verrijken
Met schatten van genot, van licht en gloed.

Boele's werkzaamheid als letterkundige valt voor een
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groot deel samen met het aandeel dat hij gehad heeft in de redactie van den Spectator.
Sedert omstreeks 1880 was hij medewerker. Al spoedig behoorde hij tot de vaste
bezoekers, die Donderdagsavonds circa half negen in het gebouw der Leesinrichting
in de Nieuwe Molstraat bijeen kwamen. Na den dood van Vosmaer is Boele in de
redactie opgenomen. Dat is zoo gegaan. In de tachtiger jaren bestond de redactie uit
den uitgever Martinus Nijhoff en de beide redacteuren Dr. M.F.A.G. Campbell en
Mr. C. Vosmaer. Werden op een Spectator-avond de belangen van het Weekblad
met al de aanwezigen besproken, waarbij vooral de samenstelling van de plaat een
groote rol vervulde, het genoemde drietal vormde de redactie in engeren zin, bezorgde
de correspondentie, wekte de bezoekers tot medewerking op, besprak de ingekomen
boeken en trachtte er goede beoordeelaars voor te krijgen enz. Bij den dood van
Vosmaer op 12 Juni 1888 bleef dus van de eigenlijke redactie alleen Campbell destijds reeds een man van 68 jaar - over met den invloedrijken uitgever. Dit tweetal
besloot nu twee nieuwe redactieleden aan te stellen, nl. Boele en den schrijver dezer
regelen. De bedoeling was dat de eerste de plaats van Vosmaer innemen zou. Kwam
Campbell te vallen, dan was op deze manier in afzienbaren tijd geen versterking der
redactie meer noodzakelijk. In de eerste plaats rustte nu op Boele de taak om de
Vlugmaren voort te zetten. De eerste Vlugmaar na Vosmaer's dood - die van 23 Juni
- was onderteekend: ‘Een vriend van Flanor’, daarna was de onderteekening weer
gewoon: Flanor. Jaren lang had Vosmaer onder dien naam Vlugmaren geschreven
en al was die nom de plume allengs zeer doorzichtig geworden - een groot aantal
van zijn
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Vlugmaren zijn door hem in enkele deeltjes der Guldenseditie uitgegeven - onder
het groote publiek waren er toch altoos zeer velen, voor wie die naam Flanor een
ondoordringbaar masker was. Onder Boele veranderde dat wel eenigszins. In vroeger
jaren vond de redactie van den Spectator het niet onaardig als er gegist en geraden
werd wie zich onder den naam van Flanor verschool, maar Boele gaf zich als zoodanig
al vrij spoedig bloot. Was hij op reis in Italië of Spanje, dan schreef hij uit de plaats
van zijn tijdelijk verblijf Vlugmaren en liet daardoor - tot ergernis van den ouden
heer Nijhoff - voor de Spectator-lezers bemerken wie de Vlugmaren-schrijver was.
Onder Boele's Vlugmaren kan men menig met talent geschreven stuk vinden, dat
men thans nog met genoegen leest. Zijn zwakke zijde was de politiek. Wanneer hij
in de Vlugmaren over politiek ging schrijven was het er nog al eens naast, want
politicus was hij heelemaal niet. Hij noemde zich radicaal, daarbij aan de letterlijke
beteekenis van het woord hechtende, maar in het wezen der zaak had hij zeer
conservatieve neigingen; een van zijn stokpaardjes was zijn afkeer van uitbreiding
van staatsbemoeiing.
Het is hier de plaats de namen te noemen van hen, die met de redactie en den
uitgever omstreeks 1888 en volgende jaren vaste bezoekers van de Spectatoravonden
waren. Daarbij blijven onvermeld zij, die te hooi en te gras zich daar wel eens
vertoonden, zonder tot de geregelde bezoekers te behooren. De kring der vaste
medewerkers was veel uitgebreider, daartoe hebben behoord de meeste mannen van
naam op het gebied van geschiedenis, letteren en kunst. Ieder was vrij rondweg voor
zijn meening uit te komen mits in behoorlijken vorm. De vaste bezoekers dan waren
- al
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was het op zeer verschillende tijdperken - in alphabetische volgorde: A.A. Beekman,
J.F. van Bemmelen, H.J. Betz, W. Capel (Florentijn), W. Doorenbos, G.J. Dozy, Joh.
Dyserinck, C. Hofstede de Groot, G.B. Hooyer, Arn. Ising, Mr. Jacobson, E.F.
Kossmann, Frits Lapidoth, A.C. Loffelt, W.F. Margadant, Lodewijk Mulder, W.G.
van Nouhuys, D.C. Nijhoff, Wouter Nijhoff, Schermbeek en A. Telting.
Na den dood van Martinus Nijhoff zijn de Dinsdagmiddag-bijeenkomsten der
engere redactie, waar besproken werd of er genoeg kopie aanwezig was of dat het
noodig was voor het eerstvolgend nummer voor kopie te zorgen - wat in den
komkommertijd wel eens gebeurde - en waar voorloopige besprekingen over de plaat
gehouden werden, overgebracht naar de Witte Societeit. In zijn beste jaren kon men
op een Spectator-avond Boele in al zijn kracht zien schitteren. Man van groote kennis
en geestig causeur kon hij daar onderhoudend vertellen van zijne ervaringen en
ontmoetingen in binnen- en buitenland. Heerlijke geestige invallen zijn wij hem
verschuldigd. Daartoe behoort zijn zoogenaamd onuitgegeven gedicht van Huygens.
In den Spectator van 1891 blz. 344 was afgedrukt
‘EEN ONUITGEGEVEN GEDICHT VAN HUYGENS’.

Geachte Spectator,
In oude papieren snuffelend vond ik onder anderen onderstaand gedichtje.
Kunt gij of dr. Worp mij ook inlichten of het van Huygens is?
Met achting
Uw dw. v.M.
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DE DELFTSCHE PLATEELBACKER.
Hij is een konstenaer, die naer de konst en werct,
De aerd tot koopwaer maeckt en stelt haer op de merct;
Aerdwercker naer den aert; het paradys der pieren
Tot vaatwerck vormende op duysende manieren.
Een God in syn bedryf; een schepper uyt het stof,
Die blaeuwe bloemen kweeckt soo schoon als in den hof.
Een lantman, die in steen de zaden uyt gaet zaejen;
Een, die een oegst geniet, dien nemmer zeis kan maejen.
Een man, die dyken bouwt voor alles watter vloeyt,
Die boomen schept voor ooft en alles watter bloeyt;
Die door verterend vuer maeckt wat niet kan verteren,
Als gloet het weeke leem in taai gesteent gaet keeren.
Een glansig konstheraut, der konstbewaardren een,
Die Rembrandt leven laet in dooden tichelsteen.
Herrezen Kerameus, in Attica verloren,
Gestorven en vergaen, tot Delleft nu herboren;
Na eeuwen weer herleefd, een cieraet van den Staet,
Een steenen oogenlust; een winner waer hy gaet.
1685

Dit gedicht was gemaakt door Boele en het jaartal was geheel fictief. Nadat het in
den Spectator gestaan had schreef een bekend Huygens-vorscher een brief aan de
firma Nijhoff met verzoek het gedicht eens te mogen zien, want het had hem getroffen
daarin eenige uitdrukkingen te vinden, welke hij nooit bij Huygens tegen gekomen
was. Op zich zelf was dat reeds een compliment voor Boele. Er werd nu besloten de
grap te vervolgen. Er werd een stuk Oud-hollandsch papier opgeschommeld en
vervolgens de heer Hingman in den arm genomen. Deze vermaarde chartermeester
van het Rijksarchief werd verzocht het gedicht in zeventiendeeeuwsch schrift over
te schrijven, wat hem uitstekend toevertrouwd was. Daarop werd het oude papier
nog wat bemorst, zoodat het er echt oud uitzag en zoo met een aantal echte
Huygens-archivalia aan den Huygens-
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vriend toegezonden, die van de aardigheid pleizier gehad zal hebben.
Groot aandeel nam Boele steeds aan de samenstelling van het Nieuwejaars-nummer
van den Spectator. Weken tevoren werd soms de Nieuwejaars-prent besproken en
gedurende jaren was Boele de man, die voor de samenstelling van het Nieuwejaarsvers
zorgde. Voordat dit definitief vastgesteld werd, werd het gewoonlijk aan de bezoekers
van de Spectator-avonden voorgelezen en ieder had dan het recht wijzigingen of
aanvullingen voor te stellen. Ook in de afdeeling Pluksel heeft Boele steeds een
levendig aandeel genomen, waarbij hij veelal gebruik maakte van zijn pseudonym
Pepifax.
Voor de bezoekers van de Spectator-avonden was de samenstelling van de plaat
hoofdzaak. Als teekenaars hebben daarbij achtereenvolgens der redactie ter zijde
gestaan Smidt Crans, van Konijnenburg, Linse en Henricus. Dijkwijls gebeurde het
dat een der bezoekers met een plan voor een plaat ter vergadering kwam. Daarover
had dan gewoonlijk een heele discussie plaats. Soms was het onderwerp als vanzelf
aangewezen en dan liep de bespreking spoedig af, maar ik herinner mij avonden, dat
het half een werd vóór over de eerstvolgende plaat eenstemmigheid verkregen was.
Soms midden in den zomer, als de Kamers met groot reces waren en er niets
belangrijks voorviel, terwijl ook het bezoek aan de Spectator-avonden zeer matig
was, kostte het heel wat moeite een plaat te bedenken. Zoo herinner ik er mij een,
welke ten doel had Martinus Nijhoff groote oogen te doen opzetten. Onze uitgever
was op reis, maar bleef ook dan zich altijd levendig interesseeren voor wat den
Spectator aanging en wel bepaald voor de plaat. Nu was het midden in den
komkommertijd
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van een regenachtigen zomer. Er gebeurde niets bijzonders en wij hadden geruimen
tijd ons zitten afsloven om een geschikte plaat te verzinnen, totdat er eindelijk besloten
werd eigenlijk geen plaat te geven. Wij lieten een groot aantal vellen Hollandsch
papier komen, waar als watermerk de Hollandsche leeuw in het midden prijkt. Dat
papier moest nu zoo worden afgesneden, dat de leeuw precies in het midden kwam
te staan. Onder wat de plaat moest verbeelden werden nu eenvoudig deze regels
geplaatst:
‘Daar niets gebeurt in Staat of Kerk,
Ziet men bij regenzwanger zwerk
Den leeuw alleen in 't watermerk’.

De aardigheid was natuurlijk, dat men het papier tegen het licht houden moest. Het
gekste van het geval was dat in sommige boekwinkels de plaat gewoonweg voor de
ramen gehangen werd en dan zag men absoluut niets.
Dat ontwerpen en samenstellen van de plaat heeft herhaaldelijk aanleiding gegeven
tot allergezelligste discussies. Voor de ingewijden was het geen geheim, dat
meermalen de geestigste en ondeugendste platen ongedrukt zijn moeten blijven, wijl
verschillende oorzaken er toe medewerkten het aangegeven onderwerp niet in prent
te brengen. In den loop der jaren is het maken van de plaat steeds moeielijker
geworden. In den eersten tijd van den Spectator bestonden de wekelijksche bezoekers
van de Donderdag-avonden uit een gelijkgezinde club, Thorbeckiaansch en radicaal
van overtuiging met een zeer besliste neiging naar rationalisme. Langzamerhand
raakte die eenstemmigheid meer en meer zoek. Onder de Spectator-bezoekers zijn
wel nooit mannen van rechts geweest, maar allerlei schakeeringen lieten zich telkens
meer gelden. De een ging meer naar rechts, de
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ander naar links. Waarvoor de een ijverde als een uiting van zijn innig gemeende
overtuiging, werd door een ander als openbaring van het roodste radicalisme
verafschuwd. Het spreekt wel van zelf dat onder die omstandigheden het dikwijls
moeilijk was tot eenstemmigheid te komen. Daarbij kwam nog iets anders dat niet
alleen op de plaat, maar op den geheelen Spectator van invloed was. De eischen aan
de journalistiek gesteld wijzigden zich belangrijk. Bij de oprichting van den Spectator
werd door de groote bladen nog weinig aan kunst en letteren gedaan. Dat was het
speciale terrein van den Spectator. Langzamerhand kwamen er meer en meer
weekbladen en gingen ook de voornaamste couranten meer en meer plaats beschikbaar
stellen voor kunst en letteren. Dat maakte het hoe langer hoe moeilijker geschikte
medewerkers te vinden, te meer daar ook de finantiën een woord gingen medespreken.
Menschelijk is het, niet tevreden te zijn met ƒ 2, als men elders ƒ 10 of meer krijgen
kan en hooge honoraria heeft de Spectator nooit kunnen betalen. Ik herinner mij den
tijd dat tal van mannen van naam er een eer in stelden medewerkers van den Spectator
te zijn, maar nooit een cent honorarium kregen. Dat gold niet alleen voor
eerstbeginnenden - die werden in den ouden tijd nooit gehonoreerd - maar voor
letterkundigen, die sedert jaar en dag medewerkers waren. In lateren tijd was bij
aanbieding van een bijdrage voor den Spectator de eerste vraag: ‘Hoeveel honorarium
wordt betaald?’ Vooral ook het teekenen en drukken der plaat kostten veel geld,
zoodat in de laatste jaren de uitgever voor een steeds grooter tekort kwam te staan.
En zoo is met het einde van 1906 de Nederlandsche Spectator opgehouden.
Was de plaat vastgesteld - sommige bezoekers wacht-
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ten hierop om te vertrekken, dan werd er over allerlei kwesties nagepraat. Boele kon
dan wel eens erg doorslaan. Was hij bijvoorbeeld met den klassiek gevormden, echt
geleerden Doorenbos aan het debateeren dan vlogen de paradoxen door de lucht,
maar dan kon hij juist daardoor anderen wel eens hinderen en vervelen.
Is Boele's werkzaamheid als letterkundige voor een zeer groot deel saamgeweven
met zijn aandeel in de redactie van den Spectator, ook buiten dien kring heeft hij
sporen nagelaten. In zijn jongere jaren had hij tot ideaal een heldendicht te schrijven
over den Italiaanschen volkstribuun der Middeneeuwen Cola di Rienzi. Wellicht is
hij op dat denkbeeld gekomen door den König von Sion van zijn vereerden Hamerling.
Als ik mij niet vergis, is hij zelfs begonnen voor dit werk bronnen te verzamelen.
Het is er echter nooit toe gekomen, en voor hen, die Boele goed kenden was dit zeer
begrijpelijk. In de kracht van zijn leven was hij daartoe veel te druk, te bewegelijk.
Hij was een echt ‘wipvantstoeltje’; ieder oogenblik was hij bezig, maar telkens weêr
ergens anders. Vandaag te Brussel of te Londen, morgen voor een vergadering naar
Amsterdam, of voor een conferentie naar Leiden; in zijn woonplaats, den Haag, ieder
oogenblik samenkomsten over dat of over dit, maar tot rustig kalm zitten werken,
daartoe kwam het bij hem niet. Nog eens, daartoe was hij te bewegelijk. Wat hij als
letterkundige destijds nog gepresteerd heeft, dat deed hij tusschen zijn bezigheden
door, in zijn snipperuurtjes. Wilde hij voor korten tijd zich eens terugtrekken om
rustig aan een of ander te kunnen voortwerken, dan ging hij naar Boppard. In zomer
en in winter streek hij daar gaarne neer in Hotel Spiegel om er kalm te arbeiden en
te genieten van den Rijn.
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Zijn tijd was zoo bezet. Want buiten zijn werkzaamheden voor de ‘zaak’ heeft hij
zijn leven lang ijverig belang gesteld in letteren en kunst. Van tal van vereenigingen
was hij lid en wat meer zegt, een zeer ijverig medewerkend lid. Vele jaren heeft hij
behoord tot den kring van schilders en letterkundigen, werkende leden van ‘Pulchri
Studio’, die in het Hofje van Nieuwkoop op de Prinsengracht de beroemde tableaux
vivants organiseerden en hielpen in elkaar zetten. Hij werkte daaraan krachtig mede.
In die dagen was hij nog al eens te vinden Zaterdagsavonds op de societeitsavonden
van Pulchri. Toen het nieuwe gebouw in het Lange Voorhout met zijn schitterende
tentoonstellingszaal ingericht was, waren ook de feestelijke avonden van karakter
veranderd. In den ouden tijd was het niet zoo gemakkelijk tot de intieme feestavonden
toegang te verkrijgen, later werd het meer een zaak van het betalen van contributie.
Boele kon heerlijk vertellen van het vele dat hij daar in het oude Pulchri genoten,
van de geestige grappen, waaraan hij deelgenomen had. Zelf met een innige liefde
voor de schilderkunst bezield, voelde hij zich thuis te midden der schilders, onder
wie hij vele vrienden had. Toen in den Haag de ‘Kunstkring’ opgericht werd, behoorde
Boele dadelijk tot de oprichters. Vele jaren is hij in die vereeniging lid van het bestuur
geweest en tot kort vóór zijn dood was hij voorzitter van de letterkundige afdeeling.
Ook daar deed hij zich gelden en heeft hij naar krachten aan den bloei van het
gezelschap medegewerkt.
Een andere vereeniging, waar hij zeer geruimen tijd als werkend lid, of als
behoorende tot het bestuur, geregeld aan de bijeenkomsten deelnam, was het oude
letterkundige genootschap ‘Oefening kweekt kennis’.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1914

54
Meermalen is hij er als spreker opgetreden en de ‘servetjes’ uit den ouden tijd, waren
samenkomsten, waaraan Boele gaarne deelnam.
Ook ‘Die Haghe’ telde Boele onder hare leden en gedurende eenige jaren onder
hare bestuurders. In den Jaargang 1905 van het Jaarboekje dier vereeniging plaatste
hij een, in een der vergaderingen door hem gehouden voordracht: ‘Iets over den
Haagschen boekhandel in de XIXde eeuw’, een studie zooals misschien alleen Boele
die schrijven kon. Niemand was zoo op de hoogte der zaken, waarover hij schreef
als hij zelf. Tal van bekende en minder op den voorgrond tredende boekhandelaars
en uitgevers werden door hem getypeerd en beschreven. Deze schets levert nog thans
een bijzonder leesbare bijdrage voor de geschiedenis van den boekhandel, met groote
kennis van zaken te boek gesteld, gekruid met tal van anecdoten.
Nog andere beknopte artikelen zijn wij aan Boele verschuldigd. Zijn reis door
Spanje gaf hem twee opstellen in de Aarde en haar volken (1898-1899) in de pen en
het keurig geschrift Granada, A fragment. Privately printed. London, H.C.A. Thieme,
1895, waarin hij op geestdriftige wijze een bergtocht in den omtrek van Granada
beschrijft en woorden geeft aan de verrukking, welke hem bij het bewonderen van
het Alhambra doortrilde. Wellicht is deze schets in het Engelsch geschreven, wijl
eene der reisgenooten van den schrijver eene engelsche dame was. Van zijn vereering
voor den grooten Bosboom deed hij blijken in zijn In Memoriam, geplaatst in Dl. I
van ‘Elsevier's Maandschrift’.
Ook in de jaarvergaderingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden liet Boele zich gaarne vinden. Eenige jaren had hij zitting in het be-
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stuur, terwijl in de werken opgenomen werden de door hem geschreven
levensberichten van zijn schoonvader Martinus Nijhoff en van Dr. D.C. Nijhoff. Tot
zijn aangenaamste uitstapjes behoorden de beurtelings in Nederland en in België
gehouden letterkundige congressen. Wanneer het hem maar eenigszins mogelijk was,
kon men er vele jaren zeker van zijn hem op 't appèl te vinden. Onder de Vlamingen
had hij vele bekenden en goede vrienden, van wie ik hier alleen den dichter Pol de
Mont noem. Die feestelijke bijeenkomsten behoorden tot Boele's heerlijkste
herinneringen.
Met Januari 1906 is Boele uit de firma Martinus Nijhoff getreden. Stil zitten kon
hij niet en zoo ging hij - voor zoo ver niet allerlei vereenigingen beslag op hem legden
- zich aan letterkundigen arbeid wijden. Eenige jaren heeft hij, meen ik - al werd zijn
naam niet genoemd - de Kunstkroniek geredigeerd. Het voornaamste echter wat hij
in latere jaren schreef is zijn met mejuffrouw G.H. Marius te boek gestelde prachtwerk
Het Museum Mesdag en zijne stichters, te Amsterdam bij Scheltema en Holkema
uitgegeven, en Der Wereld letterkunde voor Nederlanders bewerkt, in twee lijvige
deelen bij Sijthoff te Leiden verschenen. Een onafhankelijk boek is deze geschiedenis
niet, maar een bewerking van Otto von Leixner's Illustrirte Literatur-Geschichte.
Men denke hierbij vooral niet aan een vertaling, maar aan een geheele omwerking,
waarbij sommige afdeelingen uitgebreid, andere geheel zelfstandig bewerkt werden.
Met name geldt dit van de fransche letterkunde. Boele heeft zich bij dit werk ook
zeer veel moeite voor de illustraties gegeven. Hij wist zijn boek te verrijken met tal
van zeer belangrijke, zeer gelukkig gekozen reproducties, ontleend vooral aan
Leidsche ver-
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zamelingen, en aan stukken uit het Huisarchief der Koningin.
Zoo is Boele blijven arbeiden tot het ‘bitter end’; in zijn geval moet dit letterlijk
opgevat worden, want het is een langdurig lijden geweest, waaraan de dood op 26
September 1912 een einde maakte. Zij, die hem alleen in den lateren tijd gekend
hebben, kunnen zich hem moeielijk voorstellen in de kracht van zijn leven en werken.
Geestig en vroolijk, altijd bereid te helpen, waar hij anderen helpen kon, een warm
en hartelijk vriend, is hij voor velen een man van beteekenis geweest, die veel en
met succes gewerkt en in verschillende kringen zich vele vrienden verworven had.
Boele was tweemaal gehuwd, eerst met mejuffrouw C. Nijhoff, daarna met
mejuffrouw L. Heller.
W.P.C. KNUTTEL.
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Lijst der geschriften van P.A.M. Boele van Hensbroek.
1881-1906.

Gedichten, prozastukken en van
1888-1906 Vlugmaren in den
Nederlandschen Spectator.

1875.

De beoefening der Oostersche talen in
Nederland en zijne overzeesche
bezittingen, 1800-1874. Leiden, E.J. Brill.

1877.

Het Museum Plantin-Moretus. In
‘Nieuwsblad voor den boekhandel’ van
9 Oktober.

1878.

Lud. Guicciardinï's ‘Descrittione di tutti
i Paesi Bassi’. In ‘Bijdr. en Meded. v.h.
Hist. Gen. te Utrecht’, 1877. Dl. I.

1884.

Rob. Hamerling, Amor en Psyche.
Metrische vertolking. Amst. Elsevier.

1885.

Gedichten. Nijmegen. H.C.A. Thieme.

1891.

Nieuwe gedichten. Nijmegen. H.C.A.
Thieme.

1891.

Johannes Bosboom. In Memoriam. In
Elsevier's Maandschrift, I, 325.

1893.

Van eenen jongen doode. Herdrukt in
‘Liefde en leed’.

1895.

Levensbericht van Martinus Nijhoff. In
‘Levensberichten van de Mij. der Nederl.
Letterkunde’.

1895.

Granada. A fragment. Privately printed.
London, H.C.A. Thieme.

1898.

Spanje van Irun tot Madrid. In ‘Aarde en
haar volken’ 1898.

1899.

Zuidelijk Spanje en een uitstapje naar
Marokko. In ‘Aarde en haar volken’
1899.

1903.

Liefde en leed. Amsterdam, L.J. Veen.

1904.

Vermakelijke bibliografie. In ‘Tijdschrift
voor Boek-en Bibliotheekwezen’.
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1905.

Levensbericht van Dr. D.C. Nijhoff. In
‘Levensberichten van de Mij. der Nederl.
Letterkunde’.

1905.

Iets over den Haagschen boekhandel in
de XIXde eeuw. In ‘Die Haghe’. 1905.

1908.

Over een Bibliografie der Nederlandsche
geschiedenis. In ‘Tijdschrift voor Boeken Bibliotheekwezen’.

1909-1910.

(Met Mejuffr. G.H. Marius). Het Museum
Mesdag en zijne stichters. Amst.
Scheltema en Holkema.

1909-11.

Der Wereld Letterkunde. Leiden, Sijthoff.
2 dln.
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Levensbericht van A.H. Sassen.
August Hendrik Sassen werd 6 Maart 1853 te 's-Hertogenbosch geboren. Nadat hij
met goed gevolg het examen van candidaat-notaris had afgelegd, kwam hij op het
kantoor van zijnen vader, die notaris te Helmond was en bleef hij aldaar als
candidaat-notaris werkzaam totdat hij dezen in 1894 als notaris opvolgde. Hij nam
dit ambt met grooten ijver en nauwgezetheid waar en bereikte daardoor dat zijne
notarieele praktijk zich telken jare meer en meer uitbreidde. Toch bevredigde dit
hem niet, omdat de notarieele praktijk niet het levensdoel was, dat hij zich voor oogen
had gesteld. Dit was de beoefening van Noordbrabant's geschiedenis, taal- en
letterkunde. Toen dan ook zijne finantieele positie hem in staat stelde de verdiensten
van het notariaat te kunnen derven, vroeg hij in 1907 zijn ontslag als notaris te
Helmond, dat hem daarop op eervolle wijze werd verleend.
Reeds vanaf zijne prilste jeugd hadden Noordbrabant's geschiedenis, taal- en
letterkunde hem belangstelling ingeboezemd. Het verdroot hem daarom zeer, dat de
liefde daarvoor in Noordbrabant was komen te verflauwen, sedert dat Dr. C.R.
Hermans, een der oprichters van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Weten-
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schappen in Noordbrabant, aan dat gewest was komen te ontvallen. Sedert diens
dood was er toch bijna niemand meer in die provincie, welke de liefde voor
Noordbrabant's geschiedenis, taal- en letterkunde wist warm te houden. Dit trachtte
nu Sassen te doen, waartoe zijn wetenschappelijke onderzoekingen in het archief der
gemeente Helmond, waarvan hij in 1880 archivaris was geworden, hem ten volle in
staat hadden gesteld. Ten dien einde richtte hij in 1883 op het Tijdschrift voor
Noordbrabantsche geschiedenis, taal- en letterkunde, waarvan hij zich voorstelde,
dat het zoude zijn eene bronnenstudie, opdat de bronnen voor de geschiedenis, taalen letterkunde van Noordbrabant niet zouden verloren gaan, maar integendeel
verzameld en voor een ieder toegankelijk worden, want, zoo schreef hij terecht in
zijnen prospectus voor dat werk, de tijd van naschrijven is voorbij: een critisch
onderzoek der gelijktijdig opgemaakte bescheiden en een nauwgezet toetsen der
geschreven geschiedenis aan die bescheiden is thans de taak, den geschiedvorscher
gesteld. Sassen's tijdschrift beantwoordde geheel en al aan de eischen, die hij daarvoor
bij het verschijnen ervan had bepaald, doch tengevolge van deszelfs streng
wetenschappelijk karakter waren de finantieele resultaten er verre van gunstig en
moest hij daarom de uitgave van dat werk na een bestaan van slechts drie jaren staken.
De oorzaak hiervan weet hij in zijn Slotwoord in de eerste plaats aan de
onverschilligheid der Noordbrabanters voor hunne eigene geschiedenis, waarvoor
hij weder als historische oorzaak opgaf, dat eerst na de Staatsregeling van 1797 het
Noordbrabantsche volk weer ‘zich zelf’ werd en dat hiervóór lag een tijdvak van
anderhalve eeuw, waarover de geschiedenis van een aanzienlijk deel van Noordbrabant
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slechts is de geschiedenis van een ‘handjevol’ vreemdelingen en overigens enkel de
eentonige lijdensgeschiedenis van een volk, dat zich noch door daden noch door
woorden uiten mocht of kon: de historie slechts van een gedwongen slaap. En dat
tijdperk van anderhalve eeuw, waarvan de geschiedenis de Noordbrabanters koud
laat en vreemd is, scheidt, zoo schreef hij verder, eene voor hen wellicht
belangwekkender historie van vroeger te ver af van hunne nieuwere geschiedenis
om de belangstelling ook in die oudere geschiedenis nog immer gering, zeer gering
te doen zijn. Sassen weet voorts in zijn Slotwoord de oorzaak van den dood van zijn
tijdschrift hieraan, dat de vorm daarvan, - uit den aard der zaak trouwens - dikwerf
dor en droog was, wat het ook niet anders kon zijn, daar het in hoofdzaak ten doel
had bronnen te leveren, onbewerkte stof den geschiedschrijver door den
geschiedvorscher aangeboden. Om deze laatste reden trachtte hij, nadat zijn tijdschrift
had moeten ophouden te bestaan, de belangstelling voor Noordbrabant's geschiedenis,
taal- en letterkunde meer algemeen te doen worden door in een jaarschrift aan de
lezers meer bewerkte en alzoo voor het groote publiek meer leesbare stof aan te
bieden dan zijn tijdschrift deed. Daartoe verscheen onder zijn leiding in 1893 de
Noordbrabantsche Volksalmanak, jaarboekje voor Noordbrabantsche geschiedenis,
taal- en letterkunde. Dit jaarschrift vermocht vijf jaargangen te beleven, doch toen
ging het ook bij gebrek aan finantieele kracht teniet. Intusschen was hetgeen Sassen
met de uitgave van zijn tijdschrift en jaarboekje beoogd had niet vruchteloos gebleven,
want hij had daarmede de liefde en belangstelling voor Noordbrabant's geschiedenis,
taal- en letterkunde bij velen zijner gewestgenooten weder opgewekt,
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getuige de uitgave van verscheidene voor dien tak van wetenschap belangrijke werken,
die het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant,
waarvan hij gedurende eene lange reeks van jaren een ijverig bestuurslid was,
wederom kon doen; getuige ook de vele andere werken over de geschiedenis van
Noordbrabant, die na de staking van de uitgave van zijn tijdschrift en jaarboekje zijn
verschenen; getuige ten slotte ook Taxandria, tijdschrift voor Noordbrabantsche
geschiedenis en volkskunde, dat ter voortzetting van die beide werken in 1894 te
Bergen op Zoom het licht zag en zich thans nog in een vrij goed debiet mag
verheugen. Sassen was de jongeren, die in Noordbrabant's geschiedenis, taal- en
letterkunde belangstellen, met het schrijven van boekwerken daarover zelf ook reeds
goed voorgegaan. Zoo waren toch van zijne hand verschenen: in 1881 de Historische
en topografische atlas van Helmond en in 1882, eerst De Heeren van Helmond, hunne
afkomst, vrouwen en kinderen en daarna de Geschiedenis van de Schutterij der
Kolveniers te Helmond. In 1884 gaf hij met Mr. C. Krom, den toenmaligen archivaris
in Noordbrabant, nog uit: Oorkonden, betreffende Helmond, en in 1890 zag van hem
het licht: De Protocollen der Helmondsche notarissen (1595-1798). Sedert dien
bemerkte men niet veel meer van zijn werken en arbeiden op zijn lievelingsterrein,
omdat ook toen voor hem gold het: prius vivere deinde philosophari. Maar toen hij
in staat was gekomen om zijn notariaat neder te leggen wijdde hij zich weder ten
volle aan zijn liefhebberijstudie en verschenen toen andermaal over de oude
geschiedenis van Noordbrabant, alsmede over andere provincies van ons land,
verschillende bijdragen van zijne hand, voornamelijk in het
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tijdschrift Taxandria en het maandblad De Nederlandsche Leeuw; tegelijkertijd
bereidde hij de uitgave voor van eenige werken waarvan wel het belangrijkste was
dat over de folklore met betrekking tot Noordbrabant, een werk, dat hij echter
tengevolge van zijn al te vroegtijdig overlijden niet heeft vermogen te voltooien.
Ook toonde hij, sedert dat hij vrijen tijd had gekregen, zijne belangstelling voor
het gewicht van het stuk metaal en de waarde, die het vertegenwoordigde, welke
belangstelling reeds bij hem was opgekomen toen hij, als archivaris van Helmond,
bij het doen van wetenschappelijke onderzoekingen, in aanraking was gekomen met
vroegere muntstelsels en muntwaarden en daardoor bij hem de begeerte was ontstaan
te trachten een weg te vinden in het zoo ingewikkelde Middeleeuwsche muntwezen;
hij deed dit door hierover verschillende artikelen te schrijven in het Tijdschrift van
het Kon. Nederl. Genootschap voor munt- en penningkunde, van welke vereeniging
hij eveneens een ijverig bestuurslid was.
Het was echter niet alleen door het schrijven van werken en artikelen, dat Sassen
de oude geschiedenis van ons land en van Noordbrabant in het bijzonder en al wat
daarmede verband houdt beoefende, hij deed dit ook nog door op het gebied daarvan
alles zooveel mogelijk te verzamelen. Daarbij had hij nog de gave van aan de
schijnbaar meest onbeduidende voorwerpen beteekenis te geven, door ze te brengen
in het kader, waartoe zij behoorden en ze op eene sierlijke wijze van bijschriften te
voorzien, waardoor hunne belangrijkheid voor de geschiedenis of de folklore voor
een ieder duidelijk werd.
Toen ten slotte eene hardnekkige ziekte zijne krachten meer en meer sloopte en
hij dientengevolge tot de overtuiging kwam dat zijn einde nabij was, had Sassen het
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wijs inzicht om, hoeveel het hem ook kostte, zich te scheiden van het grootste gedeelte
zijner verzamelingen en die te schenken aan lichamen en vereenigingen, waar zij het
best op hare plaats zijn en waarvan met allen grond te verwachten is, dat zij dit zullen
bewaren. Daardoor voorkwam hij, dat de verzamelingen, die hij gedurende het
grootste deel van zijn leven met veel moeite en zorg had bijeengebracht, na zijnen
dood, evenals zulks thans met zoovele collecties het geval is, werden verkocht en
uit elkander gehaald en bewerkte hij tevens, dat zijn verzamelen nog tot eene verre
lengte van dagen vruchten kan blijven afwerpen. Zoo heeft Sassen door zijn werken
bereikt, dat ook nog het nageslacht daarvan de vruchten kan plukken, doch daarom
is het nog niet te minder te betreuren, dat de onverbiddelijke dood op 22 Juni 1913
aan zijn welbesteed leven hier op aarde een einde maakte.
A.F.O. VAN SASSE VAN YSSELT.
's-H e r t o g e n b o s c h , 12 Februari 1914.
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Levensbericht van A.W. Sijthoff.
1829-1913.
Bijna een kwarteeuw geleden werden de vrienden en familieleden van den heer A.W.
Sijthoff verrast door de ontvangst van een lijvig boekdeeltje, smaakvol uitgevoerd,
keurig gedrukt als alles wat de persen der Leidsche drukkers- en uitgevers-firma
verlaat en getiteld: ‘Een veertigjarige uitgevers-loopbaan, A.W. Sijthoff te Leiden,
1851-1 Januari-1891, naar bescheiden uit het archief der zaak geschetst door een
vriendenhand’.
Het werk was als manuscript gedrukt, dus slechts voor een beperkten kring bestemd;
maar het trok in de uitgevers-wereld zoo zeer de aandacht door den schat van
herinneringen en bijzonderheden die het bevatte, alle voor de geschiedenis van den
boekhandel in Nederland van belang, dat de Vereeniging tot Bevordering van de
Belangen des Boekhandels vergunning verzocht om het werk op te nemen in hare
serie uitgaven betreffende de geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel.
Die vergunning werd gaarne verleend, behalve voor enkele bladzijden die een te
intiem karakter droegen; en zoo is dit werk in ruimen kring bekend geworden. En
dat niet ten onrechte belangstelling voor dit stuk
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geschiedenis werd verwacht, blijkt voldoende hieruit, dat in deze uitgaaf het werk
reeds lang geheel is uitverkocht.
Bij de uitgaaf van dezen herdruk werd ook bekend, dat die ‘vriendenhand’
toebehoorde aan den bekenden bibliograaf, den heer R. van der Meulen.
Op dat veertigjarig jubileum is een vijftigjarig gevolgd, met grooten luister gevierd,
zoowel te Leiden als te Bagnères de Luchon, het welbekende lustoord in het zuiden
van Frankrijk, waar de jubilaris een twaalftal jaren heeft doorgebracht. En op het
vijftigjarig jubileum volgde nog een zestigjarig, op bescheidener wijze en in stilte
gevierd te Feldafing, bij München, waar de heer Sijthoff het laatste tiental jaren zijns
levens heeft gewoond.
Thans is de zeldzaam heldere, veerkrachtige en werkzame geest ter ruste gegaan.
In den vroegen morgen van 29 Juli 1913 bracht de telegraaf zijn kinderen de diep
schokkende tijding, dat hun vader, na eene korte ongesteldheid, zelfs voor zijne
naaste omgeving nog onverwacht, zacht en kalm was ontslapen.
En nu wordt mij een levensbericht van den overledene gevraagd.
De aangewezen persoon daarvoor was en is de heer R. van der Meulen, die de stof
geheel in zijne macht heeft; die getoond heeft het onderwerp te kunnen behandelen
met groote ingenomenheid en toch zonder een spoor van overdrijving en wien men,
als men iets over het werken van A.W. Sijthoff wil vermelden, slechts na te schrijven
heeft, zeker als men wezen kan, het zelf niet beter te kunnen. Maar het bestek aan
deze levensberichten gesteld, is uit den aard der zaak beperkt
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en het onderwerp zoo veel omvattend en zoo dankbaar voor wie het weet te
behandelen als de heer Van der Meulen, dat het jammer zou zijn de stof saam te
dringen tot enkele bladzijden. Wellicht behouden wij nu nog de kans op een
vervolg-deel op de ‘Veertigjarige Uitgeversloopbaan,’ een werk waarvoor de geheele
Nederlandsche boekhandel erkentelijk zou zijn.
Deze overweging deed mij heenstappen over de bezwaren die ik had en zal, naar
ik hoop, ook anderen vrede doen hebben met het weinige dat ik hier bieden kan en
dat meer den persoon betreffen zal dan zijn werk.
Vooraf enkele aanteekeningen, die nu eenmaal bij een levensbericht behooren:
Albertus Willem Sijthoff werd den 30sten Juni 1829 te Leiden geboren; hij was de
oudste van een zestal kinderen, van welke de vijf jongeren echter dood geboren of
kort na de geboorte overleden zijn. Ook zijn vader stierf jong, op 35-jarigen leeftijd;
S. zelf was toen 14 jaren oud. Het milieu waaruit hij voortkwam gaf dus weinig reden
om te verwachten, dat voor hem een zoo hooge, een zoo gezegende ouderdom was
weggelegd.
Nog bij het leven zijns vaders was S. van de lagere school naar het gymnasium
overgegaan; maar reeds toen was de keuze van de loopbaan die hij zou volgen,
bepaald: hij wilde boekdrukker worden. Wat die keus bepaald had, wist hijzelf niet
recht; er was in zijne familie niemand, - en ook nooit geweest, - die ook maar
eenigszins in betrekking stond tot het boekdrukkersvak. De eenige verklaring, die
hij er zelf voor wist te geven, was dat hij van boeken hield, niet zoo zeer als lees- of
leergierige knaap, dan wel als iemand die oog heeft voor een welverzorgd boek. Dat
heeft hij reeds
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jong gehad en zijn leven lang behouden; hij had een aangeboren fijnen smaak voor
alles wat met het boek in verband stond.
Niets stond het volgen der loopbaan die zijn voorkeur had in den weg en zoo ging
hij op 15-jarigen leeftijd in de leer bij mr. J.G. La Lau, boek- en courantdrukker te
Leiden. Het was nog in den tijd der handpersen, - van snelpersen was, althans in ons
land, nog geen sprake; en twee jaren tijds was dus wel voldoende voor een jongen
man, die zich met lust op zijne taak toelegde, om het zetten en drukken geheel onder
de knie te krijgen. Maar daarmede was hij niet tevreden; hij wilde meer weten van
het vak en zoo ging hij op 17-jarigen leeftijd over naar den boekhandel van D.J.
Couvée, eveneens te Leiden, bij wien hij den omgang met het publiek en de eischen
van het publiek op dit gebied leerde kennen. Daarna bracht hij nog twee jaren door
bij den bekenden drukker en uitgever K. Fuhri te 's-Gravenhage, een man aan wiens
kunde en doorzicht hij veel te danken heeft gehad en over wien hij tot in den laten
avond zijns levens steeds met de grootste genegenheid is blijven spreken.
Er is in dezen eenvoudigen leergang van den aankomenden drukker en uitgever niets
bijzonders; 't liep alles als van een leien dakje: eerst twee jaren om het handwerk te
leeren, dan twee jaren om den omgang met het publiek te kennen en vervolgens nog
twee jaren om met het uitgeversvak bekend te worden. En toch ligt er in dit
stelselmatige, dat welbewuste, iets dat S. altijd eigen is geweest. Alles wat hij deed
geschiedde zonder overijling; 't een kwam altijd uit het andere voort. Hij wist
merkwaardig goed zijn tijd af te wachten, maar als die tijd gekomen was, hem dan
ook te ge-
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bruiken. Tientallen jaren later voerde hij nog plannen uit, die hem tijdens zijn
leerlingschap bij Fuhri reeds voor den geest waren gekomen.
Toen hij twee jaren bij Fuhri was geweest, wenschte hij voor zich zelf te beginnen;
maar eerst wilde hij nog een kijkje nemen in de voornaamste drukkers- en
uitgevers-zaken te Parijs, waar hij, van goede aanbevelingsbrieven voorzien, overal
welkom was en zijn oogen terdege den kost gaf. En het was in 't volle bewustzijn,
dat hij zijn vak kende en verstond, dat hij op 1 Januari 1851 zijn eigen drukkerij te
Leiden opende.
Het eerste drukwerk, dat zijne persen verliet, ligt voor mij. Het is een klein boekje,
een soort van mottoalbum, getiteld: ‘Gulden Levensbestuur of Lessen der Wijsheid
die van boven is, bijeenverzameld door C.S. Adama van Scheltema, uitgegeven door
A. Jager te Amsterdam,’ en bevat een bijbeltekst voor elken dag des jaars. Het geheel
is uitgevoerd, zooals dit vóór een jaar of zestig gebruikelijk was: elk blaadje met een
verschillend bloemrandje versierd, de namen der maanden in een vignet. Maar toch,
hoe ouderwetsch het boekje er uit ziet, als drukwerk mag het ook nu nog gezien
worden. Het exemplaar, in mijn bezit, is met de hand des drukkers voorzien van eene
opdracht aan zijne verloofde en die opdracht is gedagteekend 7 Januari 1851, waaruit
opgemaakt kan worden, - daar het niet denkbaar is, dat dit werkje in ééne week
begonnen en voltooid is met inbegrip van de correctie en het werk van den binder,
- dat de drukkerij reeds voor 1 Januari 1851 aan 't werk was gezet, al werd die datum
dan ook als officieele openingsdag aan den boekhandel opgegeven.
S. was toen 21 1/2 jaar oud en behoefde dus voor zijne zelfstandige vestiging nog
handlichting; eenige maanden
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later, den 27en Augustus, trad hij in den echt met Jacomina Plonia van Ameyden uit
Rotterdam.
Het ging met de jonge zaak en met het jonge gezin naar wensch; van alle kanten
kwamen de opdrachten en de persen stonden niet stil, zoodat al spoedig aan uitbreiding
moest worden gedacht en reeds twee jaren na de opening der zaak omgezien moest
worden naar een grooter gebouw, waartoe een huis op de Ruïne werd aangekocht,
dezelfde plek waar de Leidsche Uitgeversen Drukkerszaak ook thans nog gevestigd
is, al is in het groot gebouwencomplex het drukkerijtje van 1853 niet meer terug te
vinden.
Onder de werken, die de jonge drukker voor andere uitgevers te drukken kreeg,
kwamen er al spoedig meerdere voor, die geïllustreerd waren. De gravures voor die
illustraties werden door de uitgevers geleverd. Maar S. had in Parijs gezien, dat alle
groote drukkerijen inrichtingen hadden, waar die gravures werden vervaardigd en
ook zijn leermeester Fuhri had een tijdlang aan zijne drukkerij eene
houtgraveerinrichting verbonden gehad, maar daze weer moeten opheffen.
Zijne drukkerij tot de eerste in Nederland te maken was de eerzucht van S. en het
lag dus voor de hand, dat hij bij het overbrengen zijner drukkerij naar eene grootere
ruimte, er bedacht op was, daar ook plaats te vinden voor eene inrichting tot het
vervaardigen van houtgravures, toentertijd het eenige illustratiemiddel voor de
boekdrukpers. Zoo richtte hij de ‘Leydsche Houtgraveerschool’ op, waaraan een
bekend houtgraveur R.J. van Arum verbonden werd. En toen de Nederlandsche
Maatschappij van Nijverheid kort daarna een prijsvraag uitschreef voor ‘afbeeldingen
die ter toelich-
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ting moeten dienen voor wetenschappelijke werken tusschen den tekst, gelijk zulks
tegenwoordig in het buitenland gebeurt’, werd de inzending der Leydsche
Houtgraveerschool bekroond.
In hetzelfde jaar loofde de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen eene premie van
ƒ 300.- uit voor de beste verzameling van op eigen drukkerij vervaardigde Kinderen
Schoolprenten ten getale van minstens tien stuks en zond de Graveerschool 18
verschillende nummers in, waaraan de premie ten deel viel. Deze 18 prenten werden
daarop in den handel gebracht en zijn Sijthoff's eerste zelfstandige uitgaaf geweest,
eene uitgaaf die terstond groot succes had.
Dat was in 1853: op dat eerste succes zijn juist zestig jaren van haast onafgebroken
succes op uitgevers-gebied gevolgd. Natuurlijk wordt hiermede niet uitsluitend, zelfs
niet in de eerste plaats, bedoeld succes voor den uitgever als ondernemer, als
zakenman; als zoodanig heeft S. even goed zijne zorgen en teleurstellingen gekend
als ieder ander. Menige kostbare uitgaaf is door hem ondernomen, waarvan hij nooit
eenig geldelijk voordeel verwachtte, maar die hij op touw zette voor de eer der
Nederlandsche letteren, der Nederlandsche kunst en van den Nederlandschen naam.
Maar wel waren zijne uitgaven bijna altijd een succes voor wat hij er mee beoogde;
zelden heeft hij zich daarin vergist. Hij kende de behoeften van zijn tijd en de eischen
van het publiek als geen ander. ‘Altijd Waek Saem’ is zijn Uitgeversdevies geweest
en altijd waakzaam was hij dan ook, of er in de boekenwereld ook een plaatsje was
voor een nieuw werk op het meest verschillend gebied. Op hetzelfde oogenblik dat
hij zijne berekeningen zat te maken
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voor de uitgaaf van een nieuw schoolboek of een kinderprentenboek, werden hem
de proefbladen getoond van een reuzen-onderneming als bijv. de uitgaaf van Ungers
Etsen naar Frans Hals en dergl. Dat is wel altijd een oorzaak geweest van mijne
grootste verwondering, om niet te zeggen verbazing: dat hij zoovele geheel
verschillende plannen tegelijkertijd in zijne gedachten wist te verwerken. Zijn
fonds-catalogus, de droge opsomming der titels van alle werken bij hem verschenen,
is een boekdeel van 300 bladzijden en bevat de bontste verscheidenheid van uitgaven
op elk gebied. Behalve op dogmatisch-theologisch gebied heeft S. zich met zijne
uitgaven op het geheele uitgestrekte veld der wetenschap bewogen. En ofschoon hij
van al die werken natuurlijk niet de schrijver of de samensteller kon zijn, is hij van
zeer vele toch wel degelijk de geestelijke vader.
Er zijn er, die het aandeel van een uitgever in het succes van een boek niet al te
hoog willen aanslaan; zoo op 't eerste gezicht doet hij immers niets anders dan drukken
of laten drukken en het werk bij den boekhandel verkrijgbaar stellen. Schreef zelfs
niet eenmaal een jong schrijver, wiens werk niet al te grif door de uitgevers werd
aangenomen, dat een uitgever hem zeker heel wat minder schelen kon dan ... een
pers; want uitgeven kon hij zijn boek zelf wel, maar om het gedrukt te krijgen zou
hij toch in elk geval een pers behoeven!
Zeker heeft prof. Burgersdijk niet zoo gedacht, toen hij zijne Shakespeare-vertaling
voor eigen rekening begon uit te geven; maar bekend is zijn reuzenarbeid toch eerst
geworden, toen S. er de fraai verzorgde uitgaaf in zes deelen met platen van gaf, later
gevolgd door eene goedkoopere uitgaaf in twee deelen. En dagteekent Van Lennep's
groote populariteit als schrijver
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niet van de verschijning van Klaasje Zevenster, zeker niet de beste zijner romans,
maar wel de eerste die in de wereld gezonden werd door het drietal ondernemende
uitgevers: Nijhoff, Sijthoff en Thieme, het groote driemanschap zooals men toen
zeide en die later ook de andere werken van Van Lennep onder het publiek hebben
gebracht. Is ook niet, lang na Van Lennep's dood, door de prachtuitgave van al zijne
werken met illustraties naar teekeningen van David Bles, Ch. Rochussen en W. de
Famars Testas, daaraan een nieuwe bekendheid gegeven? Die uitgaaf, waarvan de
schrijver zelfs niet gedroomd kan hebben, was dan toch zeker wel het werk van den
kunstlievenden en ondernemenden uitgever. Koning Willem III, die altijd hoog
ingenomen was geweest met Van Lennep, vereerde den uitgever voor deze uitgaaf
met de Ridderorde van de Eikenkroon.
Zoo zouden tal van voorbeelden aan te voeren zijn om te toonen, dat in de
vorschijning en het succes van een werk de uitgever dikwijls een groot, ja vaak het
leeuwenaandeel heeft. In herinnering zij nog slechts gebracht de geschiedenis der
uitgaaf van de ‘Codices’, eene onderneming waarvan het denkbeeld was uitgegaan
van Dr. O. Hartwig, directeur der universiteitsbibliotheek te Halle, die het plan
ontwierp tot stichting eener ‘Société pour la reproduction des manuscrits les plus
précieux’, ten doel hebbende de vereeniging van alle directeuren der bibliotheken in
Europa en Amerika, ten einde voor gezamenlijke rekening de meest kostbare en
zeldzame handschriften te laten reproduceeren ten gerieve hunner boekerijen. Wel
vond dit plan algemeene instemming, maar tot uitvoering wist men het niet te brengen,
tot S. besloot om het geheel voor eigen risico te wagen, waartoe Dr. W.N. Du Rieu,
bibliothecaris
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der Leidsche Universiteit, hem gaarne zijne medewerking toezegde. Om een denkbeeld
te geven van de beteekenis dezer uitgaaf zij hier vermeld, dat zij thans reeds 21 deelen
vormt, die te zamen ƒ 2652.- kosten. Als blijk van waardeering voor deze uitgaaf
schonk de hoog wetenschappelijke Koning Oscar van Zweden den uitgever de
Ridderorde van de Poolster, terwijl de Keizer van Oostenrijk hem de Gouden Medaille
van Verdienste vereerde en Paus Leo XIII per brief zijne groote ingenomenheid
ermede betuigde.
Bij dergelijke uitgaven had S. in de allereerste plaats het doel, waarmede zij
ondernomen werden, voor oogen. Zeker, hij was er niet onverschillig voor, dat eene
uitgaaf die succes had, ook geldelijk voordeel gaf; maar bij het ontwerpen van
ondernemingen van dien aard had hij voor alles de eer van zijn land, de belangen
van kunst en wetenschap op het oog. Terecht meent dan ook de heer Van der Meulen
in zijn hierboven genoemd werk er op te mogen wijzen, ‘dat een uitgever iets meer
kan zijn dan het werktuig waarvan de schrijvers zich bedienen om hun
geestesvoortbrengselen in stoffelijken vorm te vermenigvuldigen en te verspreiden;
dat hij niet behoeft te bedelen aan de voeten van literatuur en kunst; maar dat hij als
zelfstandig denker die beiden kan overhalen tot samenwerking, om vaderland en
volk te verrijken met nieuwe en blijvende gedenkstukken’.
Ook op dagbladgebied heeft S. zich druk bewogen. Hij was mede-oprichter van het
Vaderland; hij stichtte het Leidsch Dagblad en richtte het Rotterdamsch Nieuwsblad
op, terwijl hij krachtig heeft medegewerkt aan de uitgaaf van de Haagsche Courant
en het Nieuwsblad voor Nederland.
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't Was als den uitgever van het Rotterdamsch Nieuwsblad dat ik hem voor 't eerst
ontmoette. S. was toen nog geen vijftig jaren oud en niettemin heb ik hem nooit
anders dan als ‘den ouden heer Sijthoff’ gekend. Zoo werd hij reeds toen algemeen
genoemd. Dit geschiedde misschien in hoofdzaak ter onderscheiding van zijne reeds
volwassen zonen, die met hem samenwerkten; ook wel omdat reeds op dien leeftijd
een krans van zilverwitte haren een geheel kalen schedel omringde en hem op 't eerste
gezicht oud deed schijnen ofschoon hiermede in tegenspraak was zijn frissche
gelaatskleur en vooral zijn levendig, geestig tintelend oog. Hoe dan ook, hij werd
door iedereen ‘de oude heer Sijthoff’ genoemd en niemand, - ook hijzelf niet, - vond
dit vreemd. Maar ofschoon ik, oud hem noemende toen hij betrekkelijk nog jong
was, tot het laatst zijns levens in druk verkeer en levendige briefwisseling met hem
ben gebleven, heb ik hem, ondanks den hoogen leeftijd dien hij bereikte, niet als een
oud man gekend. Tot het laatst van zijn leven verkwikte hij ieder die hem ontmoette
door zijne opgewektheid, zijn levendigheid, zijn zin voor humor en zijn helderen
geest. Zoo groot kon geen gezelschap zijn en ook niet zoo verschillend, of hij was
er de ziel van. Kwam dit ten deele door de vereering en de hartelijke genegenheid
die allen, welke tot hem in betrekking stonden, hem toedroegen, ook te midden van
vreemden was hij spoedig het middenpunt van het gezelschap.
Er zijn menschen die hunne zaken streng gescheiden houden van hun familieleven;
als het kantoor gesloten is, dan zijn de zaken tijdelijk aan een kant gezet. Bij den
heer Sijthoff was dit anders; waren de dagelijksche bezigheden afgeloopen, dan nam
hij het bundeltje brieven
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en papieren, waarmede hij op kantoor bezig was geweest, onder den arm en stapte
naar zijne huiskamer, waar de thee hem wachtte. En dan duurde het niet lang, of van
alle kanten kwamen de overige leden van het gezin mede naar de huiskamer en
vormden dan een kring, die zijn gelijke in gezelligheid elders mag gevonden hebben,
maar daarin zeker door geen ander werd overtroffen.
't Was een zeer gelukkig gezin, waarvan Moeder de ziel was. Dan werden er geen
geleerde vertoogen gehouden of droge lessen uitgedeeld, maar ieder sprak zonder
terughouding over zijne ervaringen van den dag en van de plannen, die Vader bezig
was te ontwerpen of uit te voeren, kwamen Moeder en de kinderen dan vanzelf op
de hoogte en ze mochten er vrijuit hunne meening over zeggen of er hunne
opmerkingen over maken, en met die opmerkingen werd dikwijls zeer ernstig rekening
gehouden. Want S., ofschoon zijne meening en zijn oordeel aan niemand
ondergeschikt makende, was niettemin zeer ontvankelijk voor de opmerkingen van
anderen, die zijn vlugge geest zeer spoedig wist te verwerken en in zich op te nemen.
Diep treurig, dat omstreeks dien tijd over dien gelukkigen kring een steeds
donkerder schaduw begon te zweven door eene sleepende ongesteldheid der Moeder,
die steeds vaker haar plaatsje achter het theeblad open moest laten. Dan beproefden
de kinderen wel de huiskamer en het theeuurtje toch nog zoo gezellig mogelijk te
doen zijn, maar er ontbrak al te veel als Moeder ontbrak en niet heel lang duurde het
of zij bleef voor goed ontbreken.
Ik kan aan Haar niet denken zonder een gevoel van eerbiedige teederheid; en ik
weet, niettegenstaande ruim dertig jaren sedert Haar dood zijn voorbij gegaan, dat
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al hare kinderen juist hetzelfde gevoelen. Zoo ver heeft het leven en hebben de
omstandigheden hen niet uiteen kunnen drijven en in verschillende richtingen gevoerd,
of zij weten van elkaar dat hunne gedachten steeds weer samentreffen boven Moeders
graf.
Die Moeder te vervangen was niet mogelijk; - 't was dan ook niet noodig. Want de
kinderen waren allen volwassen en op weg om zich een eigen kring te vormen. Alleen
de Vader bleef vereenzaamd achter. Hij was toen 52 jaar. Het eenige dat hem in dien
tijd kon afleiden, was op reis te gaan, nu eens in gezelschap van een zijner dochters
dan alleen. Dat zijn zeker de treurigste jaren zijns levens geweest, tot hij op een zijner
reizen, in Zwitserland, mejuffrouw Waldine Huth, uit Kiel, leerde kennen, met wie
hij, drie jaren na den dood zijner eerste vrouw, in den echt trad.
De hoop, dat hiermede de gezelligheid weer in de oude woning haar intrede zou
doen, werd echter niet verwezenlijkt; de jonge vrouw bleek het Hollandsch klimaat
niet te kunnen verdragen en moest voor ernstige malaria genezing zoeken in het
buitenland, die zij daar ook wel vond, doch slechts voor zoo lang als het verblijf
buitenslands duurde. S. richtte toen zijne zaken zoodanig in, dat hij, zooal niet voor
goed, dan toch voor geruimen tijd afwezig kon blijven. Zijn oudste schoonzoon, de
heer C.G. Frentzen, die reeds eenige jaren onder zijne leiding in de Leidsche zaak
werkzaam was geweest, werd met de dagelijksche leiding der zaken belast en de
jongste zoon met het beheer van het Leidsch Dagblad.
Zonder een bepaald vaststaand plan werd toen het huishouden opgebroken en
vestigde de heer Sijthoff zich

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1914

78
met zijne vrouw gedurende eenige maanden in Brussel, daarna gedurende meerdere
maanden in Parijs en vervolgens werd een groote reis door Italië ondernomen. Waar
S. zich ook bevond, overal moest hem elke week een uitvoerig rapport gezonden
worden van alles wat in de zaak was voorgevallen. En de trouw en de nauwgezetheid
waarmede de heer Frentzen zich van die taak kweet, heeft er zeker niet weinig toe
bijgedragen, dat dit tweede gedeelte van de ‘uitgevers-loopbaan’, dat ook nog bijna
dertig jaren heeft geduurd, niet minder vruchtbaar is geweest dan het eerste.
Bij het uitvoerig overzicht dat de heer Frentzen opstelde, voegde de chef van elke
onder-afdeeling der zaak dan zijn rapport; de boekhouder gaf een uittreksel uit het
Kasboek en vermeldde den stand der rekeningen; de reiziger deelde zijne bevindingen
mede bij zijne bezoeken aan den boekhandel; de meersterknecht verstrekte een
nauwkeurige opgaaf van den stand van het werk in drukkerij en zetterij en ieder die
overigens wat te vermelden had leverde zijne bijdrage tot het wichtig pak, dat elken
Zaterdag werd verzonden en met de grootste belangstelling des Maandags werd
tegemoet gezien. Dan werd eerst de uitvoerige brief van Fr. gelezen, die meestal
vragen omtrent te nemen beslissingen behelsde en waarop dan per telegraaf een
voorloopig antwoord werd gegeven, dat later aangevuld werd per brief; vervolgens
werden de overige bijdragen in het pak naar eisch behandeld, ter zijde gelegd of
beantwoord al naar het noodig was en dikwijls leverde de inhoud van het pak stof
voor verschillende brieven en telegrammen gedurende de geheele week.
Getrouw aan zijne gewoonte besprak S. ook nu weer al dergelijke zaken met zijne
vrouw en hij had het
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geluk in haar iemand gevonden te hebben, die hem volkomen kon volgen en met
haar raad en hare opmerkingen van nut kon zijn. Van meer dan eene uitgaaf uit dien
tijd zou aangetoond kunnen worden dat het aandeel van mevrouw Sijthoff in het
welslagen zeer belangrijk is geweest.
Een enkel staaltje daarvan mag hier vermeld worden. De meest grootsche uitgaaf
van S. uit de tweede helft van zijn uitgevers-loopbaan, die zijn naam ver buiten de
grenzen van ons land beroemd heeft gemaakt, en waarover de grootste uitgevers in
het buitenland met bewondering spreken, is het Breviarium Grimani, wellicht het
rijkst versierde ‘livre d'heures’ dat bestaat, en dat, in de bibliotheek van San Marco
te Venetië bewaard, slechts bij hooge gunst te zien is. Dit wonderschoone werk te
reproduceeren is jarenlang de illusie van S. geweest, eene illusie die heel wat keeren
niet te verwezenlijken scheen maar die hem toch geen rust liet. Twee jaren is de
firma Frisch te Berlijn bezig geweest met het maken van proeven, die altijd weer
teruggingen omdat ze nog niet dat waren wat S. zich voorstelde. Eindelijk verklaarde
S. zich tevreden, zóó kon het nu inderdaad de wereld in. Maar zijne vrouw, die met
even groote aandacht de proefnemingen had gevolgd, was nog heelemaal niet voldaan.
- Wij kunnen het onmogelijke niet verlangen, meende S. - Ik verlang het onmogelijke
niet, was het antwoord; dit boek moet een wereld-uitgaaf worden, daar mag niets
aan worden gespaard; en wie leveren kan wat hier reeds is geleverd, die moet meer
weten te bereiken als hij maar volhoudt.
S. had er een zwaar hoofd in. Niettemin werd de chef der firma Frisch uitgenoodigd
nog eens te komen praten. Met zichtbare teleurstelling hoorde deze aanvankelijk
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dat het einddoel nog niet bereikt werd geacht. Maar de geestdrift van mevrouw voor
de grootsche onderneming sleepte hem ten slotte toch ook mede; hij erkende dat de
mogelijkheid bestond, ook nog te bereiken wat zij hem aanwees en hij zette zich
opnieuw aan den arbeid met het resultaat, dat nu ook mevrouw zich bevredigd
verklaarde.
Het was den heer Sijthoff telkens weer een genot, dit aandeel zijner vrouw in zijn
werk aan anderen te kunnen vertellen en aantoonen.
De familie woonde toen reeds te Feldafing, de laatste woonplaats. De heer Sijthoff
was in al dien tijd nog slechts eenmaal in Leiden geweest voor een kort bezoek, bij
welke gelegenheid hij overvallen werd door eene ongesteldheid, die gedurende zijne
verdere levensjaren de grootste zorg voor zijne gezondheid noodzakelijk maakte,
maar hem, dank zij die zorg waaraan het niet één oogenblik heeft ontbroken, toch
maar weinig heeft gedeerd. Op de reis door Italië was eene reis door het Zuiden van
Frankrijk gevolgd en zoo werd ook Bagnères de Luchon, hoog in de Pyreneën gelegen,
bezocht. Het seizoen liep daar ten einde, maar de heerlijke lucht, het zachte klimaat
werkten zoo weldadig, dat het echtpaar besloot, er nog een poosje te blijven en ter
vervanging van de kamers in het hôtel werd een eenvoudig châlet gehuurd, dat door
de smaakvolle veranderingen, die mevrouw liet aanbrengen in huis en tuin, weldra
een allerliefste woning werd. Daar heeft de familie gelukkige jaren doorgebracht, want het verblijf dat aanvankelijk slechts voor maanden was bedoeld, rekte zich uit
tot volle twaalf jaren. En wel getuigt het van den schat van ressources die beiden in
zichzelven vonden, dat zij zoolang zich gelukkig en tevreden gevoelden in eene
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plaats die slechts enkele maanden des jaars vreemdelingen trekt en waar men
overigens leeft temidden van de meer dan eenvoudige ingezetenen. Zeker, ook in
den winter is de natuur in Bagnères de Luchon schoon en indrukwekkend, maar
omgang met ontwikkelde lieden, door beiden zoo hoog gewaardeerd als zij
gelegenheid hadden om dien te genieten, was er dan niet te vinden. Doch beiden
bleken dan genoeg te hebben aan hunne boeken, hunne tijdschriften, aan de rapporten
omtrent de zaak en aan de plannen voor nieuwe uitgaven die daar werden ontworpen.
Uit die jaren dagteekenen de plannen voor de uitgaaf der Codices, dagteekent ook
het plan voor het Breviarium, hiervoren genoemd.
Alleen de gedachte dat, wilde er nog iets komen van het bezit van een eigen tehuis,
het dan nu tijd begon te worden, deed in 1903 van Luchon opbreken en naar Feldafing
trekken, waar op een der schoonste punten aan het Starnberger Meer een villa werd
gekocht, die geheel werd verbouwd en ingericht op eene wijze, die den heer Boele
van Hensbroek, - een man zeker tot oordeelen in staat, - eenmaal deed verklaren,
alleen in Alma Tadema's huis een zoo volmaakte harmonie van kleuren en inrichting
te hebben aangetroffen.
In dat huis heeft de heer Sijthoff de laatste tien jaren zijns levens doorgebracht.
Hij heeft er over-gelukkig geleefd en gewerkt. In zijne wijze van werken kwam nooit
eenige verandering; de brieven en rapporten bleven even geregeld komen en werden
even geregeld behandeld. En het droeg veel tot zijn levensgeluk bij, dat Feldafing
zooveel gemakkelijker te bereiken was dan Luchon en dat zoovele vrienden uit
Holland op hunne zomeruitstapjes hem gaarne daar bezochten en enkele dagen
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in zijne omgeving doorbrachten. Zoo heeft hij op het einde zijns levens tal van
personen terug gezien met wie hij in zijne jongere jaren bevriend was geraakt.
Op het kleine kerkhof te Feldafing hebben wij hem ter ruste gebracht. Het was zijn
wensch, daar begraven te worden op een stil plekje, door hem zelf uitgezocht en door
de liefdevolle zorgen zijner echtgenoote getooid met bloemen en planten uit den
eigen tuin, waarin hij, als het weer het even toeliet, zoo gaarne wandelde. Naar dat
plekje gaan zeker nog heel wat gedachten uit en menige stille bedevaart zal er heen
gemaakt worden door de velen die hem hebben geëerd en lief gehad. Maar graven
ontkomen toch niet aan het lot, ten slotte vergeten te worden. Zoolang kunst en
letteren in ons vaderland geëerd worden, zal de naam van A.W. Sijthoff echter in de
geschiedenis voortleven.
D.A. VAN WAALWIJK.
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Levensbericht van Hugo Beyerman.
Tollens dichtte eens bij de wieg van zoo'n kleinen baas Zeg eens zuiver, looze guit!
Wat toch kijkt je de oogjes uit?
Goochelaar, biecht op je treken:
Zeg me hoe je blikken spreken,
Spreken, schoon je 't mondje sluit?
Zeg het jongen! zonder logen,
Wat toch zit er in je oogen? ...
Maar; wat vraag ik naar den vond?
Jongen, 'k heb de list doorgrond;
'k Weet het, door wat looze treken
Al je stoute blikken spreken,
Alsof je elke taal verstondt:
't Is geen wonder dat ze 't mogen,
Want je ziel zit in je oogen!

Met zulke oogen keek Hugo Beyerman op 19 September 1836 de wereld in; zoo
blikte hij te Deventer vrolijk op school, opgewekt als gymnasiast te Amsterdam, op
4 September 1852 uiterst gelukkig toen hij als cadet der artillerie de Koninklijke
Militaire Academie binnentrad: zijn leven lang met wijd geopende oogen voor plicht,
liefde en kunst, in voor- en in tegenspoed, bij grooten moed onder zwaar lijden op
hoogen leeftijd, tot zijn laatsten snik op 6 April 1913 te 's-Gravenhage.
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Hoe hij in zijn jeugd op zooveel verschillende plaatsen belandde, valt op te maken
uit het belangrijke, reeds een veertigtal jaren geleden door dr. Johannes Dyserinck
omtrent Hugo's vader geschreven levensbericht. Maar wat die bekwame verzamelaar
toen nog niet van zijn held - inderdaad ook een curiositeit onder de onsterfelijken
onzer Maatschappij van Letterkunde - kon weten, betreft den invloed der vaderlijke
leer op den zoon. Hugo senior hechtte de meeste waarde aan een kalme, uit bedaard
nadenken over ons eigen en hetgeen ons omringt opgemaakte schatting van zaken.
Aan die overeenkomst tusschen vader en zoon danken wij meerendeels de
lettervruchten van laatstgenoemde, zijne indrukken op het gebied van muziek en van
kunst, vooral op het gebied van Thalia: leerrijk, aesthetisch, schier klassiek. Deze
zijn uit zijn eigenaardige militaire loopbaan voortgesproten, althans nauw daarmede
verwant.
Na gunstig geslaagde studiën te Breda werd hij op 30 Juni 1856 benoemd tot
tweede-luitenant bij het 2de regiment vesting-artillerie te Bergen-op-Zoom, en reeds
het volgende jaar (9 October '57) overgeplaatst bij het regiment rijdende artillerie:
onze ‘francs lurons’, toen te Leiden, later te Arnhem in garnizoen. Nog in zijn eerste
garnizoen maakte hij kennis met Helena Maria Emerentia Beatrix Reyers, dochter
van den luitenant-kolonel later kolonel plaatselijken commandant te Nijmegen, en
huwde als eerste-luitenant op 3 November 1859 te Utrecht de vrouw zijner keuze.
Toen wij Beyerman in Gelderlands schilderachtige hoofdstad ontmoetten, trokken
ons aanstonds zijne schrandere, doordringende oogen aan, waaruit tevens zooveel
welwillendheid en vriendelijke kameraadschap straalden. De weelderige levenswijze
bij Neerlands oudste, meest beroemde bereden korps kon
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zijn wetenschappelijken zin niet schaden. In dien tijd van groote ontwikkeling der
artillerie vonden wij bij alle vraagstukken van techniek, ballistiek, organisatie, tactiek,
gebruik van het wapen e.d.g. immer voorlichting bij hem, sterk afstekende bij het
eigenaardige standpunt, waarop toen onze ouderen bij den generalen staf zich
bewogen.
Als bekwaam ruiter en wegens zijn tact van omgang met minderen werd hij bij
het korps belast met het rijkunstig onderricht der rekruten. Hij nam o.a. in den zomer
van het jaar 1868 in de legerplaats bij Milligen onder bevel van den prins van Oranje,
commandant der brigade cavalerie, deel aan de door dien vorstelijken bevelhebber
uitgeschreven wedloopen voor volbloedpaarden (1800 meters) en niet volbloeds (900
meters). De prins, gezeten op een volbloed, behaalde den prijs, doch was ‘hors
concours’; dientengevolge werd de eerste-luitenant Beyerman op zijn schoone merrie
Nora de gelukkige winner. Drie jaren later won Zijne Koninklijke Hoogheid na afloop
der manoeuvres op de Reuvensche heide bij Roermond op een ander paard van
Beyerman den eersten prijs en overhandigde dien aan den eigenaar. Deze courses
vestigden voor goed zijn naam als buitengewonen ruiter en goeden paardenkenner.
Na tienjarigen dienst bij de rijdende artillerie voerde zijn benoeming tot kapitein (12
Juli 1867) hem weder naar het regiment, waarbij hij zijn loopbaan als officier had
aangevangen, nu te Utrecht, waar hij slechts een groot jaar vertoefde om tot een
geheel anderen werkkring te worden geroepen.
Prins Alexander der Nederlanden had in Augustus 1868 den zeventienjarigen
leeftijd bereikt. Zwak van gezondheid en sedert zijn vroegste jeugd aan tedere
moederlijke zorgen gewend zijnde, trachtte Hare Majesteit koningin Sophie voor
den prins reeds als knaap en als jongeling
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groote vermoeienissen te vermijden. Ofschoon lichamelijk ongeschikt voor den
krijgsmansstand en met weinig gevoel voor uiterlijken praal, trok toch de ernstige
bestemming der krijgsmachten zijn hart; maar een lichamelijk organisme, sterk
afwijkende van een harmonisch ontwikkeld geheel, zou den jongen vorst, die reeds
door den Koning tot den hoogsten subalternen rang bij alle wapens en bij de marine
bevorderd was, geheel zijn leven elke inspanning verbieden. Zoo lang 's prinsen taak
nog niet scherp was afgebakend, moederlijke liefde stralen van vreugde schoot over
zijn jong leven, waren middelen te over beschikbaar om aan 's prinsen militairen zin
te voldoen. Daartoe behoorde de toevoeging van een jongen, kundigen, volkomen
vertrouwbaren leidsman. Tot dien tijd had de majoor der rijdende artillerie jhr. A.C.M.
Hooft volgens 's konings opdracht de functie van gouverneur bij den jeugdigen vorst
verricht; toen hij hulp verlangde bij een taak, die hem op gevorderden leeftijd te
zwaar viel, werd volgens zijn voordracht de kapitein Beyerman daartoe aangewezen.
Behalve dezen hebben de hofraad Camp - na het aftreden van jhr. Hooft benoemd
tot intendant van 's prinsen Huis - en de aan Z.K.H. tijdelijk toegevoegde
ordonnans-officier baron Sirtema van Grovestins zekeren invloed op zijn karakter
uitgeoefend. Na vertrek van laatstgenoemde naar Sumatra tot deelneming aan de
krijgsverrichtingen tegen het rijk van Atjeh, werd hij bij den prins tijdelijk vervangen
door den ordonnans-officier jonkheer S.M.S. de Ranitz: na terugkomst uit Indië
keerde baron Grovestins als kapitein der artillerie bij den Prins weder. Bijna zes jaren
verkeerde kapitein Beyerman - achtereenvolgens overgeplaatst bij het regiment veld-,
daarna weder bij de rijdende artillerie - bij Zijne Koninklijke Hoogheid, alvorens hij
op 1 Januari
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1874 als 's Prinsen adjudant deel ging uitmaken van den grooten staf. Dit langdurige
uitstel, waarvoor geen geldige reden bestond, wekte soms zijne gevoeligheid op:
hetgeen dan zijne sprekende oogen vertolkten.
De koning bemoeide zich betrekkelijk weinig met zijn zoon, daarentegen bleef de
koningin hem vertroetelen, bijna coquetteeren om zijne kinderlijke liefde: meermalen
niet zonder teleurstelling. Hunne Majesteiten bejegenden de heeren van 's prinsen
gevolg immer met groote voorkomendheid. Maar gedachtig aan de volgens den
ondeugenden bisschop van Autun, prins Talleyrand, vooral in vorstelijke huizen te
behartigen waarschuwing ‘les amitiés sont des moyens qu'il faut prendre ou quitter
selon les circonstances’, heeft Beyerman zich nooit opgedrongen. Vooral koningin
Sophie toonde meermalen zeer bijzonder op den adjutant van haar meest geliefden
zoon gesteld te zijn. De somwijlen eenigszins teruggetrokken houding van prins
Alexander tegenover zijn nieuwen mentor was steeds van korten duur; hoewel hij
Beyerman zeer genegen was en hoog waardeerde zag hij toch met zekeren vrees
tegen hem op. Gedurende 's prinsen verblijf aan de hoogeschool te Leiden (volgens
het ‘Album Studiosorum’ van 1 October 1870 tot Mei 1874), vergezelden de heeren
Grovestins, de Ranitz en Beyerman Zijne Koninklijke Hoogheid om beurten daarheen1.
Van dien tijd, toen het studenten-leven den jongen vorst eenigszins vrij maakte van
de banden, welke zijne geboorte aanlegden, dagteekenden vriendschapsbanden, welke
hij immer heeft onderhouden. Bij veelvuldigen omgang met hoogleeraren en andere
zonen van Minerva,

1

Prins Alexander woonde op het Rapenburg no. 22, alwaar de heer Camp steeds vertoefde.
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die Beyerman's kunde en wetenschappelijke ontwikkeling hoog schatten, bleef deze
gemakkelijk op de hoogte der vorderingen, maar ook van zekere zwakheden bij prins
Alexander. Dikwerf toonde deze vorstenzoon zekere onbeholpenheid - later verklaard
door zijn voor een krachtige levensuiting te zwak lichamelijk organisme -, waarop
Beyerman 't dan plicht achtte hem opmerkzaam te maken: soms met humor, op
eenigszins sarcastische wijze of met sterk sprekende oogentaal. Meermalen heeft de
prins daarover aan jongere vrienden te Leiden zijn nood geklaagd.
Vooral professor dr. Matthias de Vries kwam in nauwe betrekking tot prins
Alexander als rector magnificus, mede als voorzitter der commissie voor het
gedenkteeken van Leiden's ontzet in het van der Werff-park: waarvan de prins
eere-voorzitter, tevens een zeer ijverige en belangstellende medewerker was.
De heeren van 's Prinsen gevolg woonden de colleges van professor Rijke in de
natuurkunde bij, welke hij te zijnen huize aan Zijne Koninklijke Hoogheid gaf;
Beyerman benuttigde het verblijf in de schaduw van Minerva's tinnen tevens ijverig
tot eigen ontwikkeling. Op 19 Juni 1873 schreef onze Maatschappij zijn naam op
haar ledenlijst: juist een halve eeuw later dan dien van zijn vader.
In den winter van 1869 op '70 vergezelde kapitein Beyerman prins Alexander op
een reis langs de Middellandsche Zee, waarvan hij de herinneringen heeft nedergelegd
in ‘de Gids’ van 1872. In deze eerste lettervruchten gaf de schrijver bij al hetgeen
hij in het laatste jaar van het tweede Fransche keizerrijk aldaar, te Rome, op Malta,
in de landstreek van Palermo - door de dichters ‘de gouden schelp’ genoemd -, in
Tunis en elders aanschouwde, bewijzen van juiste opmerkingsgave,

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1914

89
goed oordeel en veelzijdige kennis, zonder dat hij aan anderen zijne wetenschap uit
de hoogte liet gevoelen. De zakelijke, wel doordachte inhoud zijner studiën, eveneens
de zuivere, korte, krachtige stijl van Hugo senior bleken mede het deel te zijn van
den junior. Jammer genoeg missen wij een dergelijke beschrijving betreffende
bezoeken van den prins met Beyerman aan zijne tante, Mevrouwe de groothertogin
Sophie, te Weimar waarbij ook 's prinsen vriend baron H. van Hogendorp,
eersteluitenant der artillerie, hem vergezelde; aangaande zijn reis naar Zweden,
Noorwegen en Denemarken, waarheen ook de heer Camp meeging (1874). Een
schoone gelegenheid om zijn tot zekere hoogte romantischen geest te scherpen ontging
Beyerman, wijl niet hij, maar jhr. de Ranitz Zijne Koninklijke Hoogheid vergezelde
naar de hoven van Rusland en Berlijn; bij deze gelegenheid was mede sprake van
bezoek aan een kleiner Duitsch hof, waar 's prinsen moeder een levensgezellin voor
haar zoon meende te hebben ontdekt. Van dit bezoek, aanvankelijk uitgesteld, kwam
ten slotte niets. De prins miste alle gevoel voor de levende poëzie onzer samenleving;
integendeel huldigde hij de opvatting van Vondel's Hippolytus ‘Eer worde de arend
een vriend der duiven, dan dat ik een vrouw diene ...’ Aan 's prinsen reis naar Noord
Afrika (1878) herinnert Beyerman's keurige arbeid ‘Drie maanden in Algerië’1, waar
hij, trouw aan Plinius' levensspreuk ‘nulla dies sine linea’, dagelijks aanteekende,
wat hij zag en ondervond: een uitmuntende gewoonte, welke helaas! in onzen ziekelijk
snel levenden tijd nog bij slechts enkelen toepassing vindt. Levendig en met ge-

1

Drie maanden in Algerië door H. Beyerman, 's-Gravenhage, D.A. Thieme 1878. Twee deelen.
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zonden humor wedergevende wat zijne oogen trof van Algerië tot Oran, langs de
kust en in de woestijn, gaf hij blijken van zeker talent om ook min verkwikkelijke
toestanden onder Arabieren en Bedouïenen zonder aanstoot te verhalen; terwijl hij
het natuurschoon van zee en rotsen, van oranjeboomen vol bloesems en vruchten,
van glimmende bladeren en overvloed van theerozen onder den zuidelijken hemel,
in de volle kracht van onze rijke Nederlandsche taal weergeeft, zooals Théophile
Gautier in zijne spraak dichtte On dirait des roses blanches,
Qu'auraient fait rougir de pudeur,
En les lutinant sur la branche
Des papillons trop pleins d'ardeur ...

't Wil ons voorkomen, dat de zoon van Mars onder den Afrikaanschen hemel is
ontwikkeld tot den aesthetischen letterkundige, wiens aanleg voor de
tooneelschrijfkunst reeds was gebleken.
Sedert heeft Beyerman zich ijverig, maar in stilte, schier onopgemerkt en
ongenoemd in verschillende dagbladen ‘Het Vaderland’, de ‘Nieuwe Rotterdamsche
Courant’ e.a. bewogen op het gebied van muziek - wij herinneren aan zijne artikelen
over de Diligentia- en andere concerten, de Engelsche klokkenspelers in November
1880, militaire schouwspelen en vertooningen -, van kunst, tooneel en allerlei
voorvallen in het dagelijksche leven. Ook verschenen van zijne hand necrologiën
van koningin Sophie op 3 Juni 1877, van prins Alexander zeven jaren later (21 Juni
'84) in dezelfde voor het Oranje-Huis zoo noodlottige maand, waarin ook 's prinsen
oudere broeder was overleden (11 Juni '79); critische besprekingen van schier alle
schilderij-tentoonstellingen te 's-Gravenhage tusschen de jaren 1881 en '87, aan-
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gaande de aan Coppée, Vaquerie, Sardou, Ohnet, von Moser, andere Duitsche en
Fransche schrijvers ontleende opvoeringen van het ‘Nederlandsch tooneel’.
Grooten roem oogstte Beyerman, niet alleen hier te lande, maar ook in Zuid
Nederland aan de Schelde en te Weimar, het Ilm-Athen, als tooneelschrijver onder
het pseudoniem van ‘Glanor’.
Het tooneel heeft de schoone, edele roeping van te vermaken. In den ouden, later
afgebranden schouwburg aan den Amstel las men de regels van onzen dichtervorst:
‘Tooneelspel quam in 't licht tot leersaem tydverdrijf;
Het wijckt geen ander spel, noch konincklyke vonden,
Het bootst de weereld na: het ketelt siel en lijf:
Het prickeltse tot vreughd of slaet ons soete wonden:
Het toont in 't kleyn begrip al 's menschen ydelheyd,
Daer Demokryt om lacht en Heraklyt om schreyt ...’

Het tooneel dient tot vermaak als voermiddel van ontwikkeling en beschaving, maar
tot een vermaak dat verheft en veredelt, oog en hart bevredigt, te denken geeft. Het
moet een spiegel zijn van de werkelijkheid, maar mag niet preeken, al hoort men het
vaak, soms te recht, noemen een ‘leerschool voor volwassenen’. De voorbeelden,
welke het tooneel vertoont, moeten door waarheid, leven en beweging trekken. Een
goede tooneelvoorstelling, waar men menschen ziet, die tot het gemoed spreken, is
een heerlijke uitspanning, waarvan het genot wordt verhoogd, omdat velen te zamen
daarvan genieten. De tooneel-critiek en de oorspronkelijke, zonder eenigen invloed
van anderen, door stijl, dialoog en uitvoering van de tot dusverre in ons land
opgevoerde drama's en blijspelen afwijkende tooneelstukken van Beyerman vielen
toevallig zamen met het ontstaan van het Tooneelverbond, de bemoeiingen van
Teyler's Genootschap en van de afdeeling letterkunde der Koninklijke Maatschappij
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van Wetenschappen te Amsterdam om de dramatische poëzie te doen herleven, de
vertooningen van rijmelaars, het vertaalwerk van ‘penny-a-liners’ te vervangen door
oorspronkelijke stukken met plastische voorstellingen en juiste karakter-beelden, het
boeken-hollandsch met vierde naamvallen door gewone, losse gesprekken en gezonde
taal.
Met groote voorliefde en kennis beoordeelde Beyerman ‘de Kiesvereeniging van
Stellendijk’ door Lodewijk Mulder, ‘de Schuld’ van Mendes da Costa en de Vos, de
zoo al minder gelukkig geslaagde Indische tooneelwerken van Mina Kruseman en
Brooshooft: waarbij hij dan de toenmalige jonge actrices en acteurs als Picéni,
Christina Poolman, de heeren Moor, Bouwmeester, Schulze aanmoedigde door
gepasten lof, doch ook nooit verzuimde hen in hun eigen belang, immer voorkomend
en hoffelijk, op gemaakte fouten te wijzen.
Deze school, meer nog de levende wereld, waarin de betrekking bij prins Alexander
hem elken dag riep, scherpte zijn schrander oog tot grondig onderzoek der
onderwerpen, welke hij daarna zoo boeiend, zoo natuurlijk in zijne tooneelstukken
‘Uitgaan, Zijn geheim’ en ‘De ware Jozef’ heeft weergegeven. Even juist als hij
vroeger zijne kameraden wist te beoordeelen, steeds hunne goede hoedanigheden op
den voorgrond stellende, blikte hij later in de maatschappelijke samenleving met
hare schatten van huislijkheid en wederzijdsche toewijding. Even openhartig
parodieerde hij bij eigen weten en ondervinding in ‘Uitgaan’ het zoo dikwerf
onbeteekende, schijnbaar drukke leven der hoogere standen met hunne ‘Tartuffe's’,
en lastertongige ‘tête-à-tête's’: ons overbekend uit Pailleron's geestige comedie ‘Le
monde où l'on s'ennuie’.
Glanor's blijspel ‘Uitgaan’ mag een juweeltje van
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tooneelschrijfkunst heeten. De eenvoudige titel houdt verband met de strekking: een
boeiend, uit het leven gegrepen, gekuischt protest in losse, vloeiende taal tegen
toenemende weelde en genotzucht, drang om op soirées en bals te schitteren, vooral
in de zoogenaamde groote wereld, welke den ondergang van tal van personen en
gezinnen ten gevolge heeft. Met toepassing op een degelijke, echt Hollandsche
omgeving - schier denkt men aan eigen kring - heeft Beyerman door een hoogst
eenvoudige, zelfs te sober doorgevoerde intrigue, met kennis van personen, toestanden
en juiste karakterteekening, een der zwakke punten onzer hedendaagsche samenleving
meer door vlotten dialoog dan door eigenlijke actie aan de kaak gesteld.
Alleraardigst beschrijft hij zoo'n bal. Iemand, die zijn wereld heet te kennen,
bemoeit zich daar zoo min mogelijk met zijn eigen vrouw, welke zich op hare beurt
uitsluitend met anderen dan haar man behoort te vermaken. Zij wordt door anderen
gevleid, omarmd, bediend, ten slotte naar haar rijtuig gebracht. Haar man kijkt men
te nauwernood aan. Hij wordt geduld, omdat 't niet anders kan, maar de ‘Lohengrin’
zag liefst, dat hij bij den koetsier op den bok ging zitten om hem de plaats naast haar
te laten. Mevrouw komt doodmoê, veelal humeurig thuis, staat des anderen daags
pas tegen den middag op, heeft dan allen tijd noodig om zich weêr te laten kappen
en kleeden ten einde des avonds op nieuw in de puntjes te voorschijn te komen en
andere overwinningen te behalen. De zorg voor de kinderen, heiligst bezit, en voor
het huishouden blijft aan huurlingen overgelaten: dikwerf met alle later blijkende,
soms onherstelbare gevolgen van verzuim en verwaarloozing. ‘Uitgaan’ is, wat onze
buren noemen, een ‘Sittenbild’, een echt
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chique ‘comédie de moeurs’, welke geen scherts buiten sluit, doch door satire en
ernstige diagnose het euvel doet kennen. Toilet en tafel stellen in de groote wereld
zulke hooge eischen, dat onbemiddelden hun ondanks en soms aan eigen schouw
niet zonder ‘Seitenhiebe’ van vrouw en dochters, door de dreigende rekeningen van
modiste en kok van de ‘uitgaande wereld’ worden gescheiden. En bij de door ‘Fortuna’
meer begunstigde leden der ‘haute volée’ en ‘haute finance’, vooral in de kringen
der ‘Streber’ en millioenengaarders van ginds, die schier een polsstok behoeven om
over hunne jaarlijksche inkomsten heen te komen - doen dikwerf schitterende toiletten
en het ‘record’ van overvloedige schotels schade aan het genoegelijk samenzijn.
Menigeen vermeit zich beter bij den schalkschen lach van een spiritueel buurtje in
een mousseline'tje dan bij het deftige zwijgen van eene in zijde of satijn ruischende
matrone; aan menigen wijdschen disch met actueele-, oud-excellenties en goudheiligen
kan men den wensch niet onderdrukken, dat de conversatie wat meer van den schotel
had, de gasten in de leege plateau's overgingen!
‘Uitgaan’ kwam op 15 Maart 1873 een eerste maal voor het voetlicht in de Societeit
‘de Vereeniging’ te 's-Gravenhage, door het tooneelgezelschap van den
Rotterdamschen schouwburg Albregt en van Ollefen ten benefice van het bevallige
actrice'tje A. Picéni. Steeds meer gewaardeerd - vooral om de beschaafde, natuurlijk
samenspraak en de geheele door Beyerman persoonlijk geleide opvoering, welke als
't ware een omkeering bracht in de tot dien tijd gebezigde tooneeltaal en in de wijze,
waarop de artisten zich op het tooneel plachten te bewegen - en in alle groote plaatsen
van Nederland opgevoerd, werd Glanor's blijspel ook gekozen in den
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schouwburg te Amsterdam (13 Mei 1874) bij de viering der vijf-en-twintigjarige
gezegende regeering van onzen laatsten koning, te welker gelegenheid Zijne Majesteit
den kapitein Beyerman zeer bijzonder over zijn werk complimenteerde; bij de
inwijding van den nieuwen Vlaamschen Schouwburg van Antwerpen (16 Augustus
d.a.v.), en op verzoek van den groothertog Alexander van Saksen Weimar Eisenach,
dien maeceneas voor het tooneel der ‘Meiningers’, te Weimar, waar ‘In die grosse
Welt’ grooten bijval oogstte. De ‘Weimarsche Zeitung’ van 12 Mei 1874 bracht een
eigenaardige hulde aan Beyerman's scherp vernuft en leerzame pen, door ter eere
onzer Hollandsche vrouwen in warme bewoordingen op de quint-essens van zijn
tooneelstuk te wijzen: ‘Man kann Holland nur Glück wünschen, wenn dort die Frauen
erklären, lieber als in der grossen Welt, am häuslichen Herde die Flamme ihres
Glückes pflegen zu wollen, und wenn ihnen diese Erkenntniss kommt, noch ehe sie
von der verbotenen Frucht genascht haben’.
‘Zijn geheim’, voor de eerste maal den 5den Maart 1874 te Rotterdam opgevoerd,
is een drama, beter gezegd een dramatische schets. Het thema is overbekend: de oude
trias van den man, de vrouw en den minnaar, van welke er één te veel is: het
onderwerp van een groot deel der romantische literatuur. Naar den geest der tijden
ziet men den minnaar verdwijnen - in de ‘Polyeucte’ van Corneille -, of de vrouw Rousseau laat haar in de ‘Nouvelle Héloise’ sterven -, of de man - als in den ‘Jacques’
van George Sand. Glanor herinnert deels aan ‘Polyeucte’ deels aan ‘Jacques’.
Beyerman teekende geenszins als bij de meeste Fransche comedies, waarin door
liefde gewoonlijk niet anders wordt verstaan dan een zinnelijke, hartstochtelijke
opwelling,
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die bevrediging zoekt ten koste van deugd en eer - verleidings- en echtbreuk-histories,
doch een minnaar, die zich gedraagt als een fatsoenlijk man, even als Corneille's held
zich uit zuivere, edele zelfverloochening opoffert. Glanor had voor het eigenlijke,
ware leven wijd geopende, machtige oogen en gaven; zijne creatieën schenen voor
het tooneel een zeer vruchtbaren dramaturg te beloven, waarop Nederland trotsch
mocht zijn. Antwerpen bekroonde ‘Zijn geheim’ met goud.
De omstandigheden, waaronder de beste levensjaren van Beyerman verliepen,
brachten, helaas! de gulden letterkundige beloften niet tot geheele vervulling. Een
derde tooneelstuk ‘De ware Jozef’ is alleen door aanzienlijke liefhebbers in intiemen
kring maar nooit publiek opgevoerd: wel jammer! want hoewel niet gelijkstaande
met de vorige, bevat ook die arbeid veel aardigs en degelijks.
Na den dood van prins Alexander werd Beyerman benoemd tot adjudant in
buitengewonen dienst van Zijne Majesteit den Koning, na diens overlijden van Hare
Majesteit de Koningin, en doorliep hij bij het wapen der artillerie de rangen van
majoor en luitenant-kolonel, tot hij op 23 Maart 1887 het leger met den rang van
kolonel verliet. Tien jaren later verleende Hare Majesteit de Koningin-Regentes aan
den oud-adjudant van wijlen prins Alexander den rang van generaal-majoor (28
Augustus 1897) en vereerde onze Souvereine hem na HDz. troonbestijging
herhaaldelijk met buitenlandsche opdrachten. Op 4 Augustus 1900 zag hij zich
aangewezen om Hare Majesteit te Coburg te vertegenwoordigen bij de begrafenis
van Z.K.H. den hertog van Saksen-Coburg-Gotha, hertog van Edinburg; op 5 October
d.a.v. bij de ter aarde bestelling van Z.H. Bernard, Heinrich hertog van Saksen-
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Weimar. Reeds in September '98 was hij bij de plechtige inhuldiging van Hare
Majesteit de Koningin toegevoegd aan Z.K.H. den groothertog van Saksen-Weimar,
bij wien Beyerman in hoog aanzien stond1, en vertegenwoordigde vooral ook om
deze reden Hare Majesteit bij de laatste aan dien vorst op 11 Januari 1901 te Weimar
toegebrachte eere. Van 4 tot 7 Februari 1901 was de generaalmajoor Boyerman ter
gelegenheid van het hawelijk van Hare Majesteit de Koningin verbonden aan Z.K.H.
prins Albert van Pruisen; op 24 October van datzelfde jaar met een Harer Majesteits
ordonnans-officieren, den eersteluitenant graaf du Monceau aan Z.K.H. den
groothertog van Saksen toegevoegd bij diens eerste officieele bezoek op het Loo en
te Soestdijk.
Ofschoon de heer Beyerman ten hove aan zijne eigenlijke artilleristische
bestemming ontwies, leefde de oudrijer onverzwakt in hem voort. Daarvoor getuigde
zijne welsprekende feestrede op 20 April 1893 tot herdenking der oprichting van het
korps rijdende artillerie vóór honderd jaren2. In die geschiedkundige voordracht sprak
zijn geweten: een achtbare rechtbank, welke zich in oordeelvellingen niet door goedof afkeuring, ook niet door min gunstige uitkomsten van de waarheid mag laten
afleiden, maar onveranderlijk de beginselen van recht en billijkheid behoort te volgen.
Krachtig schetste hij bij de opening van dat feest te Arnhem de schoone daden der
Staatsche-, Bataafsche, Koninklijk Hollandsche-, Fransch

1

2

De heer Beyerman schreef voor den groothertog, op diens speciaal verzoek, een tooneelstuk
‘Klaveren aas’, waarvoor die vorst hem o.a. een prachtige ‘collie’ ten geschenke bood, welke
Beyerman immer vergezelde.
Gedenkboek ter herinnering aan de feestviering van het Korps Rijdende Artillerie door
N.I.A.F.H. van Es. Arnhem, Coers en Roest, 1893. Bladz. 45 en vlg.
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Keizerlijke- en Koninklijk Nederlandsche rijdende batterijen, haren roem in het
binnen- en het buitenland, zijne voorgangers, die bloed en leven voor koning en
vaderland hadden geofferd en wier namen schitteren als diamanten op een rouwkleed,
als dauwdruppelen op viooltjes en witte rozen. Nog klinken ons als muziek in de
ooren de gevoelvolle woorden, waarmede hij ten slotte de verwachting uitsprak, dat
het korps - waarbij hij zelf zoozeer had uitgeblonken - steeds in bloei moge voortleven,
tot heil en handhaving van Neerlands onafhankelijkheid. Bij den levendigen bijval,
welke zijne schoone rede uitlokte, drong het vuur zijner sprekende oogen den parel
terug, welke de levendige toejuichingen zijner kameraden en oud-kameraden daarin
deden opwellen.
F. DE BAS.
's-G r a v e n h a g e , 18 Februari 1914.
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Levensbericht van Mejuffrouw L.A.J. de Neve.
(Louise B.B.).
Wij willen hier een kort bericht geven omtrent het leven en den arbeid eener
schrijfster, die in het jaar 1913 aan onze Maatschappij ontvallen is, en die onder den
schuilnaam van ‘Louise B.B.’ door hare romans en novellen bij tal van lezers een
geliefde bekendheid heeft verworven: Mej. Louise Adriana Johanna de Neve.
Zooals de naam reeds doet vermoeden, is de familie de Neve van Fransche afkomst.
Ze bewaart de overlevering aangaande een ouden markies de Nève, die op het einde
van de zestiende eeuw, wegens zijn Protestantsch geloof, met drie zoons, uit Bretagne
naar de Nederlanden is gevlucht. Van dit drietal zoons zal de jongste, in Bergen op
Zoom gekomen, de stamvader van de Nederlandsche de Neve's zijn geworden. De
grootvader en de vader van onze schrijfster waren beiden officieren in Nederlandschen
dienst. De laatste: Gillis Pieter de Neve, als jong luitenant naar Indië getogen, bracht
het daar tot den aanzienlijken rang van
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Luitenant Generaal. Hij trad er in het huwelijk met Louise Christina Johanna Loder.
Van hunne kinderen was Louise Adriana Johanna, op 4 April 1859 te Padang geboren,
de oudste.
Tot haar 24ste jaar heeft Mej. Louise de Neve een ongestadig leven geleid. Na haar
eerste jeugd als een vroolijk, dartel kind in Padang, de Padangsche Bovenlanden en
Pontianak te hebben doorgebracht, heeft zij gedurende haars vaders verlof, van
1866-1868, met hare familie in Den Haag gewoond. Teruggekeerd naar Indië moest
zij in het jaar 1871 te Soerabaja haar moeder verliezen. Op nieuw ging zij nu, met
haar vader en hare broers en zusters, naar het Vaderland, en wel naar Leiden, waar
de kinderen - Louise was nu twaalf jaar geworden - aan de hoede harer tantes de
Neve, zorgvuldige en trouwe, maar ietwat strenge en tuchtlievende dames, werden
toevertrouwd. Hier bleef Louise, ten einde hare opvoeding te voltooien, ook toen
haar vader in 1873 wegens den oorlog op Atjeh naar Indië terugkeerde. In 1877
echter, 18 jaren oud, werd zij door dezen, thans Commandant van het Indische leger,
naar Batavia geroepen, waar zij bleven, totdat de Heer de Neve in 1880 gepensioneerd
werd. Hij vestigde zich met de zijnen te Leiden. Eén en twintig jaren oud, kwam
Louise aldaar aan het hoofd van de vaderlijke huishouding en hare zes broeders en
zusters te staan. Toen de Heer de Neve overleed, in 1883, kwamen nieuwe
wisselingen. Met hare zuster Mej. C. de Neve en haar zwager en zuster de Wijs, die
juist uit Indië gekomen waren, vertrok Louise naar Den Haag, waar zij zoo goed als
al hare romans en novellen schreef. In 1909 overleed ook de Heer de Wijs, en de
drie achtergebleven zusters vertrokken naar Baarn.
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Had onze schrijfster reeds vroeger wegens hartlijden zich een tijd lang van
buitengewone inspanning moeten onthouden, in Mei 1913 moest zij, door ernstige
nierziekte aangetast, naar Neuenahr vertrekken, waarbij hare zusters haar vergezelden;
en hier is zij, onverwacht, terwijl de dokter meende, dat zij terug kon gaan, door een
hernieuwden aanval harer ziekte op den 20sten Juni van het genoemde jaar op vier en
vijftigjarigen leeftijd bezweken.
Na het overlijden van haar vader, toen zij met hare zuster en de familie de Wijs in
Den Haag woonde, hare huiselijke zorgen een eind hadden genomen en zij haar tijd
voor een groot deel voor zich zelve had, is zij als schrijfster opgetreden. Zij was vier
en twintig jaren oud. Maar, is het voor een roman- en novellenschrijfster noodig, dat
zij het groote menschenleven in zijn verscheidenheid kenne, - hieraan toch zal zij de
stof ontleenen, die zij straks met hare fantazie bewerken zal - dan mag gezegd worden,
dat onze schrijfster in een goede voorbereidende school was geweest. Zij beschikte
over de kennis van twee werelden, de Vaderlandsche en de Indische; zij had als kind
in de Padangsche Bovenlanden en elders het vrije Indische leven in zonnigen
levenslust leeren kennen, en bij de tantes het Europeesche leven in zijn enge
correctheid van nabij gadegeslagen. Zij had gereisd en landen en menschen gezien.
Te Batavia had zij aan de zijde van haar vader in de groote wereld verkeerd, bals,
recepties, tooneelvoorstellingen bijgewoond, aan het hof van den Gouverneur Generaal
gelogeerd, en in Leiden had zij als een bedrijvige huismoeder het huis van haar vader
bestierd, broeders en zusters geleid, de huiskamer ge-
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zellig gemaakt, de nooden des levens gedragen en door hare vindingrijke handigheid
en haar raad voor alles zich het ‘universeel genie’ getoond, waarvoor de haren haar
zoo gaarne verklaarden. Kennissen en vrienden had zij ontmoet. Het militaire en het
burgerlijke leven kende zij van nabij, en in het volle leven te grijpen was haar lichter,
dan anderen, die wel willen, maar hare wereld niet kennen. Welk een rijke stof lag
vóór haar, welke visioenen van tropische weelde, welke herinneringen, die zij maar
had op te roepen, om ze weer te geven!
Toch - bij al het talent, dat in haar school - moest er een bizondere aanleiding
komen, voordat die stof levend werd onder haar pen, en de Louise B.B. gewekt werd,
die in Mej. de Neve sluimerde. Zij had tot in 1883 aan hare bezorgingen genoeg. De
auteursdrift prikkelde haar niet. Maar zie, tot hare bemoeiingen behoorde ook de
kleine liefdedienst, dien zij bewees aan een Leidsch buurmeisje, dat krank lag en aan
hetwelk zij dagelijks een brief schreef met een door haar opgesteld verhaaltje. Deze
kleinigheid maakte haar tot auteur. De Heer de Wijs toch, die de verhalen
verdienstelijk vond en Parijs bezocht, nam ze mee en liet ze zien aan Cd. Busken
Huet, en het eervol gevolg was dat ze in 1884 onder den later zoo bekend geworden
schuilnaam van Louise B.B.1 en onder den titel Kindervreugd en Kinderleed,

1

De schuilnaam, waaronder Mej. de Neve schreef, was oorspronkelijk een soort van bijnaam,
die haar soms plagend door hare familie gegeven werd, naar aanleiding van hare eerste
ontmoeting met den Heer de Wijs. Toen deze namelijk in het jaar 1877, bij hare aankomst
te Batavia, haar van de boot kwam halen, stelde hij zich niet anders voor of hij zou een donker
meisje vóór zich zien. Mevrouw de Wijs, Louisa's zuster, toch was donker. Verbaasd zag hij
zijn jong schoonzusje aan, blond en blozend, zoodat hij niet nalaten kon, zich lachend te
laten ontvallen: ‘Wel jou, blonde bliksem!’ Van dien tijd was zij B.B. gedoopt, een plagerij,
die zij later edelmoedig honoreerde, toen het om een pseudoniem te doen was. De trek teekent
haar.
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met een voorrede van Busken Huet en illustraties van J. Linse, bij de firma Tjeenk
Willink te Haarlem het licht zagen. ‘Het is de verkeerde wereld’, zoo schreef Huet
in die voorrede ‘niet ik moest de schrijfster dezer vriendelijke verhalen aanbevelen
maar zij mij, die van verschillende onvriendelijke eigenschappen mij bewust ben.’
Maar hij heeft, zoo verklaart hij, het altijd aangenaam gevonden als een vleijende
stem zijn arm vroeg. Hij heeft den uitgever tot de uitgave aangespoord. ‘Geeft zij de
Nederlandsche kippetjes voedzame graankorrels te pikken, hij staat in voor de
zuiverheid van het meel.’ Wat de schrijfster betreft ‘aan haar is de toekomst, de blijde
moed, het nieuwe leven. Aan haren vluggen voet van twintig jaren de hoopvolle
wandeling berg-op.’
Dit was wel meer dan genoeg om haar zelfvertrouwen in te boezemen. Er
verschenen dan ook eerlang nieuwe kinderverhalen, Kattengeschiedenis en
Zonnestraaltjes, evenzeer geïllustreerd. Maar eens op weg en met de haar voorspelde
toekomst vóór zich, ging nu ook haar ‘vlugge voet berg-op.’ Van 1884 af begon zij
novellen en romans te leveren aan het mede door den Heer Tjeenk Willink uitgegeven
tijdschrift ‘Eigen Haard.’
Zij schreef in de jaren 1884 tot 1887 haar Met Verlof uit Indië, Eerste indrukken
en Moederhart, welke drie verhalen betrekking hadden op Indië. Zij schetst er de
lotgevallen in, die zij zelve onder de oogen had gehad of die zij zich met hare Indische
herinneringen goed kon voorstellen. Het zijn nog eenvoudige verhalen zonder veel
karakterstudie, het werk van de beginnende schrijfster. Later zal het dieper gaan.
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Omstreeks het jaar 1888 werd zij aangezocht, zich aan een geheel andere soort van
arbeid te geven en, mede voor ‘Eigen Haard,’ een artikel te leveren over ons Prinsesje.
Het onderwerp stond haar aan. Mej. de Neve had de kinderwereld lief en was het
Huis van Oranje zeer toegedaan. Ook kon zij weten, dat hare lezers hare
mededeelingen omtrent het algemeen geliefde Koningskind met graagte ontvangen
zouden. Het was voor een goed deel het verblijf van onze aanstaande Koningin op
het Loo, dat zij behandelde: hoe het achtjarige kind er duiven en herten voederde, er
hare ponnies mende, er haar tuin en speelplaats had, wat naar teekeningen van Ch.
Rochussen en verder naar foto's geïllustreerd werd. Het artikel werd dan ook spoedig
in boekvorm uitgegeven. In hetzelfde jaar gaf zij ook een onderhoudende beschrijving
van de Sofiastichting, te Scheveningen, het herstellingsoord, waar arme zwakke
kinderen de zeelucht genieten.
Na deze opstellen leverde zij weder een aantal romans en novellen; en plaatste
‘Eigen Haard’ haar Vervreemd, Aleide Ploegers, Minta Pindjam, Van één stam, Je
Maintiendrai, Een misdeelde, Een oud devies en Léonie, van welke o.a. Aleide
Ploegers over niet minder dan 25 afleveringen van het tijdschrift loopende, in twee
deelen afzonderlijk werd uitgegeven. Geschiedde dit binnen de jaren 1890 en 1898,
ondertusschen was ook in 1896 in de ‘Novellenbibliotheek’ van Van Holkema en
Warendorf een roman Eind goed, al goed, uitgekomen en in 1897 te Utrecht haar
Wilde rozen in de ‘Nederlandsche Bibliotheek’ van Mej. Ida Heyermans opgenomen.
Opnieuw werd onze schrijfster op een andere baan van werkzaamheid geleid, toen
de Heer Tjeenk Willink hare medewerking verzocht ten behoeve van een werk,
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dat tot titel zou dragen: De Vorstinnen van het Huis van Oranje-Nassau. Terwijl
Mejuffr. Johanna W.A. Naber, die zich bekend had gemaakt door haar ‘Naast de
Kroon’, handelende over Renata van Frankrijk, zich belastte met de levens van Prins
Willem's moeder, Juliana van Stolberg, en van de gemalinnen onzer Stadhouders,
nam Mejuffr. de Neve, nu onder haar eigen naam, op zich, onze Koninginnen te
beschrijven. Het genoemde werk kwam in 1898 in een fraaien band uit en was versierd
met talrijke portretten, een eere voor de schrijfsters en den uitgever. Er verscheen in
1909 een goedkoope uitgave van.
Na in 1899 bij de HH. Blom en Olivierse te Culemburg in de ‘tooneelstukjes voor
dames’ haar Orchideeën en Sneeuwklokjes te hebben uitgegeven, verscheen tusschen
1900 en 1905 in ‘Eigen Haard’ weder een reeks romans en novellen Bergaf, Na den
Storm, Gelijkvloers, Eén, die meetelt, Janneke de Pionierster, Zooals de ouden zongen
...! Een bittere druppel, Njootje en Nonnie, van welke verhalen ‘Janneke de
Pionierster’ bizonderen opgang maakte, in 1904 in boekvorm verscheen en in 1914
in Holkema en Warendorf's ‘Serie van hedendaagsche romans’ werd opgenomen.
In 1905 kwam te Utrecht bij A.W. Bruna een werk van haar uit onder den titel En
attendant.
Gedurende vrij langen tijd moest onze wakkere, immer bezige schrijfster,
tengevolge van ongesteldheid den arbeid staken. In de aflevering van 18 December
1909 evenwel mocht ‘Eigen Haard’ het verschijnen van wederom een nieuwen roman
aankondigen. Het was vijf en twintig jaren geleden, sedert Mej. de Neve haar eersten
roman geleverd had; dies geschiedde deze aankondiging met eenige feestelijkheid
in een aan haar gewijd en met haar portret versierd artikel, waarin ik het genoegen
had, een kort levensberichtje omtrent haar te geven met een
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woord van waardeering van haar werk. De nieuwe roman der jubilaris begon met
Januari 1910 te verschijnen onder den titel: De vrouw van Leendert Oldhuis en was
een van hare meest belangwekkende romans, met scherpe karakterbeschrijving en
boeienden inhoud, wel overdacht en kloek geschreven; doch de belofte, die hij voor
het vervolg scheen te doen, kon, helaas, niet worden vervuld. Er volgde wel in 1913
nog een zeer eigenaardige schets Dirk's zonde, waarmede zij een forschen greep deed
in het leven; maar het was het laatste werk, dat haar steeds vaardiger hand leveren
mocht. Een omwerking van ‘Gelijkvloers’ verscheen na haar dood bij de HH. Holkema
en Warendorf onder den titel Laag bij den grond.
Louise B.B. is eene schrijfster van de goede oude school; zonder even forsch te zijn,
als Mevrouw Bosboom Toussaint of in die mate welsprekend, schrijft zij haar werk
in een grooten, zuiveren, edelen en beschaafden stijl. Blijven vaak de uitersten bij
haar op den achtergrond, zij geeft het leven, zooals wij het zien en in ons gevoelen
en kennen, met zijn zon en schaduw. Aan ongelukkigen ontbreekt het bij haar niet,
en de strijd des levens is er wel vertegenwoordigd. In ‘Leonie’ ontmoeten wij den
adellijken Otto Swaerdekroon, in ‘Een misdeelde’ Milia Bronthout, die de één
mismaakt is, de ander hulpbehoevend in een rolstoeltje wordt rondgereden. Maar
misdeeld, gebrekkig, door het medelijden zelf dat hen omringt gekwetst, weerloos,
niet mee kunnende dingen naar het geluk, ontberend - weten zij door hun vroomheid
en karakter te dragen en te overwinnen. Zij mogen gewond opspringen en losbreken,
zij hebben ook het eergevoel, dat verbergt en staande houdt en de zelf-
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verloochening, die afstand doende van eigen geluk, een wereld van zegen voor
anderen weet te scheppen. Eergevoel en opgewektheid zijn machtige karaktertrekken
in Louise B.B.'s helden. Zij zelve hield wegens zijn eergevoel, ridderlijkheid en
edelmoedigheid veel van het Fransche karakter, waaraan zij zich misschien nog altijd
verwant gevoelde, en ook in hare militaire kringen werd al licht een kloek eergevoel
levendig gehouden. Het leeft in ‘Je maintiendrai’. Het spreekt in ‘Een oud devies’
in het hart van de eenvoudige juffrouw Helmont: arme gezelschapsjuffrouw, ja, maar
die met de voornamen Victoire Renée Isabelle Madeleine Yvonne harer grootmoeder
St. Croix de Prestonville gesierd en met den ouden gebroken zegelring, waarop nog
de woorden ‘vaillant et fier’ te ontcijferen zijn, in haar bezit, den fieren zin harer
vaderen in eere houdt.
De karakters van Mej. de Neve rijzen niet tot eene verhevenheid en dalen niet tot
een peil, waarbij zij uit het oog geraken, maar menschelijk blijven zij, zoodat wij
onder kennissen en vrienden schijnen te zijn. Toch weet zij ons belang te doen stellen
in hun zijn en doen. Soms zijn wij in den Haag, veel in Indië. Soms op een kasteel
of buitenplaats in Gelderland. Het is een beschaafde wereld, wel gekleed, wel
opgevoed, zich overgevend aan de weelderige genoegens van bals en recepties of
bescheiden wegschuilend in kleiner doen, gemoeid in al den strijd, dien ongelukkige
huwelijken, verkwistende zoons, ziekte en dood, scheeve maatschappelijke positie
en persoonlijke ongevallen over zulk een wereld brengen kunnen. Hare helden en
heldinnen zijn overgegeven aan al de dwaasheid, die de geldzucht, die de ijdelheid
kunnen begaan, aan al de ongelukken, die de ijverzucht kan doen ontstaan. Maar
Louise B.B. zou Louise B.B. niet
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zijn, indien niet hier een hartelijk, daar een edel, ginds een stout, een trouw, eerlijk
en liefhebbend karakter in de menigte trad en de zon deed schijnen, of een gelukkig
einde soms het jammerlijk misverstand ophief. Alleen van haar allerlaatste werk
heeft zij zuchtend getuigd dat het niet vroolijk was.
Dit wereldje, dat juffr. de Neve schept, beweegt zich gemakkelijk, maakt door
houding, gebaar en taal den indruk dat wij met ware menschen te doen hebben, die
zus of zoo mogen geweest zijn of in oude familiegeschiedenissen zus of zoo gehandeld
mogen hebben. De schrijfster, levendige verhaalster, verstaat de kunst, een
fijngebouwde, wel gekleede edelvrouw, een burgerman gebleven parvenu, een arm
en gebrekkig jonker, een wel gemanierden losbol, een Indischen vrijgezel, een
jaloersche moeder of een geestig, innemend vrouwtje zóó voor te stellen en in zulk
een rijke afwisseling van toestanden hunne karakters te doen uitkomen, dat zij door
hun levendigheid en natuurlijkheid ons blijvend bezig houden. Met die middelen der
kunst is ‘Janneke de Pionierster’ geschapen en tot de lievelingen van hare lezers en
lezeressen verheven - het met haar jongen man naar een uithoek van Indië getogen
jonge moedige vrouwtje, dat ‘heenging waar een vrouw niet heen kon gaan’ en dat
een kleine, ongemanierde, achtelooze en min of meer verwilderde samenleving van
vrijgezellen door haar bijzijn, invloed en gratie, door de echt vrouwelijke middelen
van gezelligheid en vriendschap tot een beschaafd en hoffelijk wereldje hervormt.
Mej. de Neve, die voor haar arbeid rust noodig had en daartoe, gedurende het
samenleven met de familie de Wijs, op de kamer van haren zwager placht te werken
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en er hem bij het nazien der proeven raadpleegde, zij, die soms over het eigen wereldje
van hare fantasie in zich zelve verdiept zat en dan door de haren vriendelijk tot de
orde geroepen, lachend zeggen kon: ‘Ik was aan het spinnen’, had evenmin, als in
hare werken, in haar doen en laten iets, dat aan een geleerde schrijfster deed denken.
Zij las veel o.a. van Dickens en Shakespeare maar ook, en gaarne, van Cyriel Buysse,
Stijn Streuvels, Guido Gezelle, Couperus. De Geschiedenis trok haar aan. Van den
humor genoot zij. Ook was zij niet onverschillig waar het de rechten en belangen
der vrouw gold, die zij o.a. mede behartigde door hare medewerking aan de indertijd
in den Haag gehouden Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. Aan sociale belangen
gaf zij gaarne haar aandacht en hulp. In alles was zij natuurlijk, echt vrouwelijk, zij
was vlug in hare handwerken, vaardige verzorgster van hare rozen, niet warsch van
ontspanning, vriendin van het tooneel, gezellig in den omgang, deelnemend van aard,
vol van die belangstelling, die haar soms ook tot de afgetrokken ‘spinster’ maakte,
als zij, in zich zelve verdiept, de levensdraden spon harer helden en heldinnen.
JERO. DE VRIES.
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Geschriften van Mej. L.A.J. de Neve.
I.
Afzonderlijk uitgegeven werken, onder den schuilnaam ‘Louise B.B.’. De hieronder
voorkomende werken, die vroeger in het tijdschrift ‘Eigen Haard’ waren opgenomen,
zijn aangeduid met (Eigen H.)
1884

Kindervreugd en kinderleed, met een
voorrede van Cd. Busken Huet en
teekeningen van J. Linse. Haarlem, H.D.
Tjeenk Willink 1884.

1855

Een kattengeschiedenis en andere
Vertellingen met teekeningen van J.
Linse. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink
1885.

1888

Zonnestraaltjes met teekeningen van J.
Linse. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink
1888.
Prinsesje. Overgedrukt uit ‘Eigen Haard’
met portret en platen naar teekeningen
van Ch. Rochussen en naar foto's.
Haarlem, H.D. Tjeenk Willink 1888
(Eigen H. 1888).

1892

Aleide Ploegers, 2 deelen. Haarlem, H.D.
Tjeenk Willink 1892 (Eigen H. 1892).

1896

Eind goed, al goed. Amsterdam, van
Holkema en Warendorf 1896.
(Warendorf's Novellen-Bibliotheek No.
83).
Eene misdeelde. Amsterdam, van
Holkema en Warendorf 1896 (Eigen H.
1896).

1897

Wilde rozen. Utrecht, P. Honig 1897.
(Nederl. Bibliotheek onder Redactie van
Ida Heyermans II).

1899

Orchideeën en Sneeuwklokjes,
Tooneelspel in één bedrijf. Culemborg,
Blom en Olivierse 1899 (Tooneelstukjes
voor dames. 1ste Serie no. 4).

1900

Een oud devies. Utrecht, A.W. Bruna
1900. Op nieuw uitgegeven in de 20 cts.
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Bruna en Zoon 1901. (Eigen H. 1897).
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1901

Léonie. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink
en Zoon 1901. (Eigen H. 1898).

1904

Janneke de Pionierster. Amsterdam, van
Holkema en Warendorf 1904. Op nieuw
uitgegeven in de Moderne Bibliotheek.
Serie van hedendaagsche romans.
Amsterdam, van Holkema en Warendorf
IX, 1914. (Eigen H. 1903).

1905

En Attendant. Utrecht, A.W. Bruna 1905.
Voor de coupé no. 136.
Zooals de ouden zongen ...!
Oorspronkelijke roman. Haarlem, H.D.
Tjeenk Willink en Zoon 1905. (Eigen H.
1904).

1906

De bittere druppel. Amsterdam, van
Holkema en Warendorf 1906. (Eigen H.
1905).

1908

Na den storm. Utrecht, A.W. Bruna 1908.
Voor de coupé no. 174 (Eigen H. 1900).
Njootje en Nonnie. Utrecht, A.W. Bruna
1908 (Eigen H. 1905).

1913

Laag bij den grond. Amsterdam, van
Holkema en Warendorf 1913.
(Omwerking van ‘Gelijkvloers’. Eigen
H. 1902).

Onder haar eigen naam schreef zij met Johanna W.A. Naber:
1898

Vorstinnen van het huis van Oranje
Nassau, met een ets van P.J. Arendzen
en 36 portretten in heliogravure en
autotopie. Tekstversiering van T. van der
Laars, door Mejuffrn. Joh. W.A. Naber
en L. de Neve (Louise B.B.). Haarlem,
H.D. Tjeenk Willink 1898.
Nieuwe Uitgave H.D. Tjeenk Willink en
Zoon 1901.
Goedkoope Uitgave H.D. Tjeenk Willink
en Zoon 1909.

II.
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Romans, Novellen enz. onder den schuilnaam Louise B.B. geplaatst in het
volkstijdschrift ‘Eigen Haard.’
1884

Met verlof uit Indië.

1886

Eerste indrukken.

1887

Moederhart.

1888

Prinsesje met illustraties naar Ch.
Rochussen en naar foto's. *
De Sofiastichting te Scheveningen.

1890

Vervreemd.

1892

Aleide Ploegers. * 1892.

1893

Minta Pindjam.

1894

Van één Stam.

1895

Je Maintiendrai.

1896

Eene misdeelde. * 1896.
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1897

Een oud devies. * 1900, 1905.

1898

Leonie. * 1901.

1900

Bergaf.
Na den Storm. * 1908.

1902

Gelijkvloers. (Zie boven 1913 ‘Laag bij
den grond’) * 1913.

1903

Een, die niet meetelt.
Janneke de Pionierster. * 1904, 1914.

1904

Zooals de ouden zongen ...! * 1905.

1905

De bittere druppel. * 1906.
Njootje en Nonnie. * 1908.

1910

De vrouw van Leendert Oldhuis.

1913

Dirks zonde.

De met een * geteekende stukken zijn, zie boven, in de bijgegevoegde jaartallen
in boekvorm verschenen.
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Levensbericht van Alfons Willems.
Alfons Willems1 werd den 21sten Februari 1839 geboren in de Brusselsche voorstad
Sint Joost-ten-Oode, als zoon van den burgemeester dier gemeente, Dr. Leonard
Willems. De vader, zelf door en door van Nederlandschen bloede en gezindheid,
droeg er zorg voor, dat de zoon eene degelijke en grondige Nederlandsche opvoeding
ontving, eerst op eene school te Dendermonde, later te Brussel, waar hij in K. Stallaert,
den schrijver van het Glossarium van verouderde rechtstermen en van de Geschiedenis
van Jan I een uitstekend leeraar in de Nederlandsche taal vond. Reeds in 1856 kon
Willems zich als student aan de Vrije Hoogeschool te Brussel laten inschrijven.

1

Bij het schrijven van het levensbericht van mijn vereerden leermeester Alfons Willems heb
ik hier en daar een dankbaar gebruik gemaakt van de aanteekeningen in den Gentschen
Studentenalmanak van 1899 (blz. LXVII-LXXVII), waaraan ik geneigd ben bijna authentieke
waarde toe te schrijven. Niet alle daarin voorkomende bijzonderheden zijn door mij vermeld.
Men vindt aldaar ook een goed gelijkend portret van Willems op 50- à 60-jarigen leeftijd. Persoonlijk ken ik Willems' leven van 1894 af. Voor zooverre zijne werkzaamheid gelegen
heeft op het gebied van boekenkunde en Nederlandsche letteren, zou zij ongetwijfeld door
anderen beter geschetst en naar waarde beoordeeld hebben kunnen worden dan door mij.
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Gesticht in het jaar 1834 met aanvankelijk ontoereikende hulpmiddelen, was de
Hoogeschool te Brussel toen ter tijde, gelijk ook nu nog, de vaste burcht der vrije
gedachte in België. Hierin lag hare voornaamste beteekenis. Zij had het zich tot taak
gesteld de vrijheid van het wetenschappelijk onderzoek, die in België niet als iets
van zelf sprekends algemeen werd aanvaard, te doen eerbiedigen en te verdedigen.
Gedurende zijn geheele leven is Willems bezield gebleven door den vrijzinnigen
geest, door hem als student te Brussel ingeademd. Ik bedoel den geest van het oude
liberalisme dier dagen, die in Willems' jeugd als zoo vooruitstrevend, later als zoo
gematigd, nog later, vooral ook aan de Hoogeschool te Brussel zelve, als zoo achterlijk
en bekrompen beschouwd werd. Afgezien van de algemeene richting zijns geestes
op maatschappelijk en staatkundig gebied, schijnt echter het onderwijs, dat Willems
als student genoten heeft, geen diepen invloed op hem te hebben uitgeoefend. Ten
deele is dit te wijten aan zijne ook toen reeds duidelijk aan den dag tredende
zelfstandigheid, die hem van de lessen, die hij volgde, slechts dat gewillig in zich
deed opnemen, wat van den aanvang den toets zijner kritiek doorstond en met zijn
eigen aard en inzichten strookte, ten deele was het ook een gevolg van de
gebrekkigheid van het onderwijs. Hoewel er aan de Faculteit der Wijsbegeerte en
Letteren te Brussel toen ter tijde eenige geleerden van naam waren verbonden, stond
de opleiding der litteratoren er toch op een laag peil: den graad van doctor verwierf
men er na eene door vaste voorschriften geregelde studie van slechts twee jaren, en
zonder dat het in het licht geven van een proefschrift gëeischt werd. Aan de studie
in de letteren paarde Willems
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die in de rechten, zonder deze nochtans te voltooien.
Een groot gedeelte van zijn tijd besteedde hij als student aan de studie der
Nederlandsche letterkunde, gelijk blijkt uit zijne verhandelingen over Hooft, Maerlant,
het gedicht van den Vos Reinaerde enz., en tevens aan de bevordering der belangen
van de Nederlandsche taal in België. Nog in 1856 stichtte hij te Brussel onder
studenten een ‘Nederduitsch Taalminnend Genootschap’. Ook was hij een trouw en
vroolijk bezoeker van taalkundige congressen en vergaderingen. In 1858 bewerkte
hij op verzoek van Edgar Quinet voor diens volledige uitgave der werken van Marnix
van Sint Aldegonde den ‘Bijencorf der Heilige Roomsche Kerke’.
Ik kan niet beoordeelen hoe groot een invloed er van Quinet, die destijds als balling
te Brussel gevestigd was, op den jeugdigen Willems is uitgegaan. Maar er is misschien
reden om te vermoeden, dat de indrukken door hem geput uit den omgang met dien
begaafden schrijver en veelzijdigen, onpartijdigen denker diep en duurzaam zijn
geweest. Werd hier misschien gedeeltelijk de grond gelegd voor Willems'
diepgewortelde bewondering der Fransche letterkunde, wier hooge voortreffelijkheid
door hem, den Vlaming, steeds zoo gaarne erkend werd? En wanneer wij hem eenige
jaren later, in 1862, als consul-generaal naar Athene zien vertrekken, dringt zich dan
niet de gedachte aan ons op, dat de verhalen van Quinet, die aan den grooten
wetenschappelijken tocht der ‘Expédition de Morée’ deelgenomen had, hem mede
zullen hebben doen besluiten Griekenland te bezoeken? Reeds als knaap had hij zich
trouwens met voorliefde op de studie van het Grieksch toegelegd, als jongeling had
hij ze aan de Hoogeschool verder beoefend en ze ook later nooit geheel en al ter
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zijde gezet. Het is dus natuurlijk, dat hij thans de gelegenheid aangreep, die zich
aanbood, en zelfs zou men misschien verwachten, dat het tweejarig verblijf te Athene,
dat nu volgde, den toekomstigen hellenist voorgoed aan de beoefening der Grieksche
letteren zou hebben gekluisterd. Toch is dat niet het geval geweest. Athene heeft
hem niet gegeven, en kon hem ook niet geven, wat het ons jongeren later geschonken
heeft. In 1862 was het middelpunt der archaeologische studie, dat zich thans te Athene
bevindt, nog te Rome. Geen opgravingen van groote beteekenis waren er nog in
Griekenland verricht. Zelfs in de hoofdstad lagen de onvergelijkelijke vondsten, die
sedert gedaan zijn, nog onder aarde en puinlagen bedolven. Groot liefhebber van
tochten te land en ter zee, onvermoeid voetganger en ruiter als hij was, heeft Willems
zonder twijfel veel van het landschappelijk schoon van Griekenland gezien en genoten.
Maar om destijds in het binnenland door te dringen ten einde er eenig onderzoek te
verrichten, daarvoor moest men nog bijna eene expeditie op touw zetten. De veiligheid
liet voor den eenzamen reiziger nog nagenoeg overal te wenschen over; ja zelfs in
den omtrek van de hoofdstad kwam het voor, dat de vreemdeling, die des avonds de
hellingen van het Pentelikon afreed, plotseling door het fluiten van een kogel en den
knal van een geweerschot verrast werd. Ook bonden Willems' bezigheden als
consul-generaal, hoewel niet van overstelpenden aard, hem niettemin doorgaans aan
Athene. Ondanks al deze minder gunstige omstandigheden heeft hij zich toch
gedurende zijn verblijf in het Zuiden vertrouwd gemaakt met de antieke kunst - eene
vertrouwdheid, die in zijn later leven, al ontbrak hem op dit gebied de bijzondere
kennis van den specialist, steeds grooter is geworden.
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Van 1864 af vinden wij Willems weder in zijne geboorteplaats gevestigd als ambteloos
burger. Hij is in het huwelijk getreden met Marie Tardieu, welke verbintenis in den
loop der jaren met zes kinderen, vijf zonen en ééne dochter, werd gezegend. Ook in
dit tijdperk van zijn leven gevoelde hij zich bij voortduring aangetrokken tot de studie
der vaderlandsche letteren, die hem in nauwe aanraking met vele
Noord-Nederlandsche geleerden bracht en hem dikwerf in Holland deed vertoeven.
De omgang met mannen als Alberdingk Thijm, Eelco Verwijs, H. Kern, Campbell,
Vosmaer, Jonckbloet en anderen werd door hem op zeer hoogen prijs gesteld, en tot
op het laatst van zijn leven kwamen herinneringen aan met hen gevoerde gesprekken
telkens weder bij hem boven. Met welke oogen hij Holland gezien heeft, daarvan
kan wie hem gekend heeft zich licht eene voorstelling vormen: de Amsterdamsche
grachten met hare pakhuizen en koopmanswoningen, getuigen van vroegere welvaart,
de eigenaardige doodschheid der kleine steden, en, in tegenstelling daarmede, de
Rotterdamsche kermis, de statige rust der Universiteitsstad Leiden, die hem voorkwam
als eene uitgezochte woonplaats voor wie zijne levenstaak ten einde toe volbracht
had, de boekenzalen der Leidsche Bibliotheek, waar zoo menige boekband van groote
zeldzaamheid onopgemerkt sedert twee of drie eeuwen in het stof stond, de deftige
huiselijkheid en de aangename en hoffelijke vormen van sommige hoogleeraren, de
eenvoud eindelijk der dagelijksche maaltijden, die zoo sterk afstak bij de grootere
verfijning der Brusselsche levenswijze, dat waren ongetwijfeld de beelden, die later
in zijne herinnering het sterkst op den voorgrond traden. Diepen indruk had op hem
gemaakt de bij ons overal, tot in de dorpen toe,
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verbreide echt nationale cultuur en geestesbeschaving. De stoffelijke en geestelijke
vooruitgang van Nederland, die later ontstond, heeft hem weinig belang meer
ingeboezemd en de vroeger ontvangen indrukken nauwelijks meer gewijzigd. Het
Nederland, dat hij kende, was dat van 1860 tot 1880.
Zeer groote aantrekkingskracht oefende ook de Nederlandsche schilderkunst op
hem uit. Van jeugd af aan had hij zich met den stijl der meesters van den eersten en
van den tweeden rang vertrouwd gemaakt. Echter moet de aanraking en de
gedachtenwisseling tusschen hem en Hollandsche deskundigen niet gemakkelijk zijn
geweest, omdat deze de vaderlandsche kunst als iets geheel op zich zelf staands
plachten te bestudeeren, terwijl hij gewoon was ze te beschouwen en te beoordeelen
in verband en samenhang met de ontwikkeling der kunst in Europa.
Meer en meer gevoelde hij zich thans, naast de letterkunde en de schilderkunst,
tot het Nederlandsche boek aangetrokken, en weldra ontwikkelde hij zich ook op dit
gebied tot een kenner. Om zijn doel te bereiken schuwde hij geen arbeid: hij nam
zelf les in het boekbinden, werkte practisch in den boekhandel van Nijhoff te
's-Gravenhage, en bezocht de boekerijen van vele steden, om zeldzame werken, die
hem belang inboezemden, persoonlijk te onderzoeken1. Onder anderen doorzocht hij
alle bibliotheken te Parijs, waar hij veel te danken had aan den omgang met L. Potier,
dien hij genoemd heeft den ‘laatsten vertegenwoordiger der grootsche over-

1

Een in 1872 door hem in gezelschap van Vosmaer, Nijhoff en Van Tright ondernomen
uitstapje naar Londen is later door den eerstgenoemden in luimige verzen beschreven in zijne
‘Londinias’ (Leiden, Sijthoff, 1877).
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leveringen van den Franschen boekhandel’. Onophoudelijk groeide bij dit alles de
verzameling van kostbare en zeldzame boeken aan, die zijn huis op den Haechtschen
Steenweg bevatte1. Hij bezat, om slechts enkele van de merkwaardigste werken te
noemen, naast een aantal even kostbare drukken van Fransche ridderromans, vier
Nederlandsche volksboeken van buitengewone waarde: 1o. Die Historie van Reynaert
die vos, Delft, van der Meer, 1485; 2o. Historie van den destrucien van Troyen,
Antwerpen, van den Dorpe, ± 1500; 3o. Historie van den grooten Koninc Alexander,
Delft, Snellaert, 1488; 4o. Historie van Jason en Hercules, Antwerpen, van Doesborch,
1521. Verder den door Magnus gebonden Virgilius van Nicolaas Heinsius van 1676,
door den uitgever aan den Dauphin geschonken, een exemplaar van de oudste uitgaaf
van de Sentences et Maximes de morale van La Rochefoucauld, gedrukt te Leiden
bij Jan Elzevier in 1664; een voor Grolier gebonden Erasmus, Bazel 1533, en vele
fraaie drukken van Plantijn.
Eindelijk verscheen in 1880 van zijne hand het bekende standaardwerk over de
Elzeviers en de bij hen gedrukte boeken, dat onmiddellijk zoowel in Nederland en
België als daarbuiten in hooge mate de aandacht trok en op zichzelf voldoende is
om zijn naam te doen voortleven. Verre van slechts een dorre catalogus te zijn bevat
dit

1

Over den inhoud dezer verzameling zie men den catalogus der veiling, die in Mei van dit
jaar te Parijs plaats gevonden heeft, en de uitvoerige zaakkundige berichten, die in April en
Mei in de Nieuwe Rotterdamsche Courant verschenen zijn. Naar aanleiding van eenige daarin
voorkomende opmerkingen stel ik er prijs op mede te deelen, dat, naar mij bekend is, de
Leidsche Bibliotheek in ruil voor het door haar afgestane boekdeel een zeldzaam werk
ontvangen heeft, dat haar ontbrak en op het bezit waarvan zij prijs stelde.
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boek, dat ook voor den leek leesbaar en aantrekkelijk is, een schat van nuttige
aanteekeningen en nieuwe vondsten. Hij ‘ontdekte den naam van Christoffel van
Dijck, den lettersnijder die de beroemde Elzeviriaansche letters had gegoten - eene
eer welke men tot dan toe aan de Franschen Garamond en Sanlecque had toegekend;
- en ook den naam van Magnus (de Groot), den bekwamen boekbinder van
Amsterdam, in dienst der Elzeviers, wist hij op te sporen. Eindelijk kon hij bewijzen,
dat de eerste uitgave van de Maximes van La Rochefoucauld, zonder naam van
uitgever, van hunne pers was gekomen.
Die studie had den geleerden doctor het denkbeeld ingegeven eene schets van de
humanistenwereld van Nederland in de 17de eeuw te schrijven: immers de Elzeviers
waren de gewone uitgevers der Leidsche Universiteit en hunne briefwisseling met
de bijzonderste philologen van dien tijd, voornamelijk met Saumaise, zou zijne taak
erg vergemakkelijken.
Hij vatte dus het plan op eene levensbeschrijving van dien laatstgenoemden op te
stellen en gansch die pleïade van klassieke taalkundigen rondom zijn hoofdpersonnage
te schikken; reeds deelde hij aan vrienden en kennissen gansche kapittels van zijn
werk mede; het moest nog slechts in 't net gesteld worden’1.
Toch heeft dit werk nimmer het licht gezien, evenmin als zijne verbeterde Fransche
bewerking van Jonckbloet's ‘Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde’, die
persklaar was. De uiterlijke aanleiding daartoe was zijn optreden als docent aan de
Hoogeschool te Brussel. In October 1880 opende hij aldaar zijne lessen als hoog-

1

Gentsche Studentenalmanak, 1899, blz. LXXIV en volg.
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leeraar in de Nederlandsche letterkunde, maar werd reeds in het begin van het volgend
jaar tevens belast met het onderwijs in het Grieksch, dat hij in October 1881 aanving
met een college over den Hippolytus van Euripides. Den 5den Juni 1882 bood hij aan
de Koninklijke Belgische Academie eene uitvoerige verhandeling over dit treurspel
aan. Van dat oogenblik af liet Willems zijne vroegere studie varen om zich geheel
en al te werpen op die der Grieksche taal en letterkunde. Het sprekendste bewijs, hoe
ernstig gemeend en wel overwogen zijn besluit was om voortaan eene geheel andere
richting te volgen, ligt in het feit, dat hij de twee hierboven genoemde werken, die
geheel of nagenoeg voltooid waren, ongedrukt liet liggen. Ook het hem opgedragen
onderwijs in de Nederlandsche letterkunde gaf hij in 1883, bij de eerste gelegenheid,
die zich voordeed, uit handen.
Het is, en het zal waarschijnlijk steeds het groote probleem van zijn leven blijven,
wat hem op tweeënveertigjarigen leeftijd bewogen heeft nieuwe wegen in te slaan.
Vele zijner vrienden en bewonderaars moeten ongetwijfeld in hun hart zijn besluit
niet gebillijkt hebben. Het moest ons berooven van het zeer vele, dat door hem anders
op het gebied der vaderlandsche letteren en geschiedenis gewrocht zou zijn. Het
moest hem zelven de hooge eereplaats doen derven, die hij anders zou zijn gaan
innemen, en den invloed ten goede te niet doen, dien hij anders in Zuid- en
Noord-Nederland in breeden kring zou hebben kunnen uitoefenen. Het moest zelfs
bijna onvermijdelijk het afsterven zijner betrekkingen tot zijne geleerde vrienden ten
gevolge hebben. Aan den anderen kant kon het in 1881 niet anders dan geheel
twijfelachtig schijnen, of het hem nog gelukken
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zou zijnen naam als beoefenaar der Grieksche letteren te vestigen. Zijne
aanteekeningen op den Hippolytus toonen hem ons voorzeker wel als iemand, die
bevoegd was zich op philologisch terrein te bewegen, maar niet als een geleerde, die
de taal der Grieksche dichters beheerscht. Zij geven onmiskenbaar reeds een beeld
van de later door hem gevolgde methode, maar het is toch begrijpelijk, dat zij in de
Academie ook kritiek uitlokten - die door Willems deels bestreden, deels als juist
aanvaard werd. Na het verschijnen dezer eerste proeve, die hij zich waarschijnlijk
verplicht gerekend had te geven, zien wij Willems zich dan ook gedurende elf jaar
terugtrekken en zich uitsluitend wijden aan eigen studie en aan de voorbereiding
zijner lessen. Eerst in 1894 verbrak hij zijn stilzwijgen, om van toen af aan weder
geregeld gedeelten van zijn werk aan het oordeel van het geleerde publiek te
onderwerpen.
Men mag wel aannemen, dat Willems' besluit om van studievak te veranderen
reeds lang voordat hij er mede voor den dag trad bij hem opgekomen en gerijpt was.
Maar dit ontslaat ons niet van de verplichting er eene verklaring voor te zoeken. Zij,
die Willems gekend hebben, mogen het volgende als eene poging daartoe beschouwen,
en het toetsen aan hun eigen inzicht in zijn aard en karakter.
Hoewel volstrekt niet ontbloot van de eigenschappen, waarmede iemand, die een
practischen werkkring kiest, toegerust behoort te zijn, heeft Willems voor zijn deel
steeds verkozen den βιος θεωρητικος, een bespiegelend leven. Dat hij in zijne jeugd
zijn oogmerk voornamelijk op de Nederlandsche letteren had gericht, was een gevolg
van opleiding, omgeving en omstandigheden. Hij was den weg gegaan, dien hij open
voor zich had vinden
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liggen, en zijne behoefte aan werkzaamheid had hem ver in de eenmaal ingeslagen
richting doen doordringen. Maar volle bevrediging vond hij op deze banen niet.
Langzamerhand had hij zich door vele reizen en veel lectuur gevormd tot een humanist
met universeele kennis, wiens onfeilbare smaak hem in velerlei kunst de hoogste
toppunten aanwees. Ons geestelijk erfdeel is als geheel genomen rijk genoeg, dan
dat wij niet zonder te behoeven te blozen zouden kunnen erkennen, dat onze
letterkunde, hoe dierbaar zij hem ook was, een geest als den zijnen op den duur moest
te leur stellen. Meer en meer gevoelde hij zich uitsluitend aangetrokken tot de
allerhoogste uitingen der kunst. Hij placht ook zelfs te zeggen zich niet meer te
kunnen vergenoegen met het begin of met het einde eener kunst: hij had voor zich
zelven behoefte aan den edelsten bloei, aan de artistieke volmaaktheid. Dit moest
hem brengen tot de groote geesten der Renaissance en, over hen heen, tot de Grieken.
Geheel kenschetsend voor hem was de keus, die hij onder de Grieksche schrijvers
deed. Er zijn philologen, die alle schrijvers gebruiken als bronnen voor cultuurgeschiedenis; omgekeerd stelde Willems zich van Grieksche cultuurgeschiedenis op
de hoogte ten einde dieper in den geest en in de werken zijner geliefkoosde schrijvers
door te dringen. Daartoe behoorde geen der prozaschrijvers; deze las hij, met enkele
uitzonderingen1, slechts voorzoover hij ze noodig had, en van Demosthenes b.v. was
hij gewoon te zeggen, dat hij hem zeker niet zou zijn gaan hooren spreken, zoo hij
tegenwoordig geleefd had. Zijne uitverkorenen waren uitsluitend de

1

Xenophon, De re equestri, Hippocrates, De aere, aquis, locis, Athenaeus, gedeelten van
Dioscorides las Willems met smaak voor zijn genoegen.
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dichters, en onder deze in de eerste plaats Aristophanes, aan wien hij zijn meesten
tijd wijdde, in de tweede Pindarus, verder Euripides, Theocritus en de goede
epigrammendichters uit de Anthologie, al te gader genieën, die ieder in zijn eigen
litterarisch genre de hoogste rijpheid en volmaking vertegenwoordigen. Hij
bewonderde in de Grieksche cultuur alleen het artistieke element. Aan het slot van
zijne geestige en schrandere verhandeling over Aristophanes en de Atheensche
democratie schreef hij deze woorden: ‘Het geschiedkundige Athene, dat van de
politiciens, verdeeld tusschen kuipende partijen, waaronder er wellicht geen eene
was, die beter was dan de andere, dat Athene kan ons belang inboezemen, maar geen
vurige bewondering, want het is dood, en de hemel geve, dat het voorgoed dood zij.
Maar er is ook een ander Athene, dat wij liefhebben en vereeren, omdat het voor ons
de moeder is van alle wijsheid en alle schoonheid. Dat Athene leeft eeuwig voort in
de kunstwerken van zijne schrijvers, zijne denkers en zijne beeldende kunstenaars’.
Al wat door hem tot verklaring van Grieksche schrijvers, uitgezonderd alleen
Aristophanes, opgeteekend werd, bleef onuitgegeven en diende slechts tot stof voor
zijne lessen aan de Hoogeschool, die door de studenten in de klassieke letteren te
recht hoog gewaardeerd werden. Zij waren steeds helder, leerzaam en boeiend, en
behalve dat zij een duidelijk beeld gaven van de methode door den leeraar bij zijn
eigen onderzoek gevolgd, brachten zij ook zijne toehoorders in sterke mate onder
den indruk van zijne persoonlijkheid. Dat het getal van hen, die zijn onderwijs
volgden, niet zeer groot was, was het gevolg van het samenwerken van verschillende
oorzaken. Vooreerst was de kennis van het Grieksch, die de
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leerlingen der Belgische athenaea op de Hoogeschool medebrachten, veelal zoo
gering, dat het volgen van hooger onderwijs in de Grieksche letteren hun moeite
kostte; in de tweede plaats deed de bloei van de studie der middeleeuwsche en
moderne geschiedenis in België eenigen afbreuk aan de beoefening der philologie,
en ten slotte was het met de vooruitzichten der Brusselsche litteratoren onder het
onafgebroken clericaal bewind treurig gesteld. Deze omstandigheden in aanmerking
genomen, was het aantal toehoorders, dat men op Willems' colleges aantrof,
bevredigend te noemen. Onder hen, die den ontwikkelenden en sterkenden invloed
van zijn onderwijs en omgang het meest ondervonden en op prijs gesteld hebben,
noem ik de dichters Karel van Lerberghe en Fernand Séverin, thans hoogleeraar in
de Fransche Letterkunde aan de Hoogeschool te Gent, Willems' lateren ambtgenoot
Emile Boisacq, den verdienstelijken schrijver van het standaardwerk over de Dorische
tongvallen en het Etymologisch Woordenboek der Grieksche taal, wiens taalkundige
studie hij met de grootste belangstelling volgde en aanmoedigde, Mevrouw Marguerite
Tardieu, geboren Gombert, die thans aan het hoofd der Brusselsche
Universiteitsbibliotheek staat, den archaeoloog Jean De Mot, conservator van het
Museum van Oudheden in het Parc du Cinquantenaire te Brussel, en den conservator
der handschriften in de Koninklijke Bibliotheek aldaar, Camille Gaspar, wiens bekend
proefschrift over de chronologie der oden van Pindarus evenwel niet rechtstreeks
onder Willems' leiding tot stand gekomen is. Voorts verdient onder zijne vele andere
leerlingen o.a. nog genoemd te worden F. Sosset wegens zijn proefschrift ‘Le tissage
dans la Grèce antique’. En is het ten slotte niet ook natuurlijk hier den naam van
Leonard
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Willems te vermelden, die, hoewel hij de beoefening van het Grieksch niet met zijn
vader gemeen en zijne wetenschappelijke vorming niet rechtstreeks aan hem te
danken heeft, toch ongetwijfeld meer dan iemand anders zijn invloed moet hebben
ondergaan en van hem moet hebben geleerd?
De Grieksche schrijvers behandelde Willems in zijne lessen op eene wijze, die
eenigszins het midden hield tusschen den Nederlandschen en den Franschen trant
van college geven, maar die welbeschouwd toch veel dichter bij eerstgenoemden
stond. Dit was ook het natuurlijke gevolg van de wijze, waarop hijzelf zich gevormd
had. Zijn eigen leermeester in het Grieksch J.J. Lhoir, die van de Fransche philologie
afhankelijk was, had ten gevolge van zijne geringe kennis weinig invloed op hem
uitgeoefend; daarentegen hadden de groote werken der Nederlandsche school uit de
17de, 18de en 19de eeuw hem altijd met bewondering vervuld. Nog op rijperen leeftijd
heeft hij het in zijne bijdrage in het Album gratulatorium voor Van Herwerden
uitdrukkelijk erkend, dat hij zijne kennis van het Grieksch grootendeels aan de
Nederlandsche school verschuldigd was1. Bij zijn onderwijs placht hij eene uiterst
zorgvuldige vertaling van den tekst te geven, terwijl hij zijne uitleggingen meerendeels
beperkte tot die bijzonderheden, die de moderne lezer, die Grieksch verstaat, uit
gebrek aan

1

‘Moge dit geringe huldeblijk’, zoo schreef hij, ‘welgevallig zijn aan den uitstekenden
vertegenwoordiger dier roemrijke Nederlandsche philologische school, wier glans sedert de
dagen van Valckenaer niet heeft afgenomen en aan wie ik voor mij het grootste en beste
gedeelte van mijne vorming te danken heb’. Hiermede staat niet in tegenspraak, dat hij zich
zelf niet tot die Hollandsche school rekende (zie Bull. de la Classe des Lettres de l'Acad.
royale de Belg. 1903, blz. 654, onderaan).
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kennis van het leven en de toestanden in de oudheid gevaar loopt niet of verkeerd te
begrijpen. Verder behandelde hij steeds den geheelen tekst critisch.
Bij dit laatste kwam hij als van zelf in lijnrecht conflict met eene heerschende
richting in de Nederlandsche school, die hij toch overigens zoo oprecht bewonderde.
Hij deed ons niet zonder reden het verwijt, dat wij ons te buiten gaan aan onnoodige
en onbewijsbare, een enkel maal ook wel smakelooze of zinstorende conjecturen.
Niet dat hij verviel in de dwaling van hen, die a priori geneigd zijn den overgeleverden
tekst voor identiek met den oertekst te houden, maar de willekeur der tekstcritici was
hem een doorn in het oog. ‘Men moet zich weten te hoeden’, schreef hij in 1899, ‘èn
voor den bijgeloovigen eerbied voor den tekst èn voor de ingevingen der fantasie’1.
Het optreden van Cobet, die de willekeur der gissingen intoomde door te eischen,
dat veranderingen van den tekst der handschriften, die hetzij door den zin, hetzij door
de spraakkunst gebiedend worden gevorderd, tevens palaeographisch gerechtvaardigd
moeten worden, alvorens men ze heeft te aanvaarden, dwong hem zeer sterke en
oprechte bewondering af; maar daargelaten dat hij op grammaticaal gebied, bij minder
omvangrijke en veel minder parate kennis van bijzonderheden, op een iets ruimer
en eenigszins moderner standpunt stond, verlangde hij ook eene strengere en
consequentere toepassing der methode van den grooten Hollandschen geleerde, dan
ten onzent in zwang gekomen is. Zijne afwijkende houding in zake tekstcritiek heeft
hem meer dan eens tot polemische uiteenzettingen verleid, o.a. sedert 1903 met een
onzer bekendste Neder-

1

Ibid. 1899, blz. 862.
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landsche litteratoren, wiens uitgebreide kennis en litterarische speurzin overigens
zeer door hem werden gewaardeerd1. Deze polemiek, die trouwens bijna uitsluitend
van zijne zijde gevoerd is, heeft voor ons Nederlanders iets pijnlijks: door ze hier te
verzwijgen zou echter aan de waarheid te kort worden gedaan. Om het door hem
geschrevene onpartijdig te beoordeelen moet men bedenken, dat het werkelijk ging
om een diepgaand en doorloopend verschil van meening, en voorts, dat volgens
Willems' vaste overtuiging eene polemiek, die zou bestaan in eenige afkeurende
woorden zonder ingaan op bewijsgronden, bij eenigen uiterlijken schijn van
waardigheid, in den grond mannen, die van de wetenschap eene volkomen ernstige
opvatting hebben, onwaardig is, terwijl een aanval met open vizier en een tot het
eind uitgevochten strijd enkele tijdgenooten tot nadenken brengen en in het oordeel
van het nageslacht het pleit beslissen kan. Niettemin kan men niet verhelen of
vergoelijken, dat Willems' vurig temperament hem er toe verlokt heeft in dezen strijd
uitdrukkingen te kiezen, die het beter geweest ware te vermijden.
Aan zijn lievelingsschrijver Aristophanes heeft Willems gedurende een tijdperk
van dertig jaren het grootste gedeelte van zijn tijd besteed. In de vergaderingen van
de Koninklijke Belgische Academie, waartoe hij van 1896 af aan behoord heeft,
leverde hij nagenoeg elk jaar eene belangrijke bijdrage tot de verklaring van dezen
schrijver. De eigenaardige bekoring, die van al deze verhandelingen uitgaat, is
vooreerst aan Willems' goeden stijl en aan den gloed, waarmede zij geschreven zijn,
te danken. Ik vraag mij af, of het niet verscheidenen van zijne

1

Ibid. 1899, blz. 864; 1901, blz. 1135 en volg.
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vroegere leerlingen zou gaan zooals mij, die er vaak in lees alleen om den vorm te
genieten? Toch is die uitmuntende vorm hier slechts een waardig kleed van een even
voortreffelijken inhoud. Bij de verklaring van Aristophanes stelde Willems zich zelf
zeer hooge eischen, waaromtrent hij zich eens als volgt heeft uitgelaten: ‘Om het
werk van dezen meesterlijken dichter te begrijpen, waaraan men in de letterkunde
van geen enkel volk iets ter zijde kan stellen, is het niet voldoende een volleerd
kenner der Grieksche taal te zijn, zelfs al ware het, dat die kennis gepaard ging met
aangeboren fijnheid van geest. De volmaakte vertolker zou, ten koste van veel lezen,
combineeren en nadenken, niet alleen de geschiedenis, maar ook het stadsnieuws
van Athene in zich opgenomen moeten hebben, hij zou de topographie, de
staatkundige, godsdienstige en rechterlijke instellingen van Athene door en door
moeten kennen en zich volkomen vertrouwd hebben gemaakt met de archaeologische
documenten, die op deze betrekking hebben. Zoo eerst zou hij de leemten eener
alleen op de teksten gegronde kennis kunnen aanvullen, door geen enkele
bijzonderheid op het gebied van bouwkunst, huisinrichting, kleedij en zeden te
veronachtzamen, al zouden deze laatste hem somtijds nog zoo stuitend voorkomen.
Hij zou verder in bijna alle handwerken eenige bedrevenheid moeten hebben en hun
bijzonderen woordenschat moeten beheerschen, vooral dien der zeelieden; eindelijk
zou hij ook, wat eveneens van zeer groot belang is, de dieren- en plantenwereld van
Griekenland goed moeten kennen. Waar is de man, die zich zou kunnen vleien aan
al deze eischen te voldoen?’1. Zoo

1

Ibid. 1894, blz. 420.
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zulk een man inderdaad misschien nimmer gevonden zal worden, dan kunnen wij
ten minste toch zeggen, dat Willems tot de zeer weinigen behoord heeft, die het door
hem geschilderde ideaal zeer nabij zijn gekomen.
Als zijn hoofdwerk beschouwde Willems evenwel niet deze ten deele door uiterlijke
aanleidingen uitgelokte verhandelingen, maar de Fransche vertaling van Aristophanes,
waaraan hij rusteloos arbeidde. Hij is er in geslaagd dit werk, dat ook van verklarende
aanteekeningen voorzien is, te voltooien, maar het is tot op heden nog grootendeels
onuitgegeven. Slechts drie stukken, de Wespen, de Wolken en de Ridders, zijn in de
laatste jaren van zijn leven verschenen. Ik beschouw het niet als mijne taak in dit
levensbericht het licht te laten vallen op de groote en blijvende waarde dier vertaling,
maar laat dat over aan de opmerkingsgave der toekomstige litteratoren: aan het
meerendeel der thans levende is Willems' werk nog volslagen onbekend en zal dit
allicht nog eenigen tijd blijven, omdat het weinig verspreid en betrekkelijk moeilijk
in handen te krijgen is. Maar wel kan het zijn nut hebben hier mede te deelen, welk
doel de vertaler zichzelf voor oogen stelde en volgens welk beginsel hij te werk ging.
Er zijn twee verschillende manieren van vertalen. De eene bestaat hierin, dat wij de
gedachte van den vreemden schrijver in ons opnemen en deze dan wedergeven op
eene manier, die voor ons natuurlijk en in de omgeving, waarin wij leven, gebruikelijk
is. Zoo plegen wij gemakshalve te werk te gaan met alle stukken, waarvan de
litterarische vorm geen hooge waarde en geen eigen karakter heeft. Maar hoe te doen,
wanneer wij philologen, die nu toch eenmaal de aangewezen ver-
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tolkers zijn, komen te staan voor het werk van een oppermachtigen scheppenden
geest, voor wien wij slechts de knie kunnen buigen en wiens dichterlijke
zeggingskracht wij in onzen trant bij geen mogelijkheid kunnen evenaren? Daar zijn
er onder ons, die den moed bezitten om ook in zulk een geval dezelfde werkwijze
toe te passen. Maar Willems was daarvan volstrekt afkeerig en sloeg om plat- en
stompheid te vermijden bewust den tegenovergestelden weg in. Hij stelde zich eene
overzetting ten doel, die, vrij van schoolvosserij en geheel binnen de grenzen der
zuiverheid van de eigen taal blijvende, tot in het kleinste toe getrouw zou zijn. Langs
dezen weg, die tienmaal meer moeite en tijd vergt, meende hij iets tot stand te kunnen
brengen, waarbij wel het oorspronkelijk rhythmisch kleed der gedachten verloren,
maar de schakeeringen dier gedachten zelve althans ten volle behouden zouden zijn,
eene vertaling, die een betrouwbare gids zou kunnen zijn voor alwie in staat was den
oorspronkelijken tekst te lezen en te ontcijferen, en tevens een wel onvolledig, maar
ten minste niet onjuist beeld zou geven aan hen, die Aristophanes niet kenden. Het
zal ieder kenner van Aristophanes wel duidelijk zijn, dat juist bij dezen schrijver met
zijn onvergelijkelijken woordenschat en zijne talrijke woordspelingen en
dubbelzinnigheden zulk eene wijze van vertalen bij uitstek moeilijk is. Hier deed
zich dan ook eene eigenaardige zwarigheid voor: het bleek onmogelijk te zijn in de
hedendaagsche taal al de noodige equivalenten voor de idiotismen van Aristophanes
te vinden. Dit noodzaakte Willems te putten uit de taal der 17de en 18de, een enkel
maal zelfs wel uit die der 16de eeuw. Het was zijn goed recht dit te doen, en het was
trouwens ook bijna onvermijdelijk.
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Wanneer later ook vele der uitdrukkingen, die in de 19de eeuw in zwang waren, in
onbruik zullen zijn geraakt, zal niemand zich bij het lezen der vertaling meer stooten
aan het veelvuldig voorkomen van meer ouderwetsche woorden en spreekwijzen.
De grijsheid kwam met hare kwalen, voordat de laatste hand aan de vertaling was
gelegd. De schrijver wist dat zijn levenswerk voor zijn dood niet wereldkundig zou
worden en dat al het overige onuitgegeven zou blijven, en hij legde zich daar zonder
strijd bij neder. Hij was te humanistisch en te intellectueel van aard om op de gewone
wijze eerzuchtig te zijn. Zijne laatste jaren zijn niet somber geweest. De vereenzaming
in den ouderdom, die het lot is van hen, die in het leven hun eigen weg gaan, heeft
hem slechts ten deele getroffen. Wel was hij niet meer in gestadige aanraking met
zijne tijd- en studiegenooten, wier namen hem nog gedurig op de lippen kwamen;
maar in het oude huis in de Brusselsche voorstad en in het zomerverblijf te
Knockeaan-Zee kwamen altijd nieuwe en oude gasten, die aangetrokken en bekoord
werden door zijn talent van converseeren en zijne beminnelijke gastvrijheid.
Langzamerhand had hij naast zijne boekenverzameling eene keur van schilderijen
bijeen weten te brengen. Hij bezat onder anderen werken van Leys, Alfred Stevens,
Claus, Khnopff, Boulenger, Gilsoul, Daubigny, Troyon, Rousseau, Gustave Moreau,
Fromentin; van Corot had hij een zijner beste landschappen; de oudere Vlaamsche
kunst was vertegenwoordigd door eenige kleinere stukken van Rubens. Ook deze
verzameling trok, gelijk men zich wel denken kan, niet weinige bezoekers en bracht
hem telkens weder in aanraking met kunstkoopers en kunstkenners van naam.
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Den 27sten November 1912 trof hem plotseling de lang verwachte slag.
Mij staat hij uit zijne laatste levensjaren het best voor den geest, zooals hij des
zomers elken namiddag met zijne vrouw wandelde door de duingronden en de wijde
velden tusschen Knocke en Sluis en daarbij nooit naliet de vaderlandsche natuur als
een wonder van schoonheid te prijzen. Want hoezeer hij zijnen geest ook voor velerlei
cultuurstroomingen open had gesteld, nochtans was hij niet vervreemd van 't eigen
land en volk. Hij was en bleef er trotsch op een Vlaming te zijn: als zoodanig mogen
wij er aanspraak op maken hem als een der onzen te eeren.
Groningen.
WILHELM VOLLGRAFF.
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Lijst van geschriften van Dr. A. Willems.
1856.

Pierre Hooft. Revue trimestrielle, XIX.

1857.

De la littérature néerlandaise an XIIIe
siècle. Als boven, XX.

1857.
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letterkunde denkt. Noord en Zuid.

1857.

Etude sur le poème Van den Vos
Reinaerde. Messager des sciences
historiques.

1858.

De Bijenkorf der H. Roomsche Kerke,
van Ph. van Marnix van Sint-Aldegonde,
met inleiding en varianten. Brussel.

1859.

Rembrand, sa vie et son génie, par le Dr.
P. Scheltema. Traduit du néerlandais.
Brussel.

1871.
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Cassamus. Taal- en Letterbode, II.

1873.

Frans Hals, eaux-fortes, avec une étude
sur le maître et ses oeuvres, par C.
Vosmaer. Traduit de néerlandais.

1879.

La première édition des Maximes de La
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en 1664. Brussel.

1880.
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typographiques. Brussel, 's-Gravenhage.
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Notes et corrections sur l'Hippolyte
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Belgique, XXVII.

1896.

Notes sur les Oiseaux d'Aristophane. Als
boven, XXXII.

1897.
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1897.

Sur les Grenouilles d'Aristophane, à
propos d'une édition récente. Revue de
l'instruction publique en Belgique.
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royale de Belgique.

1899.

Notes sur la Paix d'Aristophane. Als
boven.
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1901.
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Grecs. Als boven.
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sur les Cavaliers d'Aristophane. Als
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1902.

Notes sur l'Ecclésie des Femmes
d'Aristophane. Album gratulatorium in
honorem Henrici van Herwerden.

1903.

Du choix des mots chez les Attiques.
Revue de l'instruction publique en
Belgique.

1903.

Notes sur les Acharniens d'Aristophane,
suivies de notes supplémentaires sur les
Oiseaux. Bulletins de la Classe des lettres
etc. de l'Académie royale de Belgique.

1904.

Notes sur la Lysistrata d'Aristophane. Als
boven.

1904.

Qu'est-ce que la monodie crétique?
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1904.

Les Régates à Athènes. Revue de
l'instruction publique en Belgique.

1905.

Les Athéniennes au théâtre. Als boven.
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1906.
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1906.
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des Etudes grecques.

1907.
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1908.

Notes sur les Thesmophories et le Ploutos
d'Aristophane. Als boven.

1908.

Lodewijk Elsevier's geboortejaar.
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1909.
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Les Nuées, comédie d'Aristophane;
traduction. Als boven.

1911.

Notes sur l'Ecclésie des Femmes et sur
les Grenouilles d'Aristophane. Bulletins
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royale de Belgique.

1912.
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boven.

1912.

Les Cavaliers, comédie d'Aristophane;
traduction. Revue de l'Université de
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Levensbericht van Mr. T.M.C. Asser.
Mr. T.M.C. Asser heeft zijn beroemden naam en de hooge plaats die hij in de
wetenschappelijke en staatkundige wereld innam niet in de eerste plaats aan zijne
letterkundige verdiensten te danken gehad. Niet als schrijver maar als onderhandelaar
heeft deze rechtsgeleerde zijnen grootsten roem behaald. De zeldzame gave van
dezen merkwaardigen man om een oplossing te vinden voor de neteligste vraagstukken
en die aannemelijk te maken voor anderen, heeft hij vooral ontwikkeld door zijn
woord, in vergaderingen en in bijzondere gesprekken. Zijn buitengewoon vlugge
geest die over den ruimen schat zijner kennis wist te beschikken op eene wijze die
zijne meerderheid onwedersprekelijk aan het licht bracht, had daarenboven de
eigenaardigheid van dadelijk de grenzen van het bereikbare te ontwaren. Asser
gevoelde reeds onder een eerste bespreking bij welke strijdpunten hij kans had van
slagen en bij welke het vooruitzicht van te verkrijgen wat hij wenschte zeker was
uitgesloten. Vandaar dat hij zijne krachten nimmer verspilde maar die alleen daar
aanwendde waar zij hem tot de overwinning konden leiden, en dit deed met een
volharding die elken tegenstand trotseerde en zich niet

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1914

137
door ontmoediging liet afschrikken, maar die tegelijkertijd wist van wijken en
toegeven wanneer daardoor slechts eenig voordeel kon verkregen worden.
Het zoude zeker moeilijk verklaarbaar zijn geweest indien een man, die in zoo
ruime mate de macht over het woord bezat ook niet de gave had gehad om zijne
denkbeelden zoo juist en helder mogelijk op het papier te brengen. Inderdaad munten
de geschriften van Asser dan ook uit door klaarheid en beknoptheid, men gevoelt bij
de lezing niets van de geestelijke inspanning die door de wetenschappelijke duisternis
waarvan meer in het bijzonder de Duitsche geleerden het geheim schijnen te bezitten,
vaak tot zulk een afmattende hoogte wordt geprikkeld.
Rustig en eenvoudig is Asser's betoog, duidelijk zijn verhaal, verrassende
wendingen ontbreken; het is blijkbaar den schrijver te doen om zijne voorstellingen
en meeningen ingang te doen vinden door hunne eigen waarde, niet om door den
vorm, waarin hij die kleedt, den lezer te boeien en te betooveren.
De wetenschappelijke waarde zijner geschriften stelde hij boven de letterkundige,
al was hij ook voor deze laatste niet ongevoelig, zooals dit somtijds wel bij geleerden
voorkomt. Waar hij bij zijn schrijven van rechtskundige handboeken vooral naar
streefde was, om begrepen te worden ook door hen die het recht niet hidden geleerd
in de collegezalen, maar op de groote markt van het maatschappelijk leven. - Als
een bewijs dat hij hierin geslaagd is, kunnen de twaalf drukken van zijne ‘Schets van
het Nederlandsch Handelsrecht’ golden.
Tobias Michael Carel Asser werd geboren te Amsterdam, den 28sten April 1838.
De omgeving waarin hij opgroeide zal hem reeds als kind met de rechtspraktijk
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en de rechtsgeleerdheid gemeenzaam hebben gemaakt. Zijn vader, Mr. Carel Daniel
Asser, was advokaat, werd later raadsheer in het Hof van Noord-Holland en eindigde
zijne eervolle loopbaan als raadsheer in den Hoogen Raad. Zijne moeder, Rosette
Godefroi, was de zuster van een bekend rechtsgeleerde, Mr. M.H. Godefroi, Minister
van Justitie en gedurende lange jaren afgevaardigde van de hoofdstad voor de Tweede
Kamer. Op zijn achttiende jaar werd Asser ingeschreven als student in de rechten
aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam. Voorbereidend onderwijs had hij genoten
op de bijzondere school van den heer van de Laar, die destijds door meerdere jeugdige
Amsterdammers uit de eerste standen werd bezocht, onder anderen door den lateren
Vice-President van de Amsterdamsche Rechtbank, Mr. C.A. Chais van Buren, een
veelzijdig ontwikkeld man, die er een duurzamen vriendschapsband met Asser sloot,
te vroeg door den dood verbroken, maar door Asser steeds met weemoed herdacht.
Als student bepaalde Asser zich niet tot de rechtsgeleerde studie, hij legde geheel
onverplicht het zoogenaamd groot-Mathesis-examen af en na propaedeutisch examen
te hebben gedaan volgde hij nog een privaat-college van den Hoogleeraar Boot over
de klassieke letterkunde. Ook in den kring zijner tijdgenooten werd hij geëerd blijkens
zijne benoeming tot rector van het studentencorps. Zijne buitengewone vlugheid
vond de gelegenheid om na alles te hebben verricht wat van een goed student kan
worden geëischt, ook nog de beantwoording eener prijsvraag te ondernemen. Zij was
uitgeschreven door de Groningsche Hoogeschool en had tot onderwerp: het
staathuishoudkundig begrip der waarde. Behalve Asser had ook Mr. S. van Houten,
destijds
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student aan de Groninger Hoogeschool, naar den prijs gedongen. Hij viel Asser ten
deel; aan van Houten werd een accessit uitgereikt. Deze onderscheiding is voor Asser
geen prikkel geweest om op staathuishoudkundig gebied zijn wetenschappelijk
arbeidsveld te zoeken. Toen hij twee jaren later naar een onderwerp voor zijn
proefschrift moest omzien, bepaalde zich zijne keuze in een geheel andere richting
en wel op een geschiedenis van het bestuur der buitenlandsche betrekkingen in
Nederland. Asser had langzamerhand zijn blikken over de grenzen van zijn land heen
laten gaan, zijne familie had vele betrekkingen met vreemdelingen, zoo behoorde
onder anderen de bekende schrijver en staatsman K.A. Varnhagen von Ense te Berlijn
tot hare maagschap. Vandaar dat Asser al vroeg een groote vaardigheid verkreeg in
het spreken en schrijven van vreemde talen. De meeste buitenlandsche schrijvers
over de wetenschappelijke vakken die hij beoefende waren hem reeds in zijnen
studententijd niet onbekend. Zijne staathuishoudkundige studiën hadden hem tot een
vlijtig lezer van de geschriften van Frederic Bastiat gemaakt, destijds als welsprekend
bestrijder der socialistische en communistische leerstellingen hoog gevierd. Zooals
vele zijner tijdgenooten was hij onder den bekorenden indruk geraakt van de
‘Harmonies Economiques’ en van de schoone opdracht aan de Fransche
jongelingschap die Bastiat aan dit boek had doen voorafgaan, waarvan de eerste
volzinnen aldus luiden: ‘Amour de l'étude, besoin de croyances, esprit dégagé de
préventions invétérées, coeur libre de haine, zèle de propagande, ardentes sympathies,
désintéressement, dévouement, bonne foi, enthousiasme de tout ce qui est bon, beau,
simple, grand, honnête, religieux tels sont les précieux attributs de
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la jeunesse. C'est pourquoi je lui dédie ce livre. C'est une semence qui n'a pas en elle
le principe de vie si elle ne germe pas sur le sol généreux auquel je le confie.’
Uit de inleiding van Asser's proefschrift blijkt, dat Bastiat's denkbeelden in zijn
jeugdig gemoed een vruchtbare kiemplaats hadden gevonden. Wat Bastiat zich als
taak stelde het vestigen van de algemeene overtuiging dat de maatschappelijke orde
tot grondslag moest hebben den stelregel: ‘Tous les intérêts légitimes sont
harmoniques’ achtte Asser zoo voortreffelijk dat hij ook en bovenal in het onderling
verkeer der staten dezen regel in toepassing wenschte te zien gebracht.
‘Het is - zoo schreef hij in genoemde inleiding - vooral in het verkeer der staten
noodig, steeds de harmonie des intérêts in het oog te houden. Moge ook te dien
aanzien de overtuiging gevestigd worden dat door het staatsbelang nimmer het
aanwakkeren van nationale antipathieën kan worden geëischt, maar dat het bevorderen
van eenstemmigheid tusschen alle leden der groote vereeniging ieders streven moet
zijn. Men houde ons niet voor utopisten. Wij weten dat de wereld nog niet tot dien
toestand gekomen is waarin een eeuwige vrede tot de mogelijkheden behoort. De
canons rayés kunnen getuigen dat het menschelijk vernuft zich nog niet uitsluitend
tot het gebied van de werken van den vrede bepaalt’. Een lange levensloop heeft
Asser de smartelijke ervaring kunnen schenken dat de canons rayés nog niet de laatste
uiting waren geweest van het menschelijk vernuft in oorlogzaken. Hij zoude nog de
mitrailleuses, de torpedo's, de dreadnoughts en tal van verdelgingswerktuigen zien
verschijnen, vrij wat kostbaarder en moorddadiger dan het getrokken geschut, zij
hebben hem echter nooit doen wanhopen aan de toe-
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komst; zonder ooit utopist te worden heeft hij voortdurend geijverd om alles uit den
weg te ruimen wat den oorlog kon bevorderen en om alles aan te kweeken wat aan
een vriendschappelijke verhouding tusschen de volken duurzaamheid kon geven.
Ongeveer gelijktijdig met Asser's promotie was de benoeming van zijnen vader
tot raadsheer. Hij behield diens praktijk voor een groot deel en kreeg daardoor als
jong advokaat reeds belangrijke rechtszaken te behandelen, voornamelijk op het
gebied van het zeerecht en het verzekeringswezen. Dikwijls trad hij op tegen
vreemdelingen en voor vreemdelingen, hij leerde daardoor van nabij de groote
bezwaren kennen die voor den buitenlandschen handel uit het verschil tusschen de
wettelijke bepalingen en de rechterlijke instellingen van vreemde landen
onvermijdelijk voortvloeien. Het denkbeeld rijpte bij hem om zooveel mogelijk deze
bezwaren weg te nemen, en reeds vroeg was hij bedacht op de middelen om daartoe
te geraken. Ware hij utopist geweest dan zou hij geijverd hebben voor eenvormigheid
van recht, voor de invoering van een wereldwetboek, maar hier, evenals bij het
vraagstuk van den oorlog, zag hij met een onbeneveld oog de verschijnselen in zijne
omgeving aan. Hij erkende volkomen (o.a. in een fransch artikel over de ter
uitvoerlegging van buitenlandsche vonnissen, Revue de Droit international 1869,
blz. 82 en vlg.) dat er rechtsbepalingen en rechtsinstellingen bestaan die zoo nauw
verband houden met het nationaal karakter, dat overneming daarvan door andere
staten ondenkbaar zou wezen. Hij bleef zich bepalen tot het bereikbare, en gerust
mag gezegd worden, dat hij in zijn streven, eenigermate een levenstaak voor hem
geworden, heeft bereikt wat bereikt kon worden.
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De eerste poging om tot een gedeeltelijke regeling van het internationaal privaatrecht
te geraken, door Asser met het woord en met de pen sinds jaren voorbereid en
aangevuurd, werd gewaagd in 1892, toen op uitnoodiging van den Minister van
Buitenlandsche Zaken, van Tienhoven, de eerste conferentie over het privaatrecht
te 's-Gravenhage bijeenkwam. Het was inderdaad een waagstuk, want uit de
bereidwilligheid der regeeringen van verschillende landen om aan de conferentie
deel te nemen, was volstrekt nog niet af te leiden dat hunne vertegenwoordigers te
's-Gravenhage kwamen met den last, zelfs niet met den vurigen wensch om te slagen.
Het welslagen is vooral te danken geweest aan Asser. De geschiedenis van den arbeid
dezer Conferentie en der daaropvolgende, die een nieuwe richting aan de
rechtsontwikkeling gaven, behoort niet hier, wij willen haar slechts aanstippelen
omdat Asser er de eerste rol bij vervulde. Viermalen bekleedde hij het voorzitterschap
te 's-Gravenhage van de conferenties over het Internationaal privaatrecht in 1892,
1894, 1900 en 1904, daarna nog tweemalen dat der beide Wisselconferenties van
1910 en 1912. De overeenkomsten die het gevolg waren dezer conferenties, werden
niet gesloten en door de verschillende regeeringen bekrachtigd dan nadat tallooze
hinderpalen uit den weg waren geruimd en aan oneindig veel bedenkingen was
tegemoet gekomen. Aan dezen moeilijken arbeid had Asser verreweg het grootste
deel. Hij vervulde dien met bewonderenswaardige vaardigheid, zonder ooit zijn
geduld te verliezen of den moed op te geven; zoo de oplossing van een netelig
vraagstuk mogelijk was dan wist Asser die ten slotte altijd te vinden.
Behalve op de Conferenties over het Internationaal privaatrecht heeft Asser
Nederland nog vertegenwoor-
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digd op de twee Conferenties te Bern van 1881 en 1886 over de regeling van het
recht betreffende het internationaal goederenvervoer langs spoorwegen, op de
Conferentie te Parijs over de onderzeesche telegraafkabels van 1882, op de
Conferentie over den Congo te Berlijn van 1885, op de Conferentie te Parijs over
het Suez-Kanaal van hetzelfde jaar en op de beide Vredesconferenties van 1899 en
van 1907. Ook is Asser van 1888-1895 Nederlandsch Commissaris geweest voor de
Rhijnvaart en heeft hij als zoodanig deelgenomen aan de bijeenkomsten van de
vertegenwoordigers der Rhijnoeverstaten te Mannheim. Nog was hij van 1875-1893
als raad-adviseur aan het Departement van Buitenlandsche Zaken verbonden.
Naast dezen arbeid, dien wij bijkomstig zouden noemen, ware het niet dat hij zich
tot de allergewichtigste zaken uitstrekte, vervulde Asser op voorbeeldige wijze zijne
plichten door ambt en beroep hem opgelegd. Wij zagen hoe hij, bij de Amsterdamsche
balie optredende, reeds aanstonds een gevestigde praktijk verwierf. Onder de
belangrijke zaken waarin hij optrad willen wij slechts noemen die van den Engelschen
aannemer der werken aan het Noordzeekanaal, de firma Henry Lee and Sons, tegen
de Kanaalmaatschappij. Als rechtsgeleerd raadsman van de Vereeniging van
Assuradeuren heeft hij vooral de hand gehad in de samenstelling van het in
Amsterdam welbekende ‘groene boekje’ dat de Amsterdamsche beursvoorwaarden
voor zeeverzekering bevat, die nog altijd worden in acht genomen.
Twee jaren na zijne promotie benoemde de gemeenteraad van Amsterdam hem
tot hoogleeraar aan het Athenaeum Illustre in het Handels- en Burgerlijk recht, later,
na de oprichting der gemeentelijke hoogeschool te
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Amsterdam in 1874, tot buitengewoon hoogleeraar in het Handelsrecht en
internationaal recht. Als leeraar voldeed Asser zeer, zijne levendige voordracht en
zin voor het praktische boeiden zijne leerlingen in hooge mate. Ook toonde hij groote
belangstelling in zijne studenten en ging steeds vriendschappelijk met hen om, de
herinnering aan zijne academische werkzaamheid bleef Asser dierbaar. In zijne laatste
levensjaren, toen hij zich van alle buitengewone werkzaamheden moest onthouden,
schreef hij mij nog in een briefje, waarin ik verzocht werd hem te verontschuldigen
wegens zijne afwezigheid op een bijeenkomst van studenten van alle hoogescholen,
die onze voorlichting hadden gevraagd over een hun voorgelegd plan: ‘het doet mij
leed want het zou mij hoogst aangenaam zijn geweest om weder eens zoo vele juvenes
ornatissimi bij elkander te zien’.
In 1893 had er een groote verandering in Asser's leven plaats, hij werd toen
benoemd tot lid van den Raad van State en moest derhalve Amsterdam verlaten en
zich te 's-Gravenhage vestigen. Over zijne werkzaamheden in dit hooge staatslichaam,
welks adviezen niet dan bij hooge uitzondering openbaar worden gemaakt, valt uit
den aard der zaak niets mede te deelen. Buiten eenigen twijfel heeft hij door zijne
uitgebreide kennis ook van de buitenlandsche wetgeving en door zijne
scherpzinnigheid er grooten invloed uitgeoefend. De regeering, en wel eene niet uit
zijne staatkundige geestverwanten bestaande, erkende zijne groote verdiensten door
hem in 1904 te benoemen tot Minister van Staat, een onderscheiding die slechts zeer
zelden is verleend aan staatslieden die nimmer in een ministerie zitting hebben gehad.
De buitenlandsche onderscheidingen aan Asser te beurt gevallen zijn zeer talrijk.
Behalve een groot getal ridder-
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kruizen, hem door vreemde regeeringen geschonken, ontving hij de eerediploma's
als doktor van de universiteiten van Edinburgh, Bologna, Cambridge en Berlijn, in
1911 viel hem de Nobelprijs ten deel. Zijne groote bekendheid in het buitenland had
hij zich niet alleen verworven door zijne deelneming aan internationale congressen
en door zijn boek over het internationaal privaatrecht, dat door de vele vertalingen
die er van verschenen bijna in de geheele beschaafde wereld is doorgedrongen, maar
ook, en mogelijk wel nog meer, door een tijdschrift en een Vereeniging beide door
hem opgericht en tot zijn dood toe met warmte gesteund. Het tijdschrift is de bekende
Revue de Droit International et de Législation Comparée waarvan de eerste aflevering
in 1869 verscheen. Aan het hoofd der redactie stond een Belgisch advokaat te Gent
gevestigd met wien Asser reeds in zijne jonge jaren op congressen kennis had
gemaakt, G. Rolin Jacquemyns die een der laatste vrijzinnige Ministers van België
is geweest en zijn levensloop geëindigd heeft als raadsman van den Koning van
Siam. Naast dezen trad, behalve Asser, nog de Londensche advokaat J. Westlake als
redacteur op. Het tijdschrift vond veel bijval onder de rechtsgeleerden van alle landen.
Zij die er zich meer bijzonder aan lieten gelegen liggen opperden welhaast het
denkbeeld eener bestendige vereeniging van beoefenaars van het internationaal recht
en gaven den hoofdredacteur in overweging om zich aan het hoofd eener beweging
te stellen om een dergelijke vereeniging in het leven te roepen. Rolin Jacquemyns
volgde den gegeven wenk en slaagde volkomen. In 1873 had te Gent de eerste
vergadering van het Institut de Droit International plaats, dat welhaast de meest
beroemde mannen op het gebied van internationaal recht onder
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zijne leden telde. Asser behoorde tot de elf stichters, waaronder zich ook Bluntschli,
Calvo, de Laveleye, Lorimer en Mancini, de eerste voorzitter der Vereeniging,
bevonden. De groote beteekenis van het Institut de Droit International, vooral voor
de ontwikkeling van het stellig volkenrecht, kan door niemand ontkend worden. Tot
zijnen dood is Asser een der meest gezaghebbende leden van deze vereeniging
geweest.
Toen na de totstandkoming van het Haagsche Hof van Arbitrage, ten gevolge van
de eerste Vredesconferentie, door de Nederlandsche regeering rechters in dit Hof
moesten worden benoemd, was Asser, zooals van zelf spreekt, de eerst aangewezene.
In 1902 deed hij, als eenig scheidsman, uitspraak in een geschil tusschen de
Vereenigde Staten van Amerika en Rusland.
Terwijl Asser's openbare levensloop door een zon van voorspoed rijkelijk werd
beschenen, werd zijn huiselijk leven nog al eens door zwarte wolken verduisterd. In
1864 was hij in het huwelijk getreden met zijn nicht, dochter van Mr. L. Asser, rechter
in de rechtbank te 's-Gravenhage die, jong gestorven, dit huwelijk niet meer heeft
beleefd. Na lange jaren van ongestoord geluk werd Mevrouw Asser door een geestelijk
en lichamelijk lijden getroffen, dat een somber floers wierp over Asser's familieleven.
Daarbij had hij nog het verlies te betreuren van een reeds gehuwden zoon, in den
bloei zijner jeugd aan zijn huisgezin en aan zijne ouders door den dood ontrukt. Hij
droeg deze rampen met waardige gelatenheid, verborg niet voor hen die hem meer
van nabij kenden hoe zwaar zij hem drukten, doch bewaarde tegenover de
buitenwereld het stilzwijgen over zijn leed. In onafgebroken arbeid zocht en vond
hij afleiding, ook bij het klimmen zijner jaren. Lang bleef hij de veerkracht van
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lichaam en geest behouden. Toen wij hem kwamen gelukwenschen met zijn
zeventigsten geboortedag, deed hij in het minst niet denken aan een door de jaren
gebogen grijsaard. Integendeel, zijnen levendigen oogopslag, zijn vlugge tred, zijn
rechte houding, zou menig vijftigjarige hem hebben benijd. Wanneer men hem te
's-Gravenhage of te Amsterdam - waar hij dikwijls kwam - op straat ontmoette met
de hem nimmer verlatende zwarte portefeuille onder den arm, voor geen drukte
vervaard, altijd eenigszins gehaast, maar toch steeds gereed tot een kort gesprek,
wanneer men hem in vergaderingen waarnam waar geen woord hem ontging en hij
met een snedig maar vriendelijk antwoord elke opmerking pleegde te bejegenen, dan
kreeg men den indruk dat deze zeventigjarige nog vele jaren voor zich had. Toch
begonnen de kwalen van den ouderdom zich bij hem te doen gevoelen. Na een winter
waarin voortdurend hoesten hem het uitgaan had belet, kwam hij wel weder tot zijn
vroegeren gezondheidstoestand terug, maar aan allerlei uitingen kon men toch
bemerken dat hij zich niet meer de oude gevoelde.
De tweede Wisselconferentie van 1912 heeft zijne laatste krachten uitgeput, de
arbeid daar door hem verricht heeft zijn lichaam geheel gesloopt. Onrustbarende
verschijnselen deden zich na de sluiting dezer Conferentie in Augustus voor, rust
werd voorgeschreven, maar rust was voor Asser onmogelijk. Weldra werd het
gedwongen rust, want het viel hem bezwaarlijk om zijne gewone bezigheden te
vervullen. Een der laatste malen dat hij de vergaderingen van den Raad van State
bijwoonde, trof ik hem toevallig in de antichambre en vroeg hem of ik uit zijn
wederverschijnen in den Raad mocht opmaken, dat ik het voorrecht zou hebben hem
te ont-
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moeten op een eerlang te houden vergadering eener commissie waarvan wij beiden
lid waren. Uit zijn antwoord moest ik wel opmaken dat zijne aanwezigbeid in den
Raad hem veel meer vermoeid had dan hij had verwacht en dat onthouding van alle
werkzaamheden hem in de toekomst onvermijdelijk scheen. Spoedig moesten dan
ook alle ambtsbezigheden worden opgegeven. Zijn geest en zijn herinneringsvermogen
bleven onverzwakt, alleen het gebruik er van vermoeide hem. Nog kort voor zijnen
dood viel toevallig het gesprek met zijnen zoon op een rechtsgeding dat hij in 1861
had gevoerd, alle bijzonderheden daarvan, de namen der partijen, zelfs de datum van
het pleidooi stonden hem nog levendig voor den geest. Hij sprak met zijne
naastbestaanden herhaaldelijk over zijn naderend einde en nam zorgvuldig allerlei
beschikkingen, die na zijn overlijden moesten worden ten uitvoer gelegd. In de lente
en den zomer van 1913 vertoefde hij veel te Scheveningen, waar het zitten in de open
lucht bij goed weder hem verkwikte. Na een verblijf van veertien dagen aldaar, keerde
hij op 28 Juli op raad van zijnen geneesheer, naar 's-Gravenhage terug. In zijne ruime
en gezellige woning op het Bankaplein werd hij daar den volgenden dag door een
flauwte overvallen, waaruit hij niet meer ontwaakte. Op 29 Juli, te één uur, bezweek
hij zonder lijden; het reeds lang door toenemende verlamming verzwakte hart kon
zijne werkzaamheden niet meer vervullen.
Asser's dood wekte groote deelneming hier te lande en daarbuiten. Ook lieten zich
vreemde regeeringen niet onbetuigd. Bij zijn graf herdacht de toenmalige Minister
van Buitenlandsche Zaken, Jhr. Mr. de Marees van Swinderen, in een welsprekende
rede zijne groote verdiensten, de heer Rolin, broeder van Asser's over-
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leden vriend, die zijn Gentsche hoogleeraarszetel zeer onlangs had verwisseld met
de betrekking van bibliothecaris van het Vredespaleis, bracht een warme hulde aan
den rechtsgeleerde, die vooral als lid van het Institut de Droit International zooveel
voor de ontwikkeling der wetenschap had gedaan. Een groote schare van hooge
ambtenaren, diplomaten, vrienden uit 's-Gravenhage en uit Amsterdam, toonde door
hare aanwezigheid hoezeer zij deelnam in het zware verlies dat de wetenschappelijke
wereld, het vaderland en de familie van den overledene had getroffen.
Nederland zal Asser's nagedachtenis voorzeker in eere houden. In één opzicht
bovenal is het hem grooten dank verschuldigd, een dank dien de nakomelingschap
waarschijnlijk luider zal uitspreken dan de tijdgenooten dit deden. Zij hebben het te
weinig gevoeld hoe Asser Nederland's stelling tegenover het buitenland aanmerkelijk
heeft weten te verhoogen. Nadat de gebeurtenissen in het najaar van 1830 het in 1814
gestichte Koninkrijk der Nederlanden hadden doen uiteenvallen in twee rijken, is
aanvankelijk de belangstelling van Europa bijna uitsluitend op het zuidelijk deel
overgegaan. Allerlei omstandigheden, hier niet in den breede op te halen, hebben
daartoe medegewerkt. België was onder de kleine mogendheden het meest in aanzien,
Nederland raakte in vergetelheid. Men kende onze beroemde mannen, maar men
wist te nauwernood dat zij Nederlanders waren. Nog herinner ik mij de verbazing
van een Franschen geleerde, een dertig jaren geleden, toen ik hem mededeelde dat
Donders een Nederlander was. Dat de aandacht der beschaafde wereld sinds de laatste
jaren der vorige eeuw weder op Nederland is gevestigd, dankt het voor een groot
deel aan Asser. Aan hem is het vooral te danken dat 's-Graven-
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hage weder de plaats is geworden, waar hoogst gewichtige internationale
bijeenkomsten zijn gehouden. Het Hof van Arbitrage en het Vredespaleis is Nederland
voor een deel aan Asser verschuldigd.
Ware Asser een Belg geweest en had hij voor België gearbeid, dan zouden zijne
verdiensten in dit opzicht door zijne landgenooten hooger zijn gewaardeerd dan dit
hier te lande het geval is geweest. Dit ligt nu eenmaal in een verschil van landaard.
De eigenaardigheid van ons volkskarakter om geen schijn voor wezen te willen
aannemen, leidt er wel eens toe om ook het wezen voor schijn te houden.
W.H. DE BEAUFORT.
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Lijst der geschriften van Mr. T.M.C. Asser.
Schets van het Nederlandsche Handelsrecht. 12 drukken.
Schets van het Internationaal privaatrecht, in verschillende talen vertaald.
Verhandeling over het staathuishoudkundig begrip van waarde. Met goud bekroond
antwoord op de prijsvraag der Groningsche Hoogeschool. 1858.
Het bestuur der Buitenlandsche Betrekkingen volgens het Nederlandsch Staatsrecht.
Amsterdam 1860. De eerste afdeeling dezer verhandeling was het academisch
proefschrift, waarop Asser 19 April 1860 den doctorstitel verkreeg aan de Leidsche
Hoogeschool.
Iets over Rhijntollen. 1860.
Over de afschaffing der bij Keizerlijk decreet ingestelde politiereglementen van
waterschappen. 1862.
Handelsrecht en Handelsbedrijf. Intreerede als hoogleeraar. 1862.
De la reconnaissance internationale des sociétés anonymes à l'étranger. 1863.
Le duché de Limbourg et la Confédération Germanique. 1863.
Une législation uniforme sur les lettres de change. 1864.
Wetgevingsstudiën. 1868. (De nieuwe wet op de Engelsche naamlooze
vennootschappen. Amsterdamsche aanvaringsclausule bij cascoverzekering. Traktaat
tusschen Nederland en Italië betreffende naamlooze vennootschappen.
Rijnvaart-Conventie enz.)
De naamlooze vennootschappen, bijdrage tot wetsherziening. 1872.
De Scandinavische Wisselwet van 1880. 1880.
Aanvulling der wettelijke bepalingen omtrent den voorrang tusschen schuldeischers.
(Praeadvies Nederlandsche Juristenvereeniging). 1885.
Grondwetsherziening. 1887.
Buitenlandsche vonnissen. (Praeadvies Nederlandsche Juristenvereeniging). 1888.
De nieuwe strafwet in verband met handel en scheepvaart. 1888.
Studiën op het gebied van wet en staat. 1889.
Toen en nu. Afscheidsrede als hoogleeraar. 1893.
Wet en Praktijk. 1894.
En tal van artikelen in tijdschriften en dagbladen.
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Levensbericht van J.R. Planten.
Jan Rutger Planten, geboren te Amsterdam, 30 November 1835, kwam als jongen
van negen jaar in Amerika, waar zijn vader, Hermannes Planten, de firma H. Planten
& Son stichtte en ‘The first Manufacturer in America’ werd ‘of Gelatine Capsules
Business’.
De fabriek heeft Jan Rutger voortgezet, maar in 1908 trok hij zich uit de zaken
terug. Oorspronkelijk gevestigd te New-York, wordt die fabriek thans door zijn
oudsten zoon te Brooklijn-N.Y. gedreven; zij legde den grond voor zijn fortuin.
De Heer Planten is gehuwd geweest met Mejuffrouw A. Rolff van Amsterdam,
uit welk huwelijk geboren zijn een dochter en twee zoons. Op letterkundig gebied
maakte hij zich verdienstelijk door jaarlijksche schenkingen van boekwerken aan
bibliotheken en universiteiten zoowel hier te lande als in het land zijner vestiging.
Hij was zeer weldadig, hetgeen blijkt uit het feit dat hij lid of begunstiger was van
ongeveer honderd weldadigheidsvereenigingen te N.Y., aan sommige waarvan hij
jaarlijks groote bedragen schonk.
Hij werd 4 Maart 1874 door den consul-generaal te New-York benoemd tot
vice-consul aldaar, terwijl hij bij
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Koninklijk Besluit van 29 September 1883 benoemd is tot consul-generaal te
New-York. Hij was: Officier in de Orde van Oranje-Nassau (1893), Commandeur
in die Orde (1903), Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw (1908), Officier
in de Orde van de Eikenkroon van Luxemburg en de Orde van Bolivar van Venezuela;
lid van tal van maatschappijen en genootschappen zoowel in ons land als in Amerika,
daaronder van onze Maatschappij.
Hij stierf als burger der Vereenigde Staten van Amerika te Brooklijn, op 8
December 1912.
H.J. KIEWIET DE JONGE.
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Levensbericht van Mr. P.G. Bos.
Er was in Bos een treffende tegenstelling tusschen de zwakte en ziekelijkheid van
het lichaam en de levendigheid van den geest, den blijden lust in het leven. Nog
gedurende zijne laatste ziekte gewaagde hij, in een enkel briefje dat ik van hem
ontving, van goede verwachting op herstel, verwachting, waarmee toenmaals het
oordeel van anderen reeds in onheilspellende tegenspraak was. ‘Als ik maar eenmaal
weer buiten ben,’ en dan volgden zelfs plannen voor de toekomst. Dat vertrouwen
en die lust in het leven zijn een geluk voor hem geweest, zij hebben hem in staat
gesteld zegevierend weerstand te bieden aan het neerdrukkende van de kwaal, die
hem bijna al de jaren van zijn kort bestaan heeft gekweld. Hoe menigeen zal het
vergaan zijn als mij, wanneer hij Bos voor het eerst ontmoette: die schrale jonge
man, ouwelijk van houding en uiterlijk, hijgend onder het asthma, in zijn spreken
soms gestoord door een hoestbui, wekte vooral medelijden; doch bij een langere
kennismaking werd die indruk van deernis, al verdween hij niet geheel, in hooge
mate verzwakt door den opgewekten geest, de blijmoedigheid, de veelzijdige
belangstelling van dezen lichamelijk zwakke.
Pieter Gerrit Bos was de zoon van den bekenden
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aardrijkskundige P.R. Bos en diens echtgenoote L.M. Rijkens. Hij werd geboren den
11en Mei 1877 en was al vroeg een kind van veel zorg voor zijne ouders, want op
zeer jongen leeftijd reeds openbaarde zich bij hem de ernstige asthmatische
aandoening, waarvoor vruchteloos genezing werd gezocht. Gelukkig was hij begaafd
met een goeden aanleg, zoodat zijne ziekelijkheid hem toch niet verhinderde op den
gewonen leeftijd het gymnasium en zes jaar later de universiteit binnen te treden.
Als gymnasiast behoorde hij niet alleen tot de besten zijner klasse maar ook tot de
vroolijksten, al belette het asthma hem ook volop deel te nemen aan de spelen zijner
makkers. In zijn studententijd legde die kwaal hem beperkingen op in het genieten
van de ‘jolijt’ zijner jonge jaren, maar zoo min als in de schooljaren had in zijn
studentenleven zijne opgewektheid hieronder te lijden, en evenmin als op de
schoolbanken ontbrak het aan de universiteit den zwakken maar altijd blijmoedigen
en trouwen kameraad aan goede vrienden en kennissen.
In September 1896 werd Bos ingeschreven als student in de faculteit der
rechtsgeleerdheid aan de Groningsche universiteit, den 7en Juli 1897 werd hij
candidaat, den 8sten Juni 1900 doctorandus in de rechten. In die jaren nam hij ijverig
deel aan het corpsleven en werd hij tot lid van verschillende besturen gekozen,
doorgaans als penvoerder; wij zien hem optreden in het bestuur van Dicendo
Discimus, in de redactie van den Almanak, in de redactie van het studenten-weekblad
Minerva, in het bestuur zijner faculteit en dan in twee functies, die veel tijd vorderden:
die van secretaris der commissie voor de maskerade van 1899 en ten slotte in die
van secretaris van den senaat van het corps. Het waren
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voor hem niet slechts baantjes om de zucht van het studentengemoed naar
onderscheiding te bevredigen, maar hij gaf er zich aan met al die toewijding en
nauwgezetheid, waardoor hij zich ook later gekenmerkt heeft in alles wat hij op zich
nam.
Dankbaar werd dit ook erkend door den schrijver, die in den Almanak van 1901
verslag gaf van de lotgevallen van het corps gedurende het verloopen jaar en het
aftreden van Bos in deze woorden vermeldde: ‘In deze dagen (Mei 1900) viel het
aftreden als senator van den heer Bos, die in vele betrekkingen, laatstelijk als
senatorab-actis, het corps met grooten ijver en uitstekende bekwaamheid had gediend.
Meer dan aan bijna iemand anders hebben wij aan hem te danken.’
Met het afleggen van zijn doctoraal-examen in de rechten scheen het einde van
Bos' studententijd te naderen, en reeds was het geenszins twijfelachtig meer, welken
weg hij dan zou inslaan. De staat van zijn gezondheid beperkte in sterke mate de
keuze van een loopbaan, en dit overwegend was zijn zorgzame vader reeds tijdig
bedacht geweest op het zoeken van een werkkring voor hem, waarin zijn asthma
hem niet al te zeer zou belemmeren. Zoo vestigde hij zijne aandacht op het
archivariaat, en tot zijne vreugde vond hij den rijksarchivaris te Groningen, Mr. J.
Feith, bereid, zijn zoon als volontair op het provinciaal archief aan te nemen; het kon
dan blijken of de jonge Bos geschikt was voor deze carrière en er zelf smaak in had.
Dientengevolge deed hij reeds in 1898 - hij was nog slechts twee jaar student - zijne
intrede in het archief te Groningen, waar hij eenige uren van den dag doorbracht,
zonder dat zijne studie aan de universiteit of zijne deelneming aan het studentenleven
er onder te lijden hadden.
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Als om hem te vergoeden wat zijne kwaal hem deed missen, is de fortuin Bos in zijn
kortstondig leven zeer gunstig geweest. Thans, bij zijne eerste aanraking met de
maatschappij, schonk zij hem in Mr. Feith een leidsman als hij niet beter had kunnen
vinden. De innemende beminnelijke man, met zijn ronden aard, op en top een heer,
oefende op den jongen student, die voor zulke eigenschappen in hooge mate gevoelig
was, een groote aantrekking; zijne warme liefde voor de geschiedenis van stad en
gewest vuurden in Bos de reeds aanwezige belangstelling in historie krachtig aan,
zijne groote kennis en ervaring op het gebied van het archiefwezen in het algemeen
en op dat van het Groningsche archief in het bizonder verzekerden den volontair een
voortreffelijke opleiding. Deze van zijn kant toonde zich spoedig een dankbaar
leerling, dankbaar niet alleen in dien zin dat hij Feith erkentelijk was en zijn gansche
leven gebleven is voor het vele wat deze tot zijne vorming bijdroeg, maar dankbaar
ook in die beteekenis, dat de leermeester wil had en goede vruchten zag van de zorg
en moeite, die hij aan zijn leerling besteedde. Het heldere verstand van Bos, zijn
scherp inzicht, zijne behoefte aan logische onderscheiding en aan nauwkeurigheid
vonden bevrediging in het archiefwerk, die nog verhoogd werd door zijne historische
belangstelling. Zóó duidelijk bleek zijne geschiktheid voor het archivariaat en zóó
goed waren zijne vorderingen, dat Feith zich volkomen gerechtigd achtte hem in
1900 voor eene benoeming tot adjunctcommies voor te dragen, toen in dat jaar de
aanstelling van zulk een ambtenaar noodig was geworden door het heengaan van
Mr. Rutgers, den commies-chartermeester, die tot rijksarchivaris in Overijsel was
bevorderd. Bos werd benoemd, en aldus had hij, nauwelijks doctorandus
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in de rechten geworden, reeds den voet in den stijgbeugel.
In zijn nieuwe waardigheid troonde hij nu als bevelhebber in de werkkamer van
het archief en kreeg hij gelegenheid aan de bezoekers die vriendelijke en groote
hulpvaardigheid te bewijzen, welke door allen, die toenmaals, in den Groningschen
tijd, of later, gedurende de Haagsche jaren, met hem in ambtelijke aanraking zijn
gekomen, ongetwijfeld in dankbare herinnering zal worden gehouden. Voor hem
zelf werd het een drukke tijd, die hem echter niet deerde, want ondanks zijne zwakke
gezondheid had hij een groote werkkracht en een taaie volharding. Het kwam er op
aan om, ondanks den arbeid dien het archief van hem vroeg, niet te lang te wachten
met het zoeken en bewerken van een onderwerp voor zijne promotie. Ook hierbij
had hij in Feith een goed raadsman, en het was in overleg met hem, dat hij zijne
keuze vestigde op de geschiedenis van het Groningsche Gild- en Stapelrecht, eene
keuze die hem nogmaals op de college-banken bracht, thans echter in een andere
faculteit dan waarin hij vroeger college had geloopen. Hij maakte gebruik van de
gelegenheid dat de hoogleeraar in de geschiedenis de uiteenloopende theorieën over
opkomst en ontwikkeling der steden behandelde, om in de jongere litteratuur over
dat onderwerp tehuis te geraken; de gekozen stof immers, al was zij voor eene
promotie in de rechten bestemd, zou van zelf aan zijn proefschrift een sterk historisch
karakter geven.
In dien tijd van stevigen en opgewekten arbeid werd Bos door een zwaren slag
getroffen: zijn vader, een man nog in volle levenskracht en werkzaamheid, kwam in
1902 vrij plotseling te overlijden aan de gevolgen van een operatie. Voor den zoon,
die de zorgzame liefde
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zijner ouders met woeker teruggaf, was het een groot en diep leed, waaraan echter
zijn werk maar bovendien de zorg voor zijne moeder en de bemoeienis met zijn
jongeren broeder weldadige afleiding gaven. De arbeid op het archief en die aan zijn
proefschrift gingen geregeld naast elkaar voort, en in 1904 bleek van die dubbele
werkzaamheid naar buiten: hij voltooide den Inventaris der Huisarchieven Menkema
en Dijksterhuis, bij welks bewerking hij eigen denkbeelden, eigen methode, afwijkend
van de gangbare, met succes had toegepast; enkele maanden later werd hij ‘met lof’
gepromoveerd tot Doctor in de rechtswetenschap op een proefschrift, getiteld: Het
Groningsche Gild- en Stapelrecht tot de Reductie in 1594.
Deze waardige bekroning van zijne universitaire studies bracht in den aard zijner
werkzaamheden geen verandering: ten archieve bleef hij zich met inventarisatie
bezighouden, waarbij de geheele omwerking der ordening van het archief der
Ommelanden op den voorgrond stond; buiten zijn ambtelijk werk zette hij het
onderzoek der geschiedenis van het Gild- en Stapelrecht voort, want de stof, te
omvangrijk om in haar geheel in een dissertatie te worden behandeld, had gesplitst
moeten worden, en thans nam hij den tijd na de Reductie onderhanden. Zijne promotie
had onderwijl ten gevolge, dat hij uitgenoodigd werd om lid te worden van het
Historisch Genootschap te Groningen, eene uitnoodiging die hij gaarne aannam,
stellig niet alleen om den ernst van het werk dat in dezen kring gedaan werd, maar
ook om den geest van vriendschappelijke gezelligheid die er heerschte; want al kwam
hij er als jongste, de leden waren hem geenszins vreemd. Tot beide, tot het werk en
tot de gezelligheid, heeft Bos het zijne bijgedragen in den korten tijd
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dat hij er lid van geweest is; maar reeds in 1908 kwam het uur van scheiden. De
promotie was voor Bos ook hierom van belang dat zij zijne bevordering tot commies
mogelijk maakte, en verder gingen zijne gedachten toen stellig ook niet. Maar weer
lachte de fortuin hem toe. Door het overlijden van Mr. Telting kwam een plaats van
adjunct-archivaris aan het Rijksarchief in Den Haag open, een ambt in rang gelijk
met dat van rijksarchivaris in eene provincie. Daar geen der provinciale
rijksarchivarissen dong naar de vacature, kwamen de jongere leden van het corps
archivarissen aan het bod, en onder hen kon zeker niemand zulke goede aanspraken
doen gelden als Bos, op grond van zijn juridisch-historische vorming en van hetgeen
hij reeds getoond had te kunnen. Niet dan na vrij lange aarzeling solliciteerde hij, en
inderdaad werd hij, ondanks ernstige mededinging, in 1907 door de regeering
benoemd.
Dat Bos een poos aarzelde, is wel begrijpelijk; een eventueele benoeming zou een
groote verandering in zijn leven brengen, en hij had het te Groningen zoo recht naar
zijn zin: het huiselijk leven met zijne moeder en zijn broer, de samenwerking met
zijn chef, Mr. Feith, waaraan hij steeds meer zich gehecht had, het verkeer met den
ruimen kring van vrienden en kennissen, waarin hij zich tehuis gevoelde, het waren
stevige banden die hem aan Groningen bonden. En dan dat Groningen zelf, waar hij
was geboren en getogen, waar hij alles en iedereen kende! Toch besloot hij na rijp
beraad dit alles te verlaten, als hij de open gevallen plaats daar ginds kon krijgen; de
promotie was te mooi om de kans te laten voorbijgaan. Er kwam nog bij, dat hij van
het klimaat van Den Haag, van de nabijheid der zee, een gunstige werking op zijn
kwaal verwachtte. Maar zwaar
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viel het scheiden, toen de beslissing eenmaal gevallen was, en is mijn indruk juist,
dan heeft het geruimen tijd geduurd, eer hij zich aan de verandering kon gewennen,
ja bleef er steeds een zeker heimwee naar Groningen.
Misschien heeft daartoe ook bijgedragen, dat zijne verwachtingen op de uitwerking
der verandering van lucht niet in vervulling zijn gegaan, integendeel, de aanvallen
van zijne ziekte begonnen talrijker te worden en waren meer dan eens van vrij langen
duur; in 1912, na een badkuur die hem sterk schijnt te hebben aangepakt, begon zijn
toestand spoedig ernstige bezorgdheid te wekken en was het feitelijk met zijn arbeid
in Den Haag ten einde.
Maar Bos zou Bos niet geweest zijn, indien hij na zijne verhuizing naar Den Haag
in zijn nieuwen werkkring niet ruimschoots had beantwoord aan de verwachtingen,
die op zijne kunde en toewijding waren gesteld, en indien zijne eigenschappen van
beschaafd, ontwikkeld, gezellig en dikwijls geestig man hem niet ook in Den Haag
een kring van kennissen en enkele goede vrienden hadden verworven.
Heel wat meer nog natuurlijk dan te Groningen werd in Den Haag een beroep
gedaan op zijne hulpvaardigheid om inlichtingen te verschaffen, en met nimmer
falende welwillendheid getroostte hij zich veel moeite en tijdroovende navorschingen
om de aanvragen zoo goed mogelijk te beantwoorden. Een enkele maal klaagde hij
mij wel eens over het groote aantal dier aanvragen, natuurlijk niet omdat moeite hem
te veel was, maar omdat hij er zich door belemmerd voelde in zijn eigenlijk
archiefwerk. Als opvolger van Telting was hem in Den Haag de bewerking van de
archieven der Staten van
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Holland opgedragen, een belangrijke maar ook een moeilijke en omvangrijke taak,
die hij met lust aanvatte, doch waarmee hij, ten gevolge der vele onderbrekingen van
zijn arbeid, slechts langzaam vorderde. Van zijnen vrijen tijd besteedde hij menig
uurtje aan het secretariaat der Vereeniging van Archivarissen, waarin hij ook Mr.
Telting was opgevolgd, een ambt dat hij op prijs stelde en dat, naar mij van
verschillende zijden verzekerd is, door hem op uitnemende wijze werd vervuld.
Daarnaast vond hij tijd tot het bewerken van kleine bijdragen voor den Groningschen
Volksalmanak; een uitvoeriger studie over De Groningsche Wederdooperswoelingen,
die in 1908 verscheen in het Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis, dateerde
eigenlijk nog uit den Groningschen tijd, waarin hij ook het vervolg op zijn proefschrift
had voltooid. Hij had echter nieuwe onderzoekingen op het getouw, toen zijn oude
vijand hem feller en feller aantastte, aan allen arbeid een einde maakte en hem ten
slotte neervelde; den 14en Mei 1913, juist 36 jaar geworden, overleed Bos in het
Academisch Ziekenhuis te Groningen.
Bos heeft in zijn korte leven gewoekerd met zijn tijd. Van den arbeid, dien hij heeft
verricht, is slechts een gedeelte publiek geworden, doch in de archieven, waar hij
gewerkt heeft, vooral te Groningen, zijn de niet openbaar gemaakte uitkomsten zijner
werkzaamheid te vinden: vóór zijn vertrek naar Den Haag heeft hij de systematische
ordening van het archief der Ommelanden ten einde gebracht; vroeger had hij enkele
kloosterarchieven geïnventariseerd, daarenboven de Huisarchieven Menkema en
Dijksterhuis, welker inventaris, zooals reeds is meegedeeld, in het licht is gegeven.
Van zijn arbeid
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in Den Haag is gedrukt een verslag over de regeling van oude Gemeente- en
Waterschaps-Archieven in Zuid-Holland, uitgebracht aan de Gedeputeerde Staten
dier provincie, dat eene inleiding vormt op de daarna gevolgde uitgave der
inventarissen van de archieven van baljuw en mannen van beschikke van Westvoorne
enz. Voor het Rijksarchief in Den Haag was hij bezig met de papieren der
landsadvocaten en raadpensionarissen; in een voor alle leden toegankelijke
vergadering der Historische Commissie van de Maatschappij der Nederlandsche
letterkunde - in 1908 was hij lid geworden der Maatschappij - heeft hij over het
archief der Staten van Holland eenige mededeelingen gedaan, waarvan men een kort
verslag vindt in de Handelingen van 1910.
Het gaat buiten mijne bevoegdheid, een oordeel uit te spreken over den arbeid van
den archief-ambtenaar Bos; wel weet ik, dat hij met groote liefde voor zijn ambt was
bezield, dat hij het vervulde met toewijding en dat ik nooit anders dan met veel
waardeering van zijn werk heb hooren gewagen door zijne ambtgenooten. Dat werk
stond bij hem dan ook vooraan. Maar daarnaast, en in nauw verband er mee, heeft
hij zich met historische studies bezig gehouden, die zich nagenoeg uitsluitend tot
Stad en Lande hebben beperkt. Slechts één werk van grooteren omvang heeft hij
geschreven, overigens gaf hij kleine opstellen, die bijna alle zijn geplaatst in den
Groningschen Volksalmanak, waarvan hij in 1905, op uitnoodiging van Feith, diens
mede-redacteur was geworden.
Dat ééne werk, Het Groningsche Gild- en Stapelrecht, mag er echter ook zijn. In
zijne twee deelen strekt het zich uit over de gansche geschiedenis van de Stad en de
Ommelanden tot den ondergang der Republiek. Niet
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dat het een volledige historie is van het gewest; het behandelt alleen het Gild- en
Stapelrecht, den aard van dit recht, en den strijd die over zijne toepassing is gevoerd
tusschen de stad en het platteland door de eeuwen heen. Maar bij dien strijd gaat het
over de oeconomische tegenstelling tusschen beide deelen, later, in de 17e en 18e
eeuw, om tegenstellingen ook tusschen groepen in de stad en op het platteland,
waarbij ook politieke gebeurtenissen, die er nauw mee samenhangen, in een juister
licht worden gesteld. En terwijl bij de uiteenzetting der geschiedenis van dit recht
het veld, dat er door bestreken wordt, dientengevolge aanmerkelijk wordt verbreed
en de historie van Stad en Lande er in velerlei opzicht door wordt verhelderd, krijgt
Bos' boek tegelijkertijd toch ook een meer dan locaal belang, omdat het een
belangrijke bijdrage is tot de geschiedenis van een algemeen verschijnsel in de
middeleeuwen en ook nog daarna: den strijd van belangen tusschen stad en platteland,
de zucht van de stad om door een streng volgehouden protectionisme haar eigen
bestaan te verzekeren en zich het platteland dienstbaar te maken.
In deze uitvoerige studie van Bos zit een geweldige arbeid; een groote hoeveelheid
materiaal, alleen bijeen te brengen door iemand die in het Groningsch archief
volkomen tehuis en wegwijs was, is met veel scherpzinnigheid en talent verwerkt
tot een goed geheel, waarvan in het algemeen ook de vorm te prijzen is. Misschien
zou hier en daar eenige bekorting kunnen zijn aangebracht zonder schade, maar het
valt den beginner doorgaans moeilijk zich te beperken, terwijl bovendien Bos toch
een zekere neiging tot uitvoerigheid had. Het is waarlijk jammer, dat het vervolg op
zijn proefschrift eenigszins weggestopt zit in den tweeden bundel der

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1914

165
Historische Avonden, waar men het nu niet zoo dadelijk zal zoeken. Dit tweede deel
is eveneens met groote zorg en kennis bewerkt, en met nog meer rijpheid; in zijn
inleidend hoofdstuk vindt de schrijver gelegenheid sommige uitspraken van zijn
proefschrift te wijzigen, een bewijs hoe hij bij voortduring met het onderwerp in zijn
ganschen omvang bezig bleef. Een kenmerk van het geheele werk is de helderheid
van voorstelling, die, vooral bij de ingewikkeldheid der vraagstukken welke ter sprake
komen, getuigt van zijn eigen klaar inzicht in de stof. Het munt bovendien uit door
degelijke documentatie en door een onderhoudenden stijl, die, waar de gelegenheid
er zich toe biedt, leven aan het verhaal weet te geven; de humor van den schrijver,
die zoo dikwijls in zijne gesprekken aan den dag kwam, straalt ook hier in menig
trekje door.
Voor het ondernemen van een nieuwen grooten arbeid heeft Bos de tijd ontbroken.
Van zijne kleinere opstellen schijnt mij het belangrijkst de studie over de Groningsche
Wederdooperswoelingen in 1534 en 1535, waarin op gelukkige wijze de verspreide
litteratuur met onuitgegeven documenten tot een levendig verhaal is verwerkt, dat
van de Anabaptistische bewegingen en van de houding der overheden een duidelijke
voorstelling geeft. Maar ook onder zijne bijdragen tot den Groningschen
Volksalmanak zijn zeer geslaagde kleine studies, ik herinner aan die over Bernard
Alting. Al die kleinere opstellen te zamen, naast zijn omvangrijk werk over het
Groningsch Gild- en Stapelrecht, getuigen van zijn aanleg voor geschiedkundig
onderzoek, van zijn critischen geest, van zijn talent van voorstelling en uitbeelding,
eigenschappen die, gepaard aan zijn veelzijdige belangstelling, zijne werkkracht en
werklust, allen grond gaven
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om van hem nog veel te verwachten op historisch gebied. Aan zulke verwachtingen
evenals aan die, welke voor het archivariaat van hem gekoesterd werden, heeft zijn
vroegtijdig sterven een einde gemaakt; voordat hij zijne krachten ten volle had kunnen
ontwikkelen, is hij tot droefenis van velen weggeroepen uit zijn werkzaam leven.
Het is een troostrijke gedachte, dat dit korte leven, zoo welbesteed, in vele opzichten
ook zoo gelukkig is geweest.
TH. BUSSEMAKER.
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Lijst der geschriften van Mr. P.G. Bos.
1900.

De opvoeding van jonge Groningsche
edellieden (Groningsche Volksalmanak).

1902.

Het Academisch Ziekenhuis op het
Munnekeholm (Groningsche
Volksalmanak).

1904.

Overheidsbepalingen betreffende brood
en bier (Groningsche Volksalmanak).

1904.

Het Groningsche Gild- en Stapelrecht tot
de Reductie in 1594 (Proefschrift,
Groningen, Wolters).

1905.

Inventaris van de Huisarchieven
Menkema en Dijksterhuis (Verslag
omtrent 's Rijks Oude Archieven over
1904).

1905.

Bernard Alting (Groningsche
Volksalmanak).

1906.

Ick kick noch int (Groningsche
Volksalmanak).

1907.

Uit het Oostfriesche kloosterleven
(Groningsche Volksalmanak).

1907.

De bouw van den Martinitoren
(Groningsche Volksalmanak).

1907.

Het Groningsche Gild- en Stapelrecht na
de Reductie in 1594 (Historische
Avonden, 2e Bundel).

1908.

De Groningsche Wederdooperswoelingen
in 1534 en 1535 (Ned. Archief voor
Kerkgeschiedenis, deel VI).

1908.

Enkele opmerkingen naar aanleiding van
het ‘Register van het archief van
Groningen.’ (Ned. Archievenblad
1908/1909).

1909.

Extracommercialiteit van archiefstukken
(Ned. Archievenblad, 1909).

1909.

Geen openbaarheid van archieven (Ned.
Archievenblad, 1909).
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De Wederdoopers in Groningerland
tijdens de belegering van Munster
(Groningsche Volksalmanak).

1910.

Aanteekeningen omtrent het
zeventiende-eeuwsche Groningen
(Groningsche Volksalmanak).

1911.

Schooltoestanden in Groningerland van
voor honderd jaren (Groningsche
Volksalmanak).

1911.

Regeling van oude Gemeente- en
Waterschaps-Archieven in
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Zuid-Holland (Verslag omtrent 's Rijks
Oude Archieven over 1910).
1912.

Inventarissen van de archieven van
baljuw en mannen van beschikke van
Westvoorne, enz. (Verslag omtrent 's
Rijks Oude Archieven over 1911).

1912.

De positie van Groningen in 1594
(Groningsche Volksalmanak).

1912.

De Archivaris in de litteratuur (Fragment,
na het overlijden van den schrijver door
Dr. E. Wiersum gepubliceerd in het Ned.
Archievenblad, 1914).
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Levensbericht van Mevrouw M.A. Gelderman-Boddaert.
6 Febr. 1844-12 April 1914.
Het is mij een weemoedige, schoon gaarne op mij genomen taak, voor de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, waarvan ‘Marie Boddaert’ sinds 1893
lid was, haar levensbericht te schrijven. Moeilijk is dit vooral, omdat ik de uiterlijke
feiten van haar leven minder van nabij ken dan ik haar innerlijk leven geloof te
hebben leeren kennen - wat hier gelijkstaat met liefhebben - sinds wij elkaar voor 't
eerst ontmoetten, nu 19 jaar geleden. Zij was toen al een vrouw van meergevorderden
leeftijd, lijdend, bleek, zeer tenger en broos. Onvergetelijk wat er lichtte uit de
halfgesloten, bijziende oogen, maar die bijwijlen onder 't rechtopgaande, hooge
schrandere voorhoofd in ongekende verten schenen te turen. Men voelde dadelijk,
te doen te hebben met een zeer bijzondere, hoogbegaafde vrouw. Toch had zij niets
van het afwezige, droomerige, dat dikwijls als een onafscheidelijke eigenaardigheid
van dichterlijke naturen wordt voorgesteld. Integendeel, een levendige belangstelling
voor al wat er om haar heen in kleinsten en wijdsten kring voorviel, mag wel een
harer meest kenmerkende eigenschappen worden genoemd. In den
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omgang - hoewel door haar groote bescheidenheid nooit op den voorgrond tredende
- was zij opgewekt, spraakzaam, tot in kleinste bijzonderheden deelend in anderer
lief en leed, waarvoor zij een sterk geheugen toonde te bezitten.
Jonkvrouwe Marie Agathe Boddaert werd 6 Febr. 1844 te Middelburg geboren.
Hoe cosmopolitisch in later jaren ook, zij bleef altijd Zeeuwsche in haar hart en
genoot wanneer zij weer op haar lief Walcheren mocht vertoeven. Zij hield van haar
geboortegrond en zijn bevolking, kon het bejammeren, als sommige aloude gebruiken
en gewoonten gingen verdwijnen; als de vreemdelingen de ‘bazinne’ eener hoeve
(die zij nooit ànders aansprak) deden wennen aan den klank ‘juffrouw’; had een open
oog voor het bekoorlijke en schilderachtige van 't landschap, gestoffeerd door de
bewoners in hun mooie, aardige dracht, had vooral plezier in de kinderen, hun ouders
in miniatuur. Haar zonnige vreugde gaf aan alles een bijzonderen glans. De
zomerweken die ik gedurende eenige jaren bij haar en haar beide dochters te Domburg
mocht doorbrengen, behooren dan ook tot de gelukkigste van mijn leven. Haar
pittigheid, haar aardige invallen maakten haar bijzijn altijd boeiend en onderhoudend;
voor wie haar van nabij hebben mogen kennen, was het samenzijn met haar een
buitengewoon genot. Het aanmerkelijke leeftijdsverschil tusschen ons was geen
oogenblik een belemmering voor vrije gedachtenwisseling. Haar oprechtheid en
waarheidsliefde, haar natuurlijkheid deed het jongen menschen gemakkelijk vallen,
zich zonder terughouding bij haar te uiten, omdat er voor angstvalligen schroom,
voor eenige gedwongenheid in den omgang met haar geen plaats bestond.
Dikwijls leidden onze wegen naar haar onderlijk kasteel
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Westhove, zoo vol van herinneringen aan haar kinderen jongmeisjesjaren, die zij
daar 's zomers doorbracht (de familie woonde 's winters in hun huis in de stad
tegenover de Abdij). In de statige lanen met de eeuwenoude boomen dacht zij terug
aan den tijd, toen zij daar op haar schimmel ‘Kora’ draafde of verhaalde ons, hoe de
geheimzinnige schuilhoeken van 't slot al vroeg op haar verbeelding werkten.
De plek harer geboorte is niet zonder invloed op haar als mensch en dichteres
gebleven.
In haar jeugd als later ruischte het lied van de zee in haar ziel en haar zangen.
Heeft de omgeving waarin zij opgroeide, de kring waartoe zij behoorde, ook nog
op andere wijze in haar leven nagewerkt? Zijn daaraan toe te schrijven de fijne
vormen, die zij, op-en-top aristocrate naar den geest, tegenover iedereen, ook de
eenvoudigsten, in acht nam? Men denke hier niet aan eenige stijve vormelijkheid;
zij was de eenvoud en ongekunsteldheid zelf. Was dat zich gracelijk bewegen, ook
langs de ruwe kanten van de wereld, 't gevolg van geboorte en opvoeding, of alleen
een uiting van innerlijke beschaving, haar in zoo hooge mate eigen? In ieder geval
ging er groote bekoring van uit in een door haar grofheid zoo vaak stuitende
maatschappij.
Hoezeer ook ‘aristocrate naar den geest’ in manieren, in opvattingen, - fijnproefster
op 't gebied van kunst, heeft zij zich nooit in een hooghartig zoeken van schoonheid
alleen, afgewend van de nooden van de maatschappij. Pijnigend was ook voor haar
't besef van zoovele misstanden die 't leven van talloozen bijna ondraaglijk maken.
Alles wat verbetering in de samenleving kan brengen, mocht rekenen op haar warme
ingenomenheid. Hoe leefde
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zij dan ook mee in het werk harer veel jongere zuster Elisabeth, oprichtster van de
Boddaert-tehuizen te Amsterdam!
Hoewel veel ouder in jaren, voelde zij zich één in streven met het jongere geslacht;
ook deelde zij van ganscher harte de denkbeelden die de z.g. ‘vrouwenbeweging’
deden ontstaan. De rechten van de vrouw waren haar heilig.
Haar opleiding ontving Marie Boddaert van een gouvernante. Eén jaar heeft zij
ook nog de kostschool van Mevrouw Jonxis te Utrecht bezocht.
Al waren geest en verbeelding reeds vroeg met dichterlijke gedachten vervuld,
zooals dikwijls uit haar verzen blijkt, zij is zich pas geheel aan de dichtkunst gaan
wijden na den dood van haar man, den Heer R.E.H. Muntz Gelderman, officier bij
de infanterie, in 1877 na een 5-jarig huwelijk in 't Z. van Frankrijk overleden, waar
hij toen met zijne vrouw en de twee nog zeer jonge kinderen vertoefde.
Begin 1885 verscheen voor 't eerst een vers van haar in ‘Nederland’ onder den
schuilnaam ‘Luctor’, een pseudoniem, ‘kort daarna door een ander aangenomen en
sedert niet meer door (haar) gebruikt’, naar zij later in de aanteekening hierbij in haar
eersten bundel vermeldt. Daarvóór waren onder denzelfden aangenomen naam al
een paar verhalen in proza van haar uitgekomen, n.l. ‘Koba’ (1884), gevolgd door
‘In de Bergen’, ‘Jan de Badman’ en enkele andere. Verder bleef zij, op één enkele
straks te noemen uitzondering na, als schrijfster, hoewel weduwe van den Heer
Gelderman, haar meisjesnaam behouden, daar reeds twee maal in onze letteren een
Boddaert (Pieter) zich als dichter had doen kennen.
Haar groot gedicht: ‘Bij de Woningen der Sneeuw’ werd in No. 9 van De Gids
1886 opgenomen en in 't
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Fransch vertaald. Toen Edwin Arnold's ‘Light of Asia’ verscheen, waarin hetzelfde
onderwerp (Buddha en zijn leer) dichterlijk wordt behandeld, gaf Marie Boddaert
de verdere bewerking hiervan op. Later sprak zij niet gaarne over dit gedicht.
In 1887 vereenigde zij haar eerste verzen, in ‘De Gids’ en ‘Nederland’ verschenen,
tot den bundel ‘Aquarellen’, waarin de bekende verhalende verzen ‘Ballade’, ‘In de
Smidse’, ‘Zus' Verjaardag’ voorkomen, in schoolbloemlezingen steeds nog door de
jeugd geliefd. W. Cremer te 's-Gravenhage nam de uitgave op zich. Zij zelf dacht
over dezen bundel later niet gunstig.
Haar feuilleton ‘Uit de Branding’ (1889) diende later, omgewerkt, als tekst voor
de opera van dien naam door R. Hol, werd in het Duitsch vertaald door Paul Raché
en in verschillende Duitsche bladen verspreid.
Een andermaal verschafte Marie Boddaert den tekst voor een opera van R. Hol,
nl. Floris V, in 1892.
Veel verzen trouwens van M.B. hebben componisten als Richard Hol, Gottfried
Mann, Van Tetterode, Brandts Buys, Van Nieuwenhoven, Kor Kuiler, Cornélie van
Oosterzee, Cath. v. Rennes, Hendrika van Tussenbroek tot muzikale vertolking
bezield.
Aan verschillende tijdschriften: ‘De Gids’, ‘Spectator’, ‘Vlaamsche School’,
‘Zingende Vogels’ en ‘Nederland’, het ‘Weekblad v. Muziek’ en ‘Androcles’ heeft
M.B. door dichterlijke bijdragen meegewerkt, totdat in 1898 haar latere verzen (d.w.z.
van na 1887) in den bundel ‘Serena’ bij H. Honig te Utrecht verschenen. Daarna is
zij nog een enkelen keer met een vers in een tijdschrift voor den dag gekomen, maar
verder heeft zij in 't openbaar als dichteres gezwegen. In den laatsten tijd gaf zij
uitsluitend verhalen voor kinderen of de rijpere
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jeugd, waaraan zij met groote opgewektheid arbeidde, ook op reis. Het grootste
gedeelte van 't jaar vertoefde zij nl. voor haar gezondheid in 't buitenland, maar altijd
was zij ondertusschen aan een of ander kinderboek bezig. Dit werk, geheel in
overeenstemming met den aard en aanleg dezer schrijfster, tot in haar ouderdom
altijd jong gebleven, schonk haar die jaren de meeste voldoening.
Behalve met een voortdurend zwakke gezondheid, heeft zij ook op andere wijze
met veel leed en moeilijkheden te strijden gehad; wel behoefde zij al haar geestkracht
om zich onder velerlei teleurstelling staande te houden. Het zou onbescheiden zij
hier in bijzonderheden af te dalen, waar zij zelf, ook vroeger, het publiek geen
deelgenoot maakte van haar smart, vóór die was verwonnen, vóór zij berusting had
gevonden (o.a. in den cyclus ‘Gestorven’, aan een geliefde, diep betreurde zuster
gewijd, 1885 in ‘De Gids’, later in ‘Serena’ verschenen). Altijd heeft zij de gave
bezeten, den lichtkant van 't leven te blijven zoeken (‘'k Geloofde in 't Licht, al leek
't in nacht verloren’, Serena biz. 3); haar frischheid, haar pittigheid bleven haar ook
onder verdriet en bezwaren bij.
Zeer ontvankelijk, zeer vatbaar is M.B. altijd geweest voor vreugde. En naast het
leed, dat niemand wordt bespaard, is ook veel schoons, veel heerlijks haar ten deel
gevallen. Zij die zooveel liefde en warmte gaf, heeft die ook ruimschoots van anderen
mogen ontvangen. Van groote beteekenis is voor haar sinds 1891, toen zij tijdelijk
in Scheveningen woonde, de vriendschap geweest met Mevrouw van der Hucht, daar
in dien tijd woonachtig, aan wier humanitaire beginselen de hare nauw verwant
waren. Daarvóór had zij zich als weduwe in Den Haag gevestigd.
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Veel dichtte zij daar dien eersten tijd. Een tijdlang moest haar jongste dochtertje bij
de eerste morgenbegroeting altijd in de vreugde van ‘een nieuw vers!’ haar vroeg in
den ochtend ingegeven, deelen door 't haar voor te lezen.
Weerhield haar na 't uitgeven van Serena (1898) een zekere schroom, of zag zij
er - om welke redenen dan ook - dat laatste tijdperk van haar leven tegen op, in poëzie
eigen gedachten en gewaarwordingen in 't publiek uit te spreken, toch bleef zij die
in verzen uiten, getuige veel uit den bundel harer nagelaten gedichten, waarvan de
uitgave onder den titel ‘Naar lichte Hoogten’ bij den Heer Honig te Utrecht wordt
voorbereid, hiervoor afgestaan door haar jongste dochter, die ik daareven al met een
enkel woord noemde.
In haar lyrische poëzie bezingt M.B. vooral de natuur, de zee, kinderen, eigen
herinneringen, reisindrukken, de groote vragen die zich telkens aan den mensch
opdringen: ‘wat is het leven, de dood, onsterfelijkheid?’ Haar gedachten daaromtrent
vinden wij in haar verzen, ook in de onuitgegevene, weerspiegeld. Zeer sterk was
haar onsterfelijkheidsgeloof. Er was daarom iets treffends in voor haar
naastbestaanden en vrienden, dat zij juist den 1sten Paaschdag is verscheiden.
Behalve voor kinderen en jonge menschen schreef zij in proza na '84 nog:
‘Sturmfels’, als premie van 't Nieuws van den Dag, later door Warendorf te
Amsterdam uitgegeven; voor de derde maal zal het, omgewerkt, en door B. en J.
Midderigh-Bokhorst geïllustreerd, bij Kluitman in 1915 uitkomen; ‘Buiten de Wet’,
onder 't pseudoniem Rudolf Curtius verschenen. ‘Mama schreef dit na een bericht
uit de courant te hebben gelezen en zette zich vol verontwaardiging aan 't schrijven’
deelden mij de
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dochters van Mevrouw Gelderman mee. Als onvoltooid prozawerk is door haar
nagelaten: Veva Terwolde, een schets naar 't leven.
Met groote vreugde werden door de jonge lezers en lezeressen haar boeken voor
de jeugd begroet. Ik laat de titels hier volgen:
‘Jong Leven’, geïllustreerd door W. Hardenberg, uitgeg. bij Masereeuw en Bouten,
Rotterdam.
‘Frans en 't Geheim’, geill. door Louis Landré. Uitgever Kluitman te Alkmaar.
‘Roswitha’, verhaal uit de 13e eeuw, geïll. door B. en J. Midderigh-Bokhorst. Uitg.
Kluitman, Alkmaar, 1909.
‘Prins Almanzor's Makker’, geïll. door B. en J. Midderigh-Bokhorst. Uitg.
Kluitman, Alkmaar, 1911.
‘Op Wendehuis’, als feuilleton in 't Nieuws van den Dag en onlangs onder den
titel ‘Jonge kracht’ met ‘Frans’ en ‘'t Geheim’ in één bandje verschenen in de serie
‘Ons Genoegen, Bibliotheek voor Jongens en Meisjes’.
‘De Schipper van de Jacomina’, geïll. door Louis Raemakers. Uitg. Kluitman,
Alkmaar, 1913.
‘Naar het Tooverslot van de Witte Vrouw’, geïll. door Ella Nieuwenhuis, uitg. v.
Holkema en Warendorf, 1913, nadat het vroeger feuilleton in de Avondpost was
geweest.
In 't vorige najaar, 1913, mocht Marie Boddaert van 't jonge volkje zelf een
alleraardigst bewijs ontvangen van ingenomenheid met haar werk. Zij had nl. ‘De
Schipper van de Jacomina’, een verhaal uit den tijd van 1813 ter gelegenheid van
het feestjaar aan een zestigtal hoofden van scholen op Walcheren, waar de
geschiedenis voorvalt, aangeboden en het regende brieven van onderwijzers en
kinderen, die haar van harte goed deden; o.a. van een jongen, die zichzelf in den held
terugvond
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en meende daarom wel aanspraak te mogen maken op een present-exemplaar, wat
hem dan ook natuurlijk door de schrijfster is geworden!
Erkenning van haar verdiensten vond zij op andere wijze behalve door de
benoeming tot lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (in dien tijd
voor vrouwen een zeldzamer eer dan tegenwoordig) van den kant van het Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen, dat haar in 1899 het lidmaatschap aanbood.
Mevrouw Gelderman heeft na ± 1881, toen zij als weduwe in Den Haag kwam
wonen, zelden voor langen tijd een vaste verblijfplaats gehad. Veel was zij
buitenslands voor haar gezondheid, zooals reeds is gezegd, vertoefde ook eenige
jaren 's zomers te Domburg, bezocht Italië, Frankrijk en Duitschland, maar was den
laatsten tijd, evenals daarvóór bij tusschenpoozen, toch weer in Den Haag gevestigd.
Zij had een zeer veelzijdigen aanleg en vereenigde tal van gaven van geest, verstand
en hart, waaronder ook de in 't bijzonder vrouwelijke; had een omvangrijke kennis
en belezenheid, o.a. op 't gebied van geschiedenis, een harer lievelingsvakken, en bij
haar scheppingsdrang een fijn onderscheidingsvermogen voor wat van anderen tot
haar kwam, niet alleen wat de woordkunst betreft, maar op 't rijke veld der kunst in
't algemeen. (Haar muzikaliteit heeft haar oudste dochter waarschijnlijk dan ook geen
vreemde te danken). Haar gave van opmerken, haar intuïtie, haar ontwikkeling,
geoefende smaak en ruimte van blik stelden haar tot helder en onpartijdig oordeelen
in staat; tot warme bewondering in de eerste plaats, maar ook tot het aanwijzen van
fouten, die haar dadelijk troffen.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1914

178
Naast de groote klassieken las M.B. het liefst de dichters van onzen tijd. ‘De Nieuwe
Gids’ stond hoog bij haar aangeschreven.
Nog tot een maand vòòr haar dood werkte zij de beide deelen van Sturmfels om
en den morgen nadat zij dit voor den druk had verzonden, vatte zij alweer dadelijk
het plan op voor een nieuw werk. Naar aanleiding hiervan schreef mij haar jongste
dochter: ‘'s Avonds om 7 uur bracht ik het naar de bus en met een zucht van
verlichting [zei Mama], toen ik thuiskwam: ‘Heerlijk, nu ga ik rusten’ (zij zat elken
dag een paar uur op om het af te werken) en ben zoo dankbaar dat ik 't nog af mocht
maken.’ Den volgenden ochtend toen ik bij haar kwam, was zij bijzonder opgewekt,
glimlachte met dat ondeugende geestige lachje dat zij soms hebben kon, en zei: ‘Maar
nu begin ik een nieuw boek.’’
Van de prozaschetsen in haar nalatenschap zullen enkele nog het licht zien, o.a.
‘Liseletje’ en ‘De Stem’ in ‘De nieuwe Vrouwengids’.
Haar dichterlijke geest was zelfs in de allerlaatste dagen vòòr haar overlijden (12
April 1914) nog werkzaam.
Onder woorden te brengen wat haar beide dochters, haar overige verwanten en
vrienden bij haar heengaan verloren hebben, zou hier niet op zijn plaats zijn. Wat
onze woordkunst aan haar te danken heeft, verblijve het nageslacht ter beoordeeling.
28 Juli 1914.
JOHA. SNELLEN.
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