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Verslag van de jaarlijksche vergadering, gehouden te Leiden op den
9den Juni 1915.
De Beschrijvingsbrief luidde aldus:
LEIDEN, den 21sten Mei 1915.
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 9den 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 Vergadering door den Voorzitter, den Heer J.F.M. STERCK, met een
toespraak.
II.*
Voordracht van den Heer Prof. Dr. P.J. BLOK: ‘Quatre-Bras en Waterloo’.
III.
Verslag van den staat der Maatschappij en van hare belangrijkste lotgevallen en
handelingen in 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 aan den Heer LOUIS D. PETIT op
te dragen de samenstelling van een Naam-Plaats- en Zaakregister op de vier bestaande
Pamfletcatalogi, nl. der collecties Kon. Bibliotheek, FRED. MULLER, IS. MEULMAN
en THYSIUS.
X.
Verkiezing van twee Bestuursleden in de plaats van de aftredende leden, de Heeren
Drs. Snouck Hurgronje en Kalff. De door de Maandelijksche Vergadering
voorgedragen dubbeltallen bestaan uit de Heeren:
I. a. CH. A. VAN OPHUYSEN.
b. Dr. M.W. DE VISSER.
II. a. Dr. K. SNEYDERS DE VOGEL.
b. Dr. D.C. HESSELING.
XI.
Verkiezing van een Secretaris. Het door de Maandelijksche Vergadering voorgedragen
dubbeltal bestaat uit de Heeren:
a. Dr. S.G. DE VRIES.
b. Dr. G.J. BOEKENOOGEN.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1915

NAMENS HET BESTUUR, S.G. DE VRIES, Secretaris.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1915

3
De Vergadering wordt bijgewoond door de Bestuursleden: J.F.M. Sterck, Voorzitter,
P.J. Blok, G.J. Boekenoogen, G. Kalff, C. Snouck Hurgronje, J. Heinsius,
Penningmeester, J. Verdam, L. Knappert, waarn. Secretaris, door L.D. Petit,
Bibliothecaris, door de gewone Leden: A.G.C. van Duyl, Mevr. Th. van
Duyl-Schwartze, C.H. Ebbinge Wubben, C. te Lintum, 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, H. IJ. Groenewegen, A. Beets, G.J. Dozy,
W.P.C. Knuttel, D.C. Hesseling, W.J.J.C. Bijleveld, W.P. Kops, H.M. Werner, C.
Bake, H.E. van Gelder, J. van der Valk, W.B. Kristensen, A. Eekhof, Mej. C. Serrurier,
Mej. A.G. de Leeuw, Mej. M.E. Kronenberg, J. Eysten, Mevr. Th. Hoven, Mej. A.
van der Flier, Mej. H.S.S. Kuyper, 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., Ch. A. van Ophuysen, G.C.J. Vosmaer, W. Martin, C.P. Burger Jr., F.P.H.
Prick van Wely, H.v.d. Velden, A.A. van Schelven, Albert Vogel, A.W. Weissman,
Leo van Puyvelde, F.G. Kramp, A.H.L. Hensen, C. Peltenburg, E. Wiersum, Joh.
W. Pont, D. Plooy, N. van Wijk, J.A.N. Knuttel, W.F. Leemans, R.W.P. de Vries,
A. Mansvelt, Mevr. E. Knuttel-Fabius, N.J. Beversen, H. Blink, Th. Morren, P.C.
Molhuysen, W.J. Kühler, E. Slijper, P. Fijn van Draat, J.C.G. Jonker, Ph. S. van
Ronkel, Mej. B.M. van der Stempel, Mevr. J.M. Sterck-Proot, J.H.C. Kern, J.C.
Overvoorde, L.A. Kesper, M. Schoengen, M.C. Nieuwbarn, K.H. de Raaf.
I. De Voorzitter de Heer J.F.M. Sterck opent te elf
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uren de Vergadering met eene toespraak, door hem ter uitgave afgestaan en hierachter
gedrukt (Bijlage I).
II. Op voorstel van het Bestuur wordt besloten eerst punt III-VIII van den
Beschrijvingsbrief en eerst daarna II te behandelen.
III-IV. Door den Secretaris en den Bibliothecaris worden hunne verslagen voorgelezen
omtrent den staat der Maatschappij en hare belangrijkste lotgevallen en handelingen
gedurende het afgeloopen jaar en omtrent den staat der Boekverzameling gedurende
hetzelfde tijdsverloop. De Voorzitter betuigt aan beiden dank en deelt mede, dat deze
verslagen in eenigszins meer uitgebreiden vorm in de Handelingen zullen worden
gedrukt (zie hierachter, Bijlagen III-IV).
V. Namens de Commissie, bestaande uit HH. Dr. D.C. Hesseling en Dr. J. Vürtheim,
in de Maandvergadering van 9 April benoemd tot nazien der rekening en
verantwoording van den Penningmeester (zie Bijlage V), bericht de Heer Hesseling,
dat zij alles nauwkeurig hebben nagegaan en in de beste orde hebben bevonden,
zoodat zij konden voorstellen hem onder dankzegging te ontlasten. De Voorzitter
betuigt den dank der Vergadering aan de genoemde Heeren en aan den
Penningmeester, wien hij tevens hulde brengt voor zijn nauwgezet beheer.
VI-VII. De Verslagen der Commissiën voor Taal- en Letterkunde en voor Geschieden Oudheidkunde worden in uittreksel door HH. Dr. J.A.N. Knuttel en Dr. P.C.
Molhuysen voorgelezen. Beide worden in dank aanvaard voor de Handelingen
(Bijlagen VI-VII).
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VIII. Namens de Commissie voor stemopneming in de Maandvergadering van 7 Mei
benoemd, doet de Heer Dr. A. Eekhof mededeeling van den uitslag der stemming
gehouden ter verkiezing van nieuwe Leden der Maatschappij, nl. volgens besluit dier
Maandvergadering, 30 gewone en 7 buitenlandsche Leden. De Commissie, waarin
met den Heer Eekhof zitting hadden HH. W.J.J.C. Bijleveld, J.M.N. Kapteyn, Dr.
L. Knappert, Dr. W.B. Kristensen, Dr. N.J. Beversen, Dr. J. Heinsius, Dr. J. Verdam,
Jhr. Mr. W.A. Beelaerts van Blokland en Dr. G.J. Boekenoogen, heeft uit handen
van den Secretaris ontvangen 251 stembiljetten. Gekozen zijn (in alphabetische
volgorde):

Gewone Leden:
Seerp Anema te 's-Gravenhage.
Eduard van Biema te 's-Gravenhage.
Mr. A.S. de Blécourt te 's-Gravenhage.
Dr. V.F. Büchner te Leiden.
Mr. R. Bijlsma te Rotterdam.
H. Colijn te 's-Gravenhage.
Dirk Coster te Delft.
Felix Driessen te Leiden.
Dr. D.A.H. van Eck te Leiden.
Mr. Frans Erens te Zandvoort.
W. Graadt van Roggen te Utrecht.
Dr. E.J. Haslinghuis te Scheveningen.
Mej. Dr. S. Hofker te Leiden.
A. Hoynck van Papendrecht te Rotterdam.
Mevr. J.R. Klein-Peaux te Oegstgeest.
Dr. Alb. C. Kruyt te Pendolo.
Dr. H.H. Kuyper te Amsterdam.
Mr. A. Meerkamp van Embden te Middelburg.
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G. Nolst Trenité te Haarlem.
Mej. mr. E.R. Oppenheim te 's-Gravenhage.
Dr. L.A. Rademaker te 's-Gravenhage.
Dr. D.A. Rinkes te Weltevreden.
Arthur van Schendel te Ede.
J.H. Scholte te Amsterdam.
Jhr. Dr. N.J. van Suchtelen te Blaricum.
Mr. M.W.F. Treub te 's-Gravenhage.
Eduard Verkade te 's-Gravenhage.
Mej. C.M. Vissering te 's-Gravenhage.
Dr. J.L. Walch te 's-Gravenhage.
Dr. S.A. Waller Zeper te Leeuwarden.

Buitenlandsche Leden:
Dr. G. Besselaar te Pieter-Maritzburg.
Dr. A. Cauchie te Leuven.
Dr. L. van der Essen te Leuven.
Dr. W. Goeters te Bonn.
Dr. C. Louis Leipoldt te Pretoria.
Jean Meyhoffer te Ukkel.
De Voorzitter betuigt den dank der Vergadering aan den Heer Eekhof en aan zijne
medeleden der Commissie voor stemopneming.
Namens het Bestuur der Vereeniging ‘Arentsburgh’ noodigt zijn Secretaris, de
Heer J.P. Koolemans Beijnen, de leden onzer Maatschappij uit tot een bezoek aan
wat werd blootgelegd van de Romeinsche nederzetting op Arentsburgh onder
Voorburg tegen 12 Juni e.k.
II. Hierop wordt het woord verleend aan den Heer Dr. P.J. Blok voor zijne onder No.
II aangekondigde voordracht: ‘Quatre-Bras en Waterloo’. Na deze voor-
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dracht zingt de vergadering spontaan het ‘Wilhelmus’ en betuigt de Voorzitter onder
luide teekenen van instemming der aanwezigen den Spreker hartelijken dank voor
deze sobere en tegelijk warme, vaderlandslievende, rede. Hij verzoekt hem zijne
voordracht ter uitgave in de Handelingen af te staan. De Heer Blok verklaart zich
hiertoe bereid (zie hierachter, Bijlage II).
Het aanheffen van het ‘Wilhelmus’ was eene aangename uiting der gewekte
geestdrift. Waarom echter zingen wij bij zulke gelegenheden altijd het 1o couplet?
Vele andere spreken thans meer tot ons b.v. het 2o, 6o, 9o, 13o.
IX. Het voorstel van de Maandelijksche Vergadering om aan den Heer Louis D. Petit
de samenstelling op te dragen van een register op de pamfletcatalogi wordt
aangenomen.
X-XI. Bij de hierop volgende verkiezingen van twee Bestuursleden in de plaats van
de aftredende en niet herkiesbare leden, de Heeren Drs. C. Snouck Hurgronje en G.
Kalff en van den aftredenden, doch herkiesbaren, Secretaris, den Heer Dr. S.G. de
Vries, worden tot Bestuurslid benoemd de Heeren Ch. A. van Ophuysen en Dr. K.
Sneyders de Vogel en tot Secretaris herbenoemd de Heer Dr. S.G. de Vries. De beide
eerstgenoemden, ter Vergadering aanwezig, verklaren zich bereid de benoeming te
aanvaarden.
Bij de hierop volgende rondvraag wijst de Heer Mr. C. Bake op den invloed van de
oorlogsberichten op de taal. Als voorbeeld wijst hij op het misbruik van twee
onnederlandsche uitdrukkingen t.w. ‘artillerie-duel’ en ‘gedood’ in pl. v. ‘om het
leven gekomen’.
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De Heer Dr. C.P. Burger betuigt zich weinig ingenomen met de uitgave van
Bontekoe's Journaal. Het boekje is veel goedkooper dan de werken der
Linschoten-Vereeniging, maar is dit eerlijke concurrentie? Is die Vereeniging te
voren geraadpleegd? Bovendien is deze uitgave zeer onwetenschappelijk. Als
voorbeeld wijst Dr. Burger op de dwaze vergissing met het Eiland Brazilië. Waarlijk
dit boek had wel eene wetenschappelijke behandeling verdiend.
De Heer Dr. G.J. Boekenoogen en na hem de Heer Dr. G. Kalff beantwoorden
den geachten spreker. Er blijkt ruggespraak met de Linschoten-Vereeniging te hebben
plaats gehad. Ook was het van den beginne de bedoeling een boek te geven voor de
breede volkskringen.
Daarna wordt de Vergadering door den Voorzitter gesloten.
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Bijlage I. Toespraak van den voorzitter.
Hooggeachte Medeleden!
Ontvangt mijn hartelijken welkomstgroet, uit naam van het Bestuur, in deze
jaarvergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
Tot ons leedwezen kan onze Secretaris, Prof. Dr. Scato de Vries, door ziekte
verhinderd hier niet tegenwoordig zijn; toch nam hij nog deel aan de voorbereiding
van deze bijeenkomst, die steeds zijn volle belangstelling heeft. Wij wenschen hem
van harte een spoedig en volledig herstel. Prof. Dr. Knappert werd bereid bevonden
zijn taak te vervullen.
Gaat het U als mij, dan bezielt ook U een diep gevoel van groote dankbaarheid,
dat wij hier in Nederland zoo rustig de belangen van een Maatschappij als de onze
kunnen behandelen, terwijl zoo nabij, aan onze grenzen, de hevigste oorlogsbrand
woedt; terwijl onze Vlaamsche Taalbroeders, en onder hen leden van onze
Maatschappij, hun land hebben moeten verlaten en ontvluchten, en in waarheid als
ellendigen in de oude beteekenis, op onzen vaderlandschen grond, of elders,
gastvrijheid hebben gevonden.
Daar, in hun verwoest, ook ons zoo dierbaar vaderland, geen vergaderingen thans,
met het doel letteren,
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kunst, of wetenschap te bevorderen; daar geen congressen, waar oude banden van
vriendschap worden hernieuwd, en nieuwe geknoopt.
Daar slechts zorg van den eenen dag op den anderen; zorg voor telkens te
verwachten nieuwe verschrikkingen; zorg voor het lot van dierbaren, met heldenmoed
ten strijde getrokken, en waarvan, helaas! zoovele nimmer terugkeeren; zoovele zelfs
niet worden teruggevonden op de onafzienbare slagvelden.
De grootste schatten zouden zij geven, onze waarde stamverwanten, voor een kort
tijdperk van rust en kalmte; voor een jaar van vrede en welvaart, zooals wij die hier
zoo overvloedig mochten genieten.
Telkens komen mij deze diepgevoelde verzen in de gedachte, door Bilderdijk
Horatius nagezongen:

Otium divos rogat:1
Naar stilte; ja, naar rust en kalme dagen,
Haakt 's krijgsmans hart bij 't oorlogswee;
Naar rust verlangt en stille vreê,
Die 't juk des willekeurs moet dragen:
De rust is aller zucht en hoop;
Zij, voor geen goud of rang te koop! -2

Wij gunnen het hun zoo van harte, dat hun Vorst, land en volk weldra mogen
herademen in kalmte en vrede en vrijheid, verlost van de macht der overheerschende
mogendheid!
Deze woorden welden mij uit het gemoed, voordat ik, ter opening van deze
vergadering, uwe aandacht ga vragen voor een ander onderwerp. Een verdere
herinnering aan den oorlog, die ons dagelijks in onze lectuur bezighoudt, wil ik niet
opwekken. Wij moeten onze ge-

1
2

Carmina, II 16.
Sprokkelingen, 101. Dichtw. 8, 225: ‘Kalmte’.
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dachten zoeken te verfrisschen, juist ook door vergaderingen als deze, gelukkig zoo
ver staande buiten elk verband met politiek of krijg.
Toch wordt het onderwerp van mijn rede wel eenigszins beïnvloed door de
gebeurtenissen van den dag. Ik vraag mij telkens af, en ik ben er zeker van, ook U
komt deze vraag op de lippen: hoe zullen al de wereldgebeurtenissen, die wij beleven,
eenmaal worden te boek gesteld, om een eerlijk en rechtvaardig oordeel mogelijk te
maken?
Wie zal de verwarde, vaak tegenstrijdige berichten, die ons nu bereiken, vastleggen
in een betrouwbaar, sterk gedocumenteerd geschiedverhaal?
Hoe moeilijk valt het soms nú, zelfs aan onze schranderste beoefenaren der
geschiedenis, om feiten en gebeurtenissen, van b.v. vijftig jaar geleden, met juistheid
te beschrijven, bij gebreke van voldoende gegevens, door het missen van de noodige
akten en andere documenten, die het gewenschte licht kunnen doen schijnen!
De Afdeeling Documentatie van de Koninklijke Bibliotheek heeft reeds den juisten
weg gewezen voor het vastleggen van een belangrijk onderdeel der contemporaine
geschiedenis, nl. voor de economische crisis. Waarschijnlijk wordt deze weg ook
elders gevolgd.
Maar lang voordat de historici den geheelen somberen oogst van deze droeve
tijden verzameld zullen hebben, heeft het volk te gretig alreeds het onkruid vergaard
en verbreid in den vorm van allerlei mondelinge en schriftelijke verhalen en verzonnen
merkwaardigheden. Was het niet Bismarck, die gezegd heeft, dat nooit méér wordt
gelogen dan na de jacht en bij den oorlog?
Nu zijn staaltjes van ‘jagerslatijn’ ons allen bekend;
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en hoe weinig wij op de juistheid der oorlogsberichten staat kunnen maken, ervaren
wij dagelijks.
Zucht tot overdrijving, tot aanvulling van het gebeurde; een streven tot mooier
maken, tot het bijbrengen van de gegevens, die juist bij een persoon, een gebeurtenis
zoo goed te pas zouden komen, en ongelukkig ontbreken; deze eigenaardige neiging
is steeds bij de spraakmakende gemeente van grooten invloed geweest, wanneer zij
de bijgewoonde of vernomen feiten ging vermelden.
Hoever deze zucht tot aanvullen en tot opsieren gaan kan, vindt men o.a. op geestige
wijze aangetoond in een goed gedocumenteerd boekwerk, dat voor kort reeds zijn
8sten druk beleefde, en tot titel voert: ‘Der Treppenwitz der Weltgeschichte’. -1
Weldra zal het echter tijd worden, dat een tweede deel van dit boek verschijne, in
hoofdzaak gewijd aan de Treppenwitze, die thans dagelijks het oorlogsnieuws komen
aanvullen, zoodat het hoe langer hoe moeilijker wordt de waarheid te achterhalen.
Geen geschiedschrijver zou in staat zijn, de feiten naar waarheid weer te geven,
indien niet het raadplegen der onwederlegbare getuigenissen gelijktijdig opgeteekend
en gedeponeerd in de acten en documenten van de archieven, later elken twijfel
vermocht op te heffen.
Valt de zucht tot overdrijving en aanvulling op elk gebied van geschiedschrijving
waar te nemen, ook waar het de historiographie onzer letterkunde betreft, zijn somtijds
de gegevens omtrent enkele personen nog te veel gegrond op overleveringen,
weliswaar reeds bij oude schrijvers geboekt, maar toch dikwijls zoo weinig be-

1

Berlin 1912, door W.L. Hertslet.
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trouwbaar, dat reeds een kort onderzoek in de bronnen in staat is de eenmaal gevormde
voorstelling van personen en feiten geheel te wijzigen.
Juist dat onderzoek der bronnen, die zoo nabij liggen, die zoo gemakkelijk te
bereiken zijn, heeft, wie zou het gelooven, voor onze letterkundige geschiedenis van
de 16de en 17de eeuw, nog bijna geheel ontbroken. Al te veel is de eene schrijver soms
op den andere blijven vertrouwen, omdat des eersten voorstelling nu eenmaal de
gangbare was en een zelfstandig onderzoek werd overbodig geacht.
Het komt mij onnoodig voor, hier te verklaren, dat mijn betoog niet geldt de
geschiedkundige werken, of de publicaties van bronnen in de laatste 10-20 jaren door
onze meest eminente geschiedvorschers uitgegeven, of door de literatuur-historici
bekend gemaakt.
Maar zij zullen de eersten zijn om te erkennen, dat het onderzoek der archieven
nog tal van hoogst belangrijke gegevens aan het licht kan brengen, waarvan ook zij
nog geen kennis namen.
Het is een moeilijk te verklaren feit, dat, terwijl de Nederlandsche regeering al
sedert vele jaren aan onze geleerden, historici en letterkundigen opdracht gaf, om op
hare kosten ten bate van onze geschiedenis, (ook die der letteren en der kunst), de
buitenlandsche archieven en bibliotheken te doorzoeken, nog nooit door haar aan
iemand is opgedragen om, in sommige, toch hoogst belangrijke binnenlandsche
archieven, die nog zoo goed als onontgonnen zijn blijven liggen, een onderzoek in
te stellen.
En toch zijn dit oude archieven van de grootste beteekenis, die misschien in geen
land zoo zorgvuldig bewaard zijn als in het onze; wier documenten een schat
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van gegevens bevatten, niet alleen omtrent de Nederlandsche staatkundige
geschiedenis, maar ook betreffende die van de Nederlandsche kunsten en kunstenaars,
van de groote industrieën, zoowel als van de medische wetenschap, en vooral van
onze geleerden, onze dichters en prozaschrijvers. Velen uwer hebben reeds begrepen,
dat ik het oog heb op de oude notarisprotocollen, in al de voorname steden van ons
land zorgvuldig bewaard, en voor het grootste deel, tot voor korten tijd weggesloten
in depôts en moeilijk toegankelijk, omdat de wettelijke bepalingen het verhinderden.
Het mag gerust, en zonder eenige overdrijving of vrees voor tegenspraak gezegd
worden: Onze vaderlandlandsche geschiedenis blijft in eenige harer belangrijke
hoofdstukken nog onvolledig bekend, zoolang niet een systematisch en deskundig
onderzoek in deze protocollen is ingesteld door geleerden van verschillende
studievakken.
Reeds voor ruim 30 jaar werd door een buitenlandsch geleerde al gewezen op het
steeds gesloten blijven dier protocollen. Toen namelijk de schrandere Duitsche
kunstkenner Dr. Bode zijne ‘Studien zur Geschichte der holländischen Malerei’ voor
het eerst uitgaf, in 1883, maakte hij reeds de opmerking in zijn Vorwort: ‘Sind doch
die Notariatsarchive in ganz Holland bisher dem Studium unverzeihlicher Weise
noch immer verschlossen geblieben!’1
Voor de kunst is evenwel reeds aan deze opmerking tegemoet gekomen; maar
alleen door persoonlijkere ondernemingsgeest van Mr. N. de Roever, Mr. Adr. de
Vries en Dr. Abr. Bredius. Maar wat de letterkunde betreft,

1

Seite VI.
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zouden we ook hier (behoudens de letterkundige vondsten van de bovengenoemden)
het geestig woord van Rostand kunnen toepassen:
Le bon Dieu donne à tous la pâture,
Mais sa bonté s'arrête à la littérature!

In Frankrijk heeft men vroeger ingezien, van hoeveel gewicht de notarisakten uit
lang vervlogen jaren konden wezen; en er behoefde werkelijk geen vrees te bestaan
voor onbescheiden mededeelingen uit deze vergeelde papieren, waaraan de
voorvaderen van voor honderde jaren hun wel en wee hadden toevertrouwd; voor
welke indiscreties, blijkens de wettelijke voorschriften, ten onzent gevaar werd
geducht.
Het was Arsène Houssaye, die reeds in 1863, - toen hij een der meest romantische
episoden uit het avontuurlijke leven van Jean Jacques Rousseau te boek stelde,
namelijk zijn verblijf op het landgoed ‘Les Charmettes’, nabij Chambéry, in 1728,
als gast van de bekoorlijke jonge weduwe Madame la baronne de Warens1, - aldus
schreef:
‘Pour l'histoire intime de l'art et de la littérature, on n'a pas assez consulté les
archives notariales. Les romanciers eux-mêmes ne se doutent pas des trésors ensevelis
dans les feuilles de papier timbré. Que de traits de lumière! que d'échappées! que
d'horizons vers le passé! La vie privée est là. Les murailles qui la protégaient tombent
devant vous. Le secret des affaires, qui est souvent le secret du coeur, a brisé son
cachet. Le notaire à qui l'on confessait sa maison, comme un prêtre son coeur, n'a
rien dévoilé pendant qu'il vivait.

1

Les Charmettes. J.J. Rousseau et Madame de Warens. Paris, 1863, p. 211.
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Mais tous ces parchemins vieillis appartiennent à l'histoire après deux ou trois
générations’.
Ik weet niet, of de fransche romanschrijvers den raad van Houssaye hebben
opgevolgd; maar zijn beschrijving van den indruk, dien een onderzoek in deze oude
paperassen ons geeft, kon niet juister worden uitgedrukt.
Meestentijds is het een hopeloos werk. Dagenlang zoekt men vergeefs; honderden
akten verplaatsen u bij het doorbladeren in het intieme, ja, het allerintiemste leven
onzer 17de en 18de eeuwsche vaderen (uit de 16e eeuw zijn weinig stukken bewaard),
bij hun vreugde en smart, hun rijkdom en armoede; of, om met Bilderdijk te spreken:
Gij kent hun echt-, hun wee-, en rouw-, en moordgeschichten,
Hun uitzicht, en hun troost in wrange levensplichten,
Hun jamm'ren, met één woord1.

Inderdaad, het zouden gegevens zijn van hoog belang, indien zij meestal geen absoluut
onbeteekenende of onbekende personen betroffen.
Maar plotseling brengt een bekende naam, een handteekening uw geest in spanning,
en geeft het ontcijferen van het eeuwenoude schrift u een nieuwen blik op werk,
leven en karakter van allerlei beroemde persoonlijkheden en hun kring; een sterk
electrisch zoeklicht dringt door in de geheimste schuilhoeken van hun binnenkamer,
en doorschijnt zelfs de diepstgesluierde verborgenheden van hun gemoed.
De naieve stijl dier akten, waarin meestal letterlijk worden weergegeven de
getuigenissen en gesprekken voor den notaris gehouden, maken deze stukken tot
tafereeltjes uit het echte volle leven, vormen ze tot een heldere toelichting bij de
geestigste paneeltjes van Jan

1

Bilderdijk, Ondergang der Eerste Waereld, II, 117.
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Steen, Ostade of Hals, zooals geen romanschrijver ze zou kunnen weergeven.
Gij gevoelt u daar als een schatgraver: dagen achtereen woelt hij de aarde om,
scherven en keisteenen brengt zijn spade aan het licht, vermengd met zwarte aarde;
plots daar schittert iets, .... 't is een edelgesteente!....
Vaak dacht ik:
Et la médaille austère
Que trouve un laboureur
Sous terre
Révèle un empereur.

Het zijn de pittige verzen van Théophile Gautier, die zoo kernachtig weêrgeven, wat
een ijverig, aanhoudend nasporen en graven aan 't licht kan brengen. Kiest altijd het
moeilijkst materiaal, als gij iets groots en onvergankelijks wilt voortbrengen, zegt
de dichter: marmer, brons, agaatsteen heeft ons de oudste en de beste kunstwerken
bewaard:
Tout passe. - L'art robuste
Seul a l'éternité.
Le buste
Survit à la cité1.

Vergeeft mij deze afwijking tot de poëzie. Zij ontslaat mij, U een lang betoog te
houden over het gewicht van het onderzoek der notarisarchieven. Ook daar ontdekt
de stoere arbeider onder vuil en stof, wel geen keizerlijken penning, die een geheele
oude wereld in herinnering brengt, maar de rampen, die een Rembrandt troffen,
terwijl hij voor de eeuwigheid schilderde; daar leest gij het zieleleed en de
beproevingen, die een Vondel benauwden, toen zijn geest de machtige scheppingen
van

1

Théoph. Gautier, l'Art uit: Emaux et Camées.
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Lucifer en Adam in Ballingschap voortbracht; daar kunt gij den oorsprong der geheime
levenskrachten ontdekken, die de Republiek der Vereenigde Nederlanden tot den
machtigsten staat van Europa hebben gemaakt.
Als men die onwraakbare documenten leest, staat men verbaasd over de plaats,
die de zucht tot versiering van de geschiedenis zich heeft weten te veroveren in
sommige hoofdstukken onzer letterkunde, gegrond op verhalen en overleveringen,
ja soms op - vergissingen! - of onvolledige inlichtingen.
Ik spreek natuurlijk niet van opzettelijke vervalschingen, waardoor ons vaderland
berucht is geworden, als de Kronyk van Klaas Kolyn, Thet Oera Lindabok, en de
‘Urkunden über Rembrandt, Erstes Supplement’, in 1719, 1872 en 1906 uitgegeven,
alsof iedere eeuw haar mystificatie wilde hebben! Ik zal U slechts eenige voorbeelden
noemen, uit mijn studiegebied, van onvolledige of onjuist weergegeven feiten en
voorstellingen, stellig te goeder trouw, door gebrek aan nauwkeurig onderzoek,
ontstaan in het werk van ernstige schrijvers. Ik moet mij echter beperken en zal U
slechts staaltjes geven uit de 17de eeuw, en wel uit den kring van Vondel.
Vooraan in de reeks staat Mr. Jacob van Lennep, een geestig man, wiens vlugheid
van geest wel eens in vluchtigheid oversloeg.
Onder de vrienden van Vondel noemt hij den suikerraffinadeur, of zooals men
toen zeide ‘suyckerbacker’ Laurens Joosten Baeck, die aan den dichter herhaaldelijk
gastvrijheid verleende en hem in zijn huis in bescherming nam, toen hij wegens
Palamedes vervolgd werd. Het is Van Lennep niet genoeg, dat hij voor Vondel een
Maecenas is, en dus een voorstander der poëzie kan worden genoemd; neen, Lourens
Joosten is
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ook ‘beoefenaar der poëzy’1; zelfs weet Van Lennep zijn werk te noemen, het is een
‘vertaling der Bijbelsche Gezangen, opgedragen aan den Burgemeester Koenraad
van Beuningen’.
Raadpleegt men nu dit boek, in 1701 uitgegeven, dan komt men tot de ontdekking,
dat het wel Laurens Joosten Baeck is, die dezen bundel heeft bewerkt, maar de
kleinzoon van Vondels beschermer bij de Palamedes-zaak!
Ook die opdracht aan Burgemeester van Beuningen, die op 't einde der 17de eeuw
te Amsterdam die waardigheid bekleedde, had Van Lennep moeten waarschuwen,
dat zij niet door den ouden Laurens Joosten uit de dagen van Palamedes gedaan kon
zijn.
Beschouwen we nu Laurens Joosten in het licht der notaris-protocollen, dan zien
wij wel den gladden koopman, die zich leuk uit de moeilijkheid weet te redden, maar
ook den rijkgeworden burgerman, die zelfs geen gelegenheid heeft gehad zich het
Fransch eigen te maken.
Ik zal U de geheele akte, die op 13 Febr. 1617 voor den notaris Jan Fransen
Bruyningh is verleden; niet voorlezen, maar mag U toch de meest typische gedeelten
niet onthouden.
Een 80-jarige makelaar, Jeronimus Petiteau komt verklaren, op verzoek van den
eersamen koopman Hendrik Broen, dat hij in April 1613, dus vier jaar geleden, van
Lourens Joosten Baeck, suyckerbacker, gekocht heeft twee vaten ‘rafinado suycker’,
om die naar Bordeaux te zenden in commissie. In hetzelfde jaar had de makelaar van
den koopman Broen ontvangen twee attestatiën uit Bordeaux, in de fransche taal
geschreven, houdende de mededeeling van de ‘quantiteyt van soo veele als de

1

Vondel, II, 158, 214.
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voorsz. twee Vaeten rafinado-suyckeren minder hadden gewoogen als de facture
daervan mede brochte’. Petiteau vertoont de attestaties aan Lourens Joosten, die
leukweg antwoordde: ‘Ick en verstae geen frans’. ‘Daerover hem getuyge (als
spreeckende ende verstaende die franse ende nederlantsche spraecken) den voorsz.
Lourens Joosten Baeck heeft verduytscht’ .... ‘Waerop de voorn. Lourens Joosten
daemaels geseyt ende hem getuyge ten antwoorde gegeven heeft gehadt: ‘datter niet
en is geweest, dat moet ick goet doen’’. Baeck liet toen de attestatiën in
tegenwoordigheid van den getuige aan zijn meesterknecht zien, en vroeg hem: ‘hier
comme nu nog clachten, waer is de suycker gebleven?’ Aan den makelaar zeide
Baeck, dat er nog meer klachten waren, en hij daarom zijn meesterknecht verlof gaf
en liet gaan. Maar onlanks, verklaart de makelaar, (we zijn intusschen in 1607
gekomen), heeft Laurens Joosten toegezegd het ontbrekende gewicht van de suiker
te zullen vergoeden.
Dus volgt hieruit, dat dit na 4 jaar nog niet geschied was en dat Laurens Joosten
ook niet vreemd was aan het gewone gebrek aan de Hollanders in zijn tijd verweten
en waaraan dit versje zijn ontstaan dankt:
In matters of commerce the fault of the Dutch:
Is giving too little and asking too much.

Hoe geheel anders zien wij hier Laurens Joosten voor ons staan, dan als den
dichter-Maecenas, dien van Lennep hem maakt!1

1

Dat Laurens Joosten Baeck geen dichter was, had Van Lennep ook nog kunnen opmaken uit
het door hem afgedrukte dankdicht van Jacob Baeck aan Barlaeus (III, 167) voor diens
‘Loff-gedicht op het eeuwich-stroomende Beekje’. Jacob zet onder zijn vers ‘Voor mijn
vader’, daarmede toch wel te kennen gevende, dat deze het dankdicht niet vermocht samen
te stellen.
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Als een taai onkruid, zijn dergelijke opsieringen bij ons blijven voortwoekeren.
Toeven wij voor heden nog in de omgeving van Vondel.
Hoelang heeft de geschiedenis der Nederl. Letterkunde het Gerard Brandt nagezegd,
dat de dichter, toen hij wegens den Palamedes door de overheid vervolgd werd, zich
‘heimelyk begaf ten huize van Hans de Wolf, broeder zyner huisvrouwe, en met zyne
zuster, Klementia van den Vondel, getrouwt;’1 maar die zwager was in 1625 al
minstens tien jaar overleden (zijn weduwe was nog in leven). Dit bleek mij uit de
notaris-akten.
Welk een ondoordringbare sluier bedekte het leven in het gezin van Vondels
ouders.
De oude vader heeft slechts een twaalftal jaren, na veel omzwerven, de rust in zijn
nieuw vaderland kunnen genieten.
Van de moeder, Sara Cranen, wist men niet veel meer dan den naam. Hoe was
hare verhouding tot hare kinderen, die zij tot zulke degelijke, ontwikkelde menschen
had opgevoed? Joost, beleidvol koopman, maar dichter in zijn hart; Clementia,
koopvrouw in zijden stoffen, die, ook na den dood van haar man, hare zaken zóo
voortreffelijk beheerde, dat zij tot grooten rijkdom kwam; Willem, jong gestorven,
maar reeds een advocaat van naam. Tot welken leeftijd waren zij door de moeder
geleid? Wanneer was deze overleden?
De dichter heeft geen enkel vers aan zijne moeder gewijd; wie zou ons inlichtingen
verschaffen?
De notarisprotocollen brachten, in een reeks van akten, alle gewenschte
bijzonderheden,2 aan te vullen met de

1
2

Leeven, uitg. Hoeksma, bl. 35.
Vijfde Verslag van het Vondel-Museum, 1912, bl. 22.
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vroeger ontdekte brieven van haar zoon Willem uit Italie.1
Sara Cranen blijkt Clementia sterk te hebben voorgetrokken boven hare andere
kinderen, en, als een meer praktische dan idealistisch aangelegde moeder, haar
genialen zoon het minst te hebben gewaardeerd, wellicht omdat zij de waarde van
zijne verzen, die hem zooveel vervolging en last bezorgd hadden, niet zal hebben
begrepen. Aanvankelijk, bij zijn huwelijk nam zij hem op in haar zaak in de
Warmoesstraat, die hij, gelijk van elders bekend is, tot grooten bloei bracht. Maar
in haar testament heeft zij hare dochters bevoordeeld, en haar zoon, als een
minderwaardig zakenman volgens haar opvatting, achteraf gezet.
Hoe weinig weten wij nog af van Vondels voorgangers en vrienden: Roemer
Visscher, Hendrick Laurensz Spieghel, Cornelis Gijsbertzen Plemp, aan wie Vondel
zooveel dankt voor zijn wetenschappelijke en aesthetische vorming en ontwikkeling!
De notarisprotocollen zullen het noodige licht verschaffen.
En Tesselschade! Is 't niet, tengevolge van de vondst van een schijnbaar
onbeduidend documentje, mogelijk geweest Vondels mystieke verhouding tot haar
in 't licht te stellen?2
En hoeveel aandoenlijke tafreelen zijn sedert Van Lennep niet opgehangen van
Vondels verblijf aan de Bank van Leening, dien kerker, waarin hij tien jaar versufte,
een ondergeschikt postje bekleedde en eigenlijk genadebrood at? Maar uit de enkele
nog bewaarde ar-

1
2

Eerste Verslag van het Vondel-Museum, 1904, bl. 33.
Zie: ‘Annalen van de Vereeniging tot het bevorderen van de beoefening der Wetenschap
onder de Katholieken in Nederland.’ Jaarg. 1912, bl. 72.
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chiefstukken in die Bank blijkt duidelijk, dat hij de houder was van ‘'t beleenboek
van den Boekhouder in de Beleenbank’, waartoe een grootformaat boek voor hem
in gereedheid werd gebracht, dat gehouden werd in de ‘Heeren Kamer’, waar dus
ook des dichters plaats was, afgescheiden van de klerken.1
Een andere letterkundige fantaisie van Van Lennep, waarbij hij ijverig gesteund
is geworden door J.A. Alberdingk Thym, is in deze woorden saamgevat: ‘Het zou
mij niet bevreemden indien de groote genegenheid, welke Vondel van den aanvang
af voor Agnes Block koesterde en tot zijn dood behield, dááraan gedeeltelijk haren
oorsprong ontleende, dat zij evenals hijzelf tot de Roomschgezinden behoorde’2.
Maar met één slag wordt deze schoone voorstelling omvergeworpen door de
bepalingen van haar testament, op 18 Dec. 1694 voor notaris Jacobus van den Ende
verleden, waarbij zij groote legaten vermaakt aan de predikanten en de armen van
de Vereenigde Waterlandsche en Vlaamsche Doopsgezinde gemeenten te Amsterdam.
Zoo zou ik nog lang kunnen voortgaan en U uit een reeks valsche letterkundige
overleveringen kunnen bewijzen, dat het noodzakelijk is uit de nog verborgen bronnen
te putten. Eveneens is onze geschiedenis van het land en het volk, in zijn handel en
wetenschap, zijn kunst en letteren niet nauwkeurig te schrijven, zonder een volledig
bronnenonderzoek.
Ik hoop bij U, mijn gewaardeerde toehoorders, de overtuiging te hebben opgewekt,
dat een systematisch onderzoek van deze bronnen reeds te lang is uitgesteld, en ik
vertrouw, dat gij allen zult instemmen met den wensch,

1
2

Derde Verslag van het Vondel-Museum, 1908, bl. 11.
Vo n d e l , VI, 25. En: ‘Annalen,’ t.a.p.
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dat de Commissie voor 's Rijks Geschiedkundige Publicatiën ook daar de spade in
den grond moge steken en de reeks van hare hoogst belangrijke uitgaven moge
verrijken met eenige boekdeelen gewijd aan de uitgave der voornaamste stukken uit
de notarisprotocollen!
De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde heeft het altijd tot haar plicht
gerekend den toekomstigen geschiedschrijvers van onze letteren uitvoerige gegevens
te verschaffen omtrent allerlei personen, die zij onder hare leden telt.
De Levensberichten zullen steeds betrouwbare bronnen blijven voor de
literatuurgeschiedenis uit de vorige en uit onze eeuw. Bij het doorbladeren van deze
deeltjes beseft men eerst het groote belang van deze biographiën, waaraan men ten
onrechte wel eens weinig beteekenis heeft willen toeschrijven; zoodat er zelfs aan
gedacht is, ze geheel af te schaffen! Hadden wij slechts zulke gegevens omtrent onze
schrijvers en dichters uit de 16de en 17de eeuw kunnen bewaren!
De gedachtenis van haar afgestorven leden is der Maatschappij steeds dierbaar
geweest. En die goede gewoonte volgend, wensch ik U hier in herinnering te brengen,
dat de dood, in het verloopen jaar, uit de gelederen onzer Maatschappij talrijke
slachtoffers heeft geëischt, van de edelsten, van de besten.
Welke afwisselende herinneringen brengen die namen ons voor den geest: mannen
in de kracht van hun jaren, van wie nog zulke hooge verwachtingen gekoesterd
werden; afgeleefde grijzen, aan hun waardige rust ontrukt:
De doodt die spaert noch soete jeught
Noch gemelicken ouderdom.
Sy maeckt den mond des reedners stom:
En siet geleertheit aen noch deught.
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Zelden zijn deze verzen van Vondel zoo juist toepasselijk, als op de lange reeks van
binnenlandsche en buitenlandsche leden, die der Maatschappij door den dood zijn
ontvallen.
Wij zien op onzen rondgang vooreerst de namen van twee eminente staatslieden,
beiden oud-Ministers van Buitenlandsche Zaken: Mr. G. v a n T i e n h o v e n en Jhr.
Mr. J. R ö e l l , beiden meer dan zeventigjarigen. De eerste oudhoogleeraar en
oud-burgemeester van Amsterdam; de tweede oud Vice-president van den Raad van
State. Talrijk vooral zijn de geleerden en letterkundigen, die ons voor den geest
komen: de Leidsche Hoogleeraar in de geschiedenis Prof. Dr. C.H. Th.
B u s s e m a k e r , te midden van zijn werk weggerukt, èn als historicus, èn als mensch
hier te Leiden door zijne collega's en leerlingen, met grooten weemoed betreurd.
Naast hem een ander geschiedkundige van beteekenis, Mgr. Dr. G i s b e r t B r o m ,
de stoere werker, de stichter van het Nederlandsch-historisch Instituut te Rome, voor
zoovelen een onvergetelijke gids in de Eeuwige Stad. In Mr. A.E.H. G o e d k o o p
ging een kenner der Grieksche kunst verloren, die op zoo gulle wijze zijn
belangstelling in daden wist om te zetten. Wij betreuren den sympathieken Dr. A.S.
K o k , die tot op hoogen ouderdom van zijn scherpzinnige studiën over Shakespeare
en Dante zoovele bewijzen heeft gegeven. Wij missen E. H e i m a n s , wiens
geschriften op natuur-historisch gebied in zulk een levendigen en aantrekkelijken
stijl zijn vervat, dat hij zich daardoor ook voor onze letteren verdienstelijk heeft
gemaakt. In W.G. v a n N o u h u y s , den fijnen opmerker, missen ook velen onzer
jongere letterkundigen een even bevoegd als belangstellend dichterlijk vriend. Met
C.G. F r e n t z e n is weder een van die ondernemende
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uitgevers heengegaan, aan wiens liefde voor de vaderlandsche letteren zoovele
literaire plannen hun verwezenlijking danken. H.W. v a n d e r M e y , een smaakvol
litterator, en P.C.J. M e y s , die bij zijn drukken ambtelijken werkkring nog tijd vond
de dichtkunst te beoefenen, zagen wij met leedwezen verscheiden.
Jkvr. A n n a v a n H o g e n d o r p wist, ook in haar letterkundigen en dichterlijken
arbeid, een beroemden naam hoog te houden, en wordt door velen betreurd, die haar
van nabij leerden kennen in haar werk tot steun en opheffing der maatschappelijk
minder bedeelde vrouw. Nog kort geleden ontviel ons op zeer hoogen leeftijd de
oud-predikant J e r o n i m o d e V r i e s , de geestige en veelzijdige literator.
Tot kort voor zijn dood, op zijn 80sten verjaardag, bleven den vriendelijken pater
B.M. v a n M e u r s S.J., de blijde en vrome zangen uit het hart wellen; en in de
kracht van zijn jaren stierf pastoor A.M.J.L. B i n n e w i e r t z , een dichter en
letterkundig criticus van grooten aanleg.
Nog voor enkele dagen bereikte ons het overlijdensbericht van Dr. R.P. M e e s
R. Azn., oud-lid van de 2de Kamer, een ‘staatsman-wijsgeer’, scherpzinnig beoefenaar
van de economische, sociale en wijsgeerige wetenschap; waarvan hij in een aantal
hoogstaande geschriften heeft blijk gegeven.
Van de buitenlandsche leden verloren wij prof. J u l i u s R o d e n b u r g , een 83-jarige,
uitgever van de ‘Deutsche Rundschau’, te Berlijn; ook den ‘Geheim-Archiv-Rat’
van Munster en geschiedschrijver der Wederdoopers L u d w i g K e l l e r , en Prof.
Dr. K a r l L a m p r e c h t , den eminenten grondlegger eener nieuwere
geschiedschrijving.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1915

27
Met oprecht leedwezen betreuren wij allen Dr. M a x R o o s e s , den geleerden en
keurigen geschiedschrijver van Vlaamsche letterkunde en Belgische kunstschatten,
die wij tot voor korten tijd nog onverwoestbaar durfden noemen. Hoe gelukkig voor
hem, dat hij deze droevige tijden niet meer heeft beleefd.
Waarlijk een lange verlieslijst voor onze Maatschappij! Mogen voor den bloei en
vooruitgang van ons werk op het gebied van taal, letteren en geschiedenis, ook aan
onze Maatschappij steeds nieuwe en jeugdige krachten blijven toevloeien.
Ik heb gezegd!
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Bijlage II. Voordracht van den heer Dr. P.J. Blok.
Quatre-bras en Waterloo.
In onze dagen, nu over het zwaar beproefde menschdom een stemming van
somberheid is gekomen bij het onafgebroken denken - nu al 10 lange maanden lang
- aan de dagelijksche oorlogsgruwelen, die meer dan ooit te voren spreken tot ons
gemoed, gaan de gedachten terug tot wat er honderd jaren geleden in Europa is
voorgevallen. Het geeft wel weinig troost eraan herinnerd te worden, dat ook eertijds
de eerbied voor gesloten en bezworen verdragen niet bestand was tegen het politiek
of strategisch belang van het oogenblik, dat ook eertijds ieder middel van verdelging,
waarover men beschikken kon, bruikbaar heette tegen den vijand, dat ook eertijds
de haat der volkeren in lichter laaie placht op te vlammen; het is veeleer droevig
stemmend te moeten erkennen, dat de menschheid bij alle ontwikkeling en vooruitgang
op allerlei gebied, is vooruitgegaan ook in trouweloosheid, in slimheid bij het
uitdenken van nieuwe oorlogsmiddelen, in felheid van haat. Toch is het goed een
schrede terug te doen ten einde zich te verdiepen in het leed van weleer, want het
leed van heden kan er begrijpelijker, dus eenigszins dragelijker
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door worden. Maar vooral, de schrede terug kan ons eraan herinneren, dat toch op
den duur het vreeselijke niet blijvend kan zijn, dat toch op den duur de oorlogsmensch
genoeg krijgt van het werk der vernieling, dat toch op den duur, ten minste tijdelijk,
recht en wet hun gewonen loop weer nemen, zij het dan na een lange periode van
oorlogsellende. En dat geeft ten minste eenigen troost te midden van wat ook wij
beleven, een troost, die moed geeft voor de toekomst, moed voor de verwachting ten
opzichte van wat morgen zijn zal, moed voor de hoop op den vrede, voor het ontwaken
uit den benauwden droom, die onze borst beklemt.
Een lang en vreeselijk tijdperk van omwenteling en wereldoorlog, twintig jaren van
strijd en ellende had het hopeloos in zichzelf verdeelde Europa doorleefd. De Fransche
Revolutie had alles op en door elkaar geworpen, had tronen vernield en kronen
verbrijzeld, had eeuwenoude toestanden, een aantrekkelijke beschaving,
eerbiedwaardige traditiën weggevaagd. En haar verwoestend geweld had eindelijk
den man gebaard, die, woedend als de oorlogsgod zelf, Europa met stroomen bloeds
had vervuld, wiens toomelooze eerzucht steeds nieuwe offers van zijn volkeren had
geëischt. Napoleon had de Revolutie, wier zoon hij was, bedwongen, had met
onmiskenbaar genie nieuwe toestanden geschapen. Velen, duizenden waren gekomen
onder de betoovering van dat genie, hem vereerend als den nieuwen Alexander, den
nieuwen Caesar, den nieuwen Karel den Groote, hem aanbiddend bijna als een
bovennatuurlijk wezen, door God zelf gezonden om de arme menschheid te redden
van den ondergang. Bilderdijk's Ode op Napoleon van 1806 stond niet alleen met
haar hooggestemden lofzang:

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1915

30
‘Napoleon! gij treft mijn oogen,
En al wat groot heet is vervlogen!
Gij schittert en 't Heelal verdwijnt!’

Andere duizenden, millioenen daarentegen verfoeiden hem als den modernen Attila,
den Geesel Gods, door God zelf gezonden om de menschheid de volle maat van zijn
heftigen toorn over hare zware tekortkomingen toe te meten of wel als den duivelschen
wraakgeest, door Satan losgelaten over de kinderen Gods.
In den aanvang van 1815 scheen men dat alles te boven te zijn. Europa herademde.
De stokebrand zat op Elba zoogoed als gevangen in een vergulde kooi, bewaakt door
oorlogsschepen en spionnen; het Congres van Weenen zou de aan alle kanten deerlijk
gescheurde, met grillige strepen met bloed bevlekte, bedekte kaart van Europa
opnieuw teekenen; de nauw verbonden mogendheden, weldra in een ‘Heilig Verbond’
te vereenigen, zouden een gouden eeuw van orde en rust inwijden, waarin de
vaderlijke zorg der vorsten zou waken tegen de herleving der onderdrukte
revolutionnaire lusten en, volgens de beproefde beginselen van Christendom en
menschenliefde, zou herbouwen wat de Revolutie en Napoleon hadden
omvergeworpen.
Maar waren er werkelijk velen in het toenmalige Europa, die vastelijk geloofden
in die gouden eeuw? Was men wel zeker van den gevangen Titan, die lang genoeg
Europa had weerstaan om niet aan te nemen, dat hij nog eenmaal zou trachten zijn
ketenen te verbreken? Was de eenheid onder de verbonden vorsten wel zoo groot
als aanhoudend door hen in proclamaties, door dichters en schrijvers in geestdriftige
termen werd verkondigd? Was er al spoedig niet iets uitgelekt van hoogst bedenkelijke
misverstanden tusschen de overwin-
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naars van Parijs? Was er op het Congres te Weenen zelf niet ernstige vrees voor
nieuwe oorlogen, thans over den te verdeelen buit?
En hoe kon dat eigenlijk anders? vroegen ook toen denkende geesten zich af.
Ethische, hoog christelijke gedachten mogen in het oog van sommige brave lieden
soms zoo iets als den boventoon schijnen te voeren in het concert der staatkundige
gebeurtenissen, staten zijn nu eenmaal geen vereenigingen van zuiver ethischen aard:
zij zijn in de eerste plaats gericht op het belang der menschengroepen, die de staten
vormden, het gemeenschappelijk belang, dat hen, ondanks alle verscheidenheid van
meening, bijeenhoudt maar dat hen ook stelt, min of meer vijandig stelt tegenover
andere staten, welker belangen niet geheel strooken met de hunne. De geschiedenis,
de zelf doorleefde geschiedenis, toonde ook den mensch van 1815, dat de christelijke
ethiek, helaas niet de beslissende macht is in het leven der menschheid, dat zij in
staat kan zijn om leiding te geven aan zekere algemeen menschelijke gevoelens, dat
zij van uitersten kan terughouden, de afgrijselijkheden en hardheden van den oorlog
kan temperen, maar dat zij niet bij machte is om uitsluitend of zelfs maar in hoofdzaak
het leven der staten onderling te beheerschen. Dat doen feitelijk de belangen der
staten zelf, de stoffelijke, de staatkundige belangen. Daarnaast ook wel ethische
belangen, onder welke die van nationaliteit of ras en van kerkelijken, wil men
godsdienstigen aard - thans gelijk toen - soms van groote beteekenis blijken maar
volstrekt niet altijd in de richting des vredes, veeleer in die van den oorlog, daar zij
de tegenstellingen nog plegen te verscherpen.
Zoo is de mensch, zoo waren steeds en zijn nog de
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feiten, hoe betreurenswaardig het moge zijn, hoe vurig wij het anders zouden
wenschen. Vaderlandsliefde, innige gehechtheid aan eigen geboortegrond, aan eigen
taal, aan eigen wetten, aan eigen gewoonten, aan eigen beschavingsvormen, aan wat
sinds eeuwen en eeuwen het met opoffering van goed en bloed verworven erfdeel
der vaderen uitmaakte, kan brengen tot grootsche daden van zelfopoffering, van
menschenliefde, maar ook tot giftige vijandschap tegenover anderen; christelijke zin
kan verzachting brengen van het zware leed, door verzorging van gewonden, door
troost aan stervenden, door verzachting van ellende, maar kan ook dienen om
eigengerechtigheid te bedekken, om booze plannen te bemantelen onder aanroeping
van God's machtige bijzondere bescherming, om vijandschap aan te vuren tegen hen,
die tegenover ons in de wapenen staan en wier handelingen door den Booze zelf
zouden zijn ingegeven. En daarnaast, menige naïeve bekentenis, menige spottende,
cynische uitdrukking, glimlachend hooghartig medelijden van leidende
persoonlijkheden met hooggestemde ‘ideologen’ doet ons zien, dat de groote
drijfveeren toch eigenlijk die van het belang zijn, het staatsbelang, het grofste
eigenbelang zelfs, en dat de ‘heilige oorlog’, door beide partijen om strijd gepredikt,
dikwijls zeer onheilig is in zijn oorzaken zoowel als in zijn werking.
Of het ooit veranderen zal? Wie zal het zeggen? Maar toch, wij mogen nooit
wanhopen aan de kracht der ethische beginselen, op straffe van al te groote speelruimte
te laten aan die stoffelijke en staatkundige belangen, in welker atmosfeer de mensch
zich benauwd gevoelt, op straffe van ten eenenmale de wereld prijs te geven aan den
zonder genade, zonder omzien zichzelf zoekenden belangenstrijd. Wij moeten ervoor
strijden,
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voor die idealen, omdat wij aan den mensch niet mogen twijfelen, aan den mensch
en zijn bestemming. Juist in onze dagen is dat geloof in den mensch zoo noodig om
ons te steunen te midden van den vreeselijken strijd, dien wij om ons zien en die ons
soms doet wanhopen aan de toekomst der verdoolde menschheid.
Ook de mensch van 1815 wist wel, dat het ideaal nog op verre na niet bereikt was.
Ook hij vroeg zich bekommerd af, waartoe de strijd zijner dagen het ongelukkige
Europa zou kunnen brengen, welke nieuwe lotswisselingen het oude werelddeel te
wachten had.
De tijdgenoot mocht vragen, wij weten. Wij weten, dat Napoleon op Elba
voortdurend heimelijk werd ingelicht omtrent zijn kansen op ontsnapping uit zijn
gevangenis, op herstel in het nog altijd zenuwachtig schokkende Frankrijk der
teruggekeerde Bourbons, die, ‘niets geleerd hadden’ in de harde ballingschap. Wij
weten, dat reeds op het einde van 1814, niet het minst tengevolge van de handige
manoeuvres van den listigen Talleyrand, die te Weenen het herstelde koninkrijk
Frankrijk vertegenwoordigde, een ernstige spanning was ontstaan tusschen Engeland,
Frankrijk, Oostenrijk aan de eene zijde en Pruisen met Rusland aan de andere; wij
weten, dat op 3 Januari 1815, te midden van de onderhandelingen op het gezellige
mondaine Weener Congres, een zeer geheim gehouden alliantie was gesloten tusschen
de eerste drie mogendheden, bij wie weldra Nederland, Beieren, Hannover en Sardinië
zich aansloten. ‘La coalition contre la France est dissoute’, riep Talleyrand
triomfantelijk uit en de gevolgen der nieuwe statengroepeering deden zich spoedig
gevoelen.
Te midden van deze staatkundige machinatiën, zwan-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1915

34
ger van oorlog, kwam te Weenen plotseling het bericht, dat ‘het monster’ Elba had
verlaten en op 1 Maart aan de Fransche kust was geland. ‘Le vol de l'aigle’ was
begonnen en al plaatste de Weener verklaring van 13 Maart ‘Buonaparte’ buiten alle
‘relations civiles et sociales’, de door zijn op hem afgezonden veteranen aangebeden
Keizer, triomfantelijk van plaats tot plaats voortschrijdend, woonde reeds den 20sten
weder in de Tuilerieën, van waar Lodewijk XVIII den vorigen dag was gevlucht naar
Rijssel, zijn noordelijkste grensstad, weldra naar Gent. En de geestdriftige tooverkreet
‘Vive l'Empereur’ klonk ver over de Fransche grenzen in de harten van duizenden
officieren en soldaten, die met Heine's grenadiers nooit hadden kunnen gelooven in
de ‘traurige Mähr’ van den definitieven val van hun grooten veldheer, groot veldheer
ook in zijn fouten en nederlagen; zij klonk ook in de harten van duizenden zijner
voormalige ambtenaren, terug verlangend naar zijn krachtig staatsbestuur; zij
weerklonk in die der duizenden, die de wandaden der Revolutie hadden leeren
verafschuwen maar niettemin afkeerig waren van bekrompen reactie naar verouderde
toestanden en nu hoopten; dat de Keizer, opgevend zijn stoute droomen van
wereldheerschappij, zich zou tevreden stellen met een toch altijd nog machtig en
schitterend Fransch keizerschap, steunend op de alom bedreigde beginselen der
Revolutie - een keizerschap des vredes. In menig gemoed kwam de nauwelijks aan
zichzelf bekende wensch op, dat het zoo zijn mocht, opdat niet de reactie al te zeer
hare triomfen zou gaan vieren ten koste van alles wat geleek op vrijzinnige
denkbeelden.
Maar de mogendheden waren niet van plan Bonaparte ongemoeid in Frankrijk te
laten. Zij verbonden zich
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opnieuw om hem te verdrijven, om hem voorgoed te vernietigen. Czaar Alexander
van Rusland zelf, zoo lang onder de bekoring van het corsicaansche genie gebleven,
hij, die immers, tegenover de wenschen van de volkeren van het Westen, van
staatslieden en veldoversten Napoleon's levensbehoud, diens plaatsing op Elba had
gewild, riep in bitter zelfverwijt uit, dat hij thans zijn laatsten man en zijn laatste
goudstuk zou beschikbaar stellen om hem opnieuw ten val te brengen, en nu voorgoed.
En al vertrouwde men in het Westen den licht bewogen Czaar al evenmin als den
diplomatieken weerhaan Talleyrand, ja den bijna even geslepen Metternich zelven,
de regeeringen van Engeland en Pruisen waren zoo goed als de veldoversten, de met
de lauwerkransen van 1814 gevierde Wellington en Blücher vooraan, overtuigd van
de noodzakelijkheid om Napoleon te overwinnen, het koste wat het mocht: de
doodvijand van Pruisen en Engeland mocht niet weder opstaan uit de levend dooden,
waartoe men hem reeds gerekend had. Geen genade voor den gevaarlijken
opkomeling, den kronenroover in den keizerlijken mantel, den corsicaanschen bandiet,
den vervloekten zoon der revolutionnaire hydra!
Een machtig coalitie-leger - men sprak van in het geheel een millioen soldaten,
toentertijd een ongehoord hoog cijfer - zou hem in Frankrijk zelf komen bestrijden
en zijn in het nog altijd ontwrichte land immers slechts met groote moeite bijeen te
brengen legerbenden ten eenenmale verslaan, voordat hij zelf kans had om te slagen.
Zoo sprak men te Weenen af. Daartoe zouden de sedert den vrede van 1814 nog
altijd in België gelegerde Engelschen en Hannoveranen met de nog steeds aan de
Maas bij Luik opgestelde Pruisen en de verdere uit de Nederlanden en
Noordduitschland te verkrijgen
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troepen zich vereenigen om het coalitie-leger te vormen, dat Frankrijk van het
Noorden zou binnenrukken, terwijl Russische en Oostenrijksche legers Frankrijk's
oostgrens zouden overschrijden om elkander voor de tweede maal in Parijs de hand
te reiken.
De 22-jarige prins Willem van Oranje, die thans in België het bevel voerde,
begeerde vurig onmiddellijk het offensief te nemen tegenover den nog lang niet
gereed zijnden Napoleon en bood einde Maart den toen nog te Rijssel vertoevenden
Lodewijk XVIII aan dadelijk met zijn leger en de van strijdlust blakende Pruisen
over de Fransche noordergrens te trekken en zich met diens nog trouw gebleven
troepen te verbinden1. Maar koning Lodewijk, bevreesd voor een inval van vreemde
benden, die, naar hij meende, het gansche vaderlandslievende Frankrijk onmiddellijk
in de armen van Napoleon zou drijven, sloeg het aanbod af en ook Engeland,
Wellington's raad opvolgend, en de Pruisische bevelhebbers weigerden de heldhaftige
plannen van den voortvarenden jongen vorst te steunen. Deze bleef dus in België en
stelde in ver overleg met den nog te Weenen vertoevenden Wellington zijn troepen
ten zuiden van Brussel bij de Fransche grens op, afwachtend totdat de Engelsche en
Pruisische versterkingen, de beloofde Russische en Oostenrijksche legers gereed
zouden zijn om gezamenlijk Frankrijk aan te vallen. Daardoor kreeg Napoleon den
noodigen tijd om zijn gezag in Frankrijk te vestigen en zijn leger te herscheppen, dat
in Juni werkelijk tot 290000 man veldtroepen, 222000 gemobiliseerde nationale
garden, matrozen en kustsoldaten gestegen was2.

1
2

Vgl. De Bas et T'Serclaes de Wommersom, La campagne de 1815, I, p. 172 suiv.
Deze getallen worden in oudere werken anders aangegeven. Houssaye heeft in de latere
uitgaven van zijn Waterloo de hier gegevene opgeteekend uit later tot zijn kennis gekomen
gegevens. Ik dank deze aanwijzing, gelijk andere op krijgskundig gebied, aan de vriendelijke
hulp van ons medelid, luit. gen. G.J.W. Koolemans Beijnen.
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Intusschen trachtte hij door onderhandeling eerst Oostenrijk, daarna czaar Alexander
voor zich te winnen, matiging toonend in zijn aanspraken. Maar Oostenrijk weigerde
zelfs zijn gemalin terug te zenden, die trouwens zelve Weenen boven Parijs, haren
vriend Neipperg boven Napoleon verkoos; Alexander bleef ditmaal onbewogen, ook
toen Napoleon hem het geheime te Parijs gevonden verdrag van 3 Januari ten volle
deed kennen in de hoop om tweedracht te zaaien tusschen de verbondenen. Nog in
April liet Napoleon te Londen vredesvoorstellen doen, die echter evenmin gehoor
vonden, al bood hij aan den vrede van Parijs, dien Lodewijk XVIII had gesloten, te
erkennen en dus zich met de Fransche grenzen van vóór de Revolutie tevreden te
stellen.
De wapenen moesten beslissen en het werd weldra duidelijk, dat in die beslissing
de Nederlanden een groote rol zouden hebben te spelen.
Het was er verre van af, dat deze voor de belangrijke taak, die aan het nieuwe
koninkrijk te Weenen was toegedacht, reeds berekend zouden geweest zijn, dat zij
reeds ‘Europa's bolwerk’ tegen Frankrijk mochten heeten. Willem I had met
onvergelijkelijke energie Holland gereorganiseerd en maakte zich thans gereed om
hetzelfde te gaan doen in het hem door de mogendheden toegewezen België, toen
Napoleon's terugkeer ook hem overviel. Ten einde den weinig vertrouwden Belgen
duidelijk te maken, wien zij in deze troebele tijden hadden te
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gehoorzamen1, nam hij op den 16den Maart in Den Haag den koningstitel aan over
het koninkrijk der Nederlanden, welke titel door de mogendheden gereedelijk werd
erkend.
Maar wat in de Nederlanden nog vooral ontbrak, dat was het leger2. In het Noorden
was er wel een inderhaast georganiseerd leger, dat onder den Erfprins en prins Frederik
in 1814 met de geallieerden in Frankrijk had samengewerkt en met den landstorm
de nog in het land zelf aanwezige Fransche garnizoenen had helpen verdrijven of
blokkeeren maar de eigenlijke landmilitie was nog pas in wording, daar de definitieve
militiewet eerst 27 Februari was tot stand gekomen. Vooral aan goede officieren was
gebrek. Met België stond het veel erger: de Belgische troepen bestonden in het
voorjaar van 1815 uit niet meer dan zeven onvoltallige bataillons infanterie en een
goede 1300 ruiters met een paar batterijen artillerie; het tusschen de zee en de Maas
door de Engelschen en Hannoveranen, over de Maas door de Pruisen bezette land,
pas zich eenigermate herstellend van de oorlogsrampen van 1814, kon nog nauwelijks
aan samensmelting dier troepen met het noordelijke leger denken. Was het lot van
België niet nog verre van ten volle beslist? Zou de oostgrens de Maas zijn of wel de
oude Duitsche grens naderen?
De stemming in het Noorden was overigens goed. Er waren ook in Den Haag en
Amsterdam na Napoleon's

1

2

Vgl. Colenbrander, Gedenkstukken, VII, blz. 234, 313 vlg.; Poullet, Les premières années
du royaume des Pays-Bas (Revue Générale, 1896), p. 16; Colenbrander, Ontstaan der
Grondwet, II, blz. 65.
Vgl. De Bas et Wommersom, I, p. 95 suiv.; Gedenkstukken, VII, blz. 234 vlg.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1915

39
vlucht uit Elba wel enkele kreten van ‘Vive l'Empereur’ gehoord1 maar men was er
over het geheel bereid om goed en bloed, als het moest, nog eens ter beschikking der
landsregeering te stellen. Toch vertrouwden sommigen er niet ten volle op de
gezindheid van vele oudnapoleontische officieren en soldaten, al vond het voorbeeld
van Dirk van Hogendorp, die spoedig naar Frankrijk was gevlucht om er zich ter
beschikking des Keizers te stellen, hier weinig navolging. Zelfs de minister van
oorlog, generaal Janssens, in den Haag en de leider der militaire zaken te Brussel,
generaal Tindal, werden door sommigen ernstig verdacht en hunne bureau's, vooral
samengesteld uit vroeger in Franschen dienst werkzame officieren en ambtenaren,
werden soms weinig gunstiger beoordeeld dan zijzelf. En wat België betreft, men
had al duidelijk gezien, dat de ingenomenheid met de te Weenen vastgestelde
vereeniging met Holland daar allesbehalve groot was en er heel wat ‘gemurmureerd’
werd, vooral in militaire kringen; ook de landsregeering was daarom allesbehalve
gerust op de gezindheid der Belgen, als Napoleon soms over de grens zou dringen.
In het begin van April kwam de hertog van Wellington uit Weenen over om als
veldmaarschalk der Engelsch-Hannoveraansche troepen op te treden; veertien dagen
later verscheen vorst Blücher te Luik als veldmaarschalk der Pruisische. Er ontstond
een zekere wedijver tusschen de beide beroemde veldheeren, wie de eerste zou wezen,
die Frankrijk zou binnenrukken, zoodra de gewenschte versterkingen aanwezig
zouden zijn. Het vertrouwen van Wellington in de Nederlandsche troepen, met name
in de Belgische, was echter gering2; iets, maar niet veel

1
2

Gedenkstukken, VII, blz. 236, 317, 738.
ib. VII, blz. 239.
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meer dat in zijn eigen leger, waarin hij met bekommering slechts een 12000 man
veteranen uit zijn Spaansche veldtochten telde en verder heel wat jong volk, dat voor
het eerst den oorlog zag. Ook het Pruisische leger, voor een groot deel eveneens uit
wel vurig vaderlandslievende, ‘ins Feld, in die Freiheit gezogen’, maar jonge troepen,
met weinig oorlogservaring samengesteld, gaf aanleiding tot ernstige bekommering;
in Mei moesten bovendien de muitende Saksers, oude krijgsmakkers der Franschen
nog bij Leipzig, noodzakelijk van de Maas worden weggezonden om door Pruisen
te worden vervangen. Maar het leger van Napoleon, inderhaast gerëorganiseerd, was
evenmin van het allerbeste gehalte, al telde het meer veteranen en meer beroemde
bevelhebbers, oude krijgsmakkers des Keizers. Summa summarum begon men zich
onder de Bondgenooten af te vragen, of het inderdaad niet beter zou zijn den vijand
in België te ontvangen om hem daar eventueel tusschen de beide legers in te
verpletteren.
De verhouding tusschen Wellington en koning Willem I liet intusschen te wenschen
over1. De Koning, die toch al niet goed van vertrouwen placht te zijn, vertrouwde de
Engelschen evenmin als de Pruisen en zijn oude tegenzin tegen beide regeeringen,
die hem in zijn ballingschap aanvankelijk achtereenvolgens aan zijn lot hadden
overgelaten, tegen de beide vorsten, met wie hij, de eigenzinnige, dikwijls persoonlijke
moeielijkheden had gehad, maakte zijn samenwerking, in het bijzonder met den
weinig minder autoritairen Engelschen veldheer bezwaarlijk. Het hinderde koning
Willem buitengewoon, dat Wellington de Nederlandsche troepen, blijkbaar uit

1

Gedenkstukken, VII, blz. 240 vlg., 762 vlg.
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wantrouwen in hare militaire waarde, met de zijne vermengde of hen in de tweede
linie achteruitschoof, waar zij onder prins Frederik der Nederlanden als reserve
zouden moeten dienen, als bewakers van de verbindingsliniën met de Schelde en de
Noordzee; het hinderde den Koning niet minder, dat Wellington zijn ministerie van
oorlog herhaaldelijk duidelijke bewijzen van wantrouwen en Engelsche minachting
gaf; nog meer misschien, dat Wellington de Noordzeehavens Antwerpen, Oostende
en Nieuwpoort alleen aan Engelsche of Hannoveraansche troepen wilde
toevertrouwen, blijkbaar om ze in het geval van een nederlaag als vaste punten voor
een terugtocht of... voor Engeland te bewaren. En de Pruisen, die sinds 1814 het voor
de Nederlanden bestemde België over de Maas mèt de Maaslinie zelf bezet hielden
- om strategische en politieke redenen gewenscht Pruisisch grondgebied, waarvan
zij nog volstrekt niet definitief hadden afgezien1 - waren den Koning weinig meer
sympathiek. Allerlei moeielijkheden ontstonden en herhaaldelijk gaf Wellington zijn
jongen vriend en leerling, den Prins van Oranje, te verstaan, dat hij meer dan genoeg
had van de niet eens altijd lijdelijke tegenwerking van diens vader. Zoo hoog liep
eindelijk de oneenigheid, dat een uitbarsting te wachten was en Wellington dreigde
zijn commando in België neder te leggen. Toen gaf de Koning, ook uit Engeland
zelf gewaarschuwd, tegenover den onmisbaren veldheer toe en benoemde begin Mei
Wellington tot veldmaarschalk ook van het Nederlandsche leger, waarover deze dus
de volle beschikking kreeg en waarmede hij geheel naar zijn zin kon handelen. De
jonge Oranje bleef in het thans geheel gecombineerde

1

Tellegen, Wedergeboorte van Nederland, uitg. Colenbrander, blz. 229, 239. Vgl.
Gedenkstukkea, VII, passim.
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Engelsch-Hannoveraansch-Nederlandsche leger bevelhebber van het eerste legerkorps,
bestaande uit twee Engelsche en twee Nederlandsche divisiën, de laatste onder de
in de Napoleontische oorlogen gevormde luitenant-generaals De Perponcher en
Chassé, benevens een Nederlandsche divisie ruiterij onder den luitenant-generaal
De Collaert, waarbij 24 kanonnen. De overige Nederlandsche troepen onder prins
Frederik, bestaande uit de voor Indië bestemde zoogenaamde Indische brigade en
een derde Nederlandsche divisie, werden in tweede linie, als deel van Hill's
reserve-legerkorps, tusschen Sottegem in Vlaanderen en Hal in Brabant opgesteld.
Zoo naderde het oogenblik, waarop de beslissing zou volgen. Ook de Nederlandsche
troepen zouden aan die beslissing een belangrijk aandeel nemen.
Over dat aandeel is in de historische, in de krijgshistorische literatuur veel te doen
geweest. Van Engelsche en Pruisische, minder van Fransche zijde is menigmaal in
spottende, minachtende, ja beleedigende termen over de Nederlandsche - Hollandsche
en Belgische - troepen en haar gedrag in de dagen van 16 tot 18 Juni 1815 gesproken.
Wij zijn thans beter ingelicht. Naast de veelgeroemde documenten-uitgave van
Colenbrander, in diens voornamelijk op staatkundig gebied zich bewegende
Gedenkstukken, bezitten wij thans over deze dagen en wat daaraan voorafging het
in krijgsgeschiedkundig opzicht veelszins uitnemende boek van de generaals De Bas
en wijlen graaf De T'Serclaes de Wommersom: La campagne de 1815 aux Pays-Bas1,
waarin met vaderlandschen zin het aandeel der Hollandsch-Belgisch-Nassausche
troepen in de zegepralen bij Quatre-Bras en Waterloo voor altijd

1

3 vol. Paris 1908.
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is vastgelegd. Een hulde aan de schrijvers van dit vaderlandsche boek, door een
Hollander en een Belg gezamenlijk opgesteld, is op dezen herinneringsdag op hare
plaats. Wij brengen die hulde gaarne aan beide mannen, wier verdiensten voor de
wetenschap der krijgsgeschiedenis van beider vaderland ten dezen algemeen erkend
zijn geworden; hun boek heeft ook buitenslands een weldadigen invloed gehad op
de waardeering der uitnemende diensten, door de Nederlanders op die slagvelden
aan de gemeene zaak van Europa bewezen. Het is leugen gebleken, uitgebroed door
nationale jaloerschheid op eigen roem, door minachtende geringschatting van het
kleine volk, welks zonen even goed hun bloed hebben gestort voor dezelfde zaak,
waarvoor de groote natiën bij Quatre-Bras en Waterloo hebben gestreden - het is
laaghartige leugen gebleken, met opzet of ten gevolge van onvoldoende inlichting
door veelgelezen boeken als Thackeray's Vanity Fair verspreid, dat de Nederlanders
bij Quatre-Bras en Waterloo zich uit de voeten zouden hebben gemaakt, gevlucht,
gedeserteerd zouden zijn tegenover den vijand1.
Maar laat ons thans nagaan, wat zij dan werkelijk hebben gedaan op die beide
gedenkwaardige dagen, eeuwig gedenkwaardig in de wereldgeschiedenis, die wij
thans, weemoedig maar ook met trots, herdenken.
Sedert het eind van April waren er telkens geruchten opgedoken omtrent vermetele
aanvalsplannen van Napoleon. Terwijl namelijk de beide veldmaarschalken hunne
legers aanhoudend versterkten en nog steeds in België

1

Vgl. daarover in het algemeen De Bas et Wommersom, I, p. 412 suiv.; over Thackeray's
voorstelling in het bijzonder: O. in Vragen en Meded. op het gebied der gesch. en letterk. I
(1910), blz. 185, 200, beantwoord door De Bas, ib. blz. 205.
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bleven, had de Keizer inderdaad zijn plannen, die in den beginne ook zweefden
tusschen of- en defensief, vastgesteld, begunstigd als hij werd door het talmen der
Bondgenooten en weder beschikkend over het groote talent van organisatie, dat hem
eertijds had gekenmerkt. Tegen half Juni stond Wellington met 49000 Engelschen,
37000 Duitschers en 25000 Nederlanders, samen dus 111000 man, tusschen Brussel
en Charleroi, Blücher met 120000 Pruisen tusschen Charleroi en Namen. De geruchten
omtrent Napoleon's bewegingen in Noord-Frankrijk waren uiteenloopend. Met groot
talent had hij zijne bewegingen in Noord-Frankrijk weten te verbergen, zoodat
niemand der Bondgenooten eigenlijk wist, wat hij wilde en hoeveel troepen hij daar
had verzameld. Telkens herhaalden zich de berichten omtrent zijn nadering maar
telkens bleef die uit, zoodat Wellington er ten slotte nauwelijks meer aan geloofde
en begon over te hellen tot het ‘frisch en vroolijk’ offensief, waarop de Pruische
houwdegen, maarschalk Voorwaarts, reeds lang aandrong. Nog toen Napoleon den
14den Juni met 120000 man tusschen Maubeuge en Philippeville aan de Belgische
grens stond, geloofde Wellington niet aan een spoedigen aanval der Franschen en,
als die kwam, niet aan een, die gericht zou zijn op de scheidingslijn der beide
geallieerde legers; hij meende vast, dat Napoleon op zijn eigen rechter flank België
zou binnenvallen om eerst hem in Brabant, b.v. bij Nivelles, dan de Pruisen aan de
Maas te verslaan1. Oranje, die met zijn legerkorps den naar de grens vooruitgeschoven
rechtervleugel van Wellington's leger vormde, volgde het inzicht van den
opperbevelhebber maar trof op raad van zijn voortreffelijken

1

De Bas et Wommersom, I, p. 296 suiv.
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chef van den staf, generaal De Constant Rebecque, toch eenige voorziening voor het
geval dat Napoleon tusschen de beide legers in zou willen dringen; het was echter
niet meer dan een gelukkig toeval, dat het in dat geval hoogst belangrijke, zuidwaarts
van Brussel gelegen kruispunt der groote wegen: Quatre-Bras, reeds dagen tevoren
bij oefeningen door zijn troepen was verkend1.
In den nacht van 14 op 15 Juni kreeg Blücher bericht omtrent Napoleon's werkelijke
nadering in de richting van Charleroi en Namen. Hij, thans door Napoleon
onmiddellijk met een aanval bedreigd, waarschuwde Wellington, maar deze dacht
slechts aan een voorpostengevecht om de aandacht van werkelijke plannen af te
leiden en werd in die gedachte bevestigd door de persoonlijke mededeeling van
Oranje, die van zijn eigen voorposten dien morgen van den 15den2, misschien3 om
den opperbevelhebber te waarschuwen, naar Brussel was gereden. Ofschoon zekere
onrust op den 15den merkbaar was en de Pruisische generaal Von Müffling,
commissaris van Pruisen bij het Engelsch-Nederlandsche leger, des avonds om 6 uur
bij Wellington aan tafel het bericht bracht van den krachtigen aanval der Franschen
op Blücher's voorhoede reeds in den vroegen morgen

1

2

3

Reeds in Mei was intusschen het belang van dit punt erkend: ib. p. 316 suiv. Maar in de
laatste dagen vóór den slag leefde men geheel in Wellington's onderstelling en sloeg weinig
acht op het kruispunt der wegen.
Over dit punt en de waardeering van's Prinsen motieven voor deze handeling is in de Milit.
Spectator van 1910/1 een belangrijke discussie gevoerd tusschen de heeren De Bas en
Koolemans Beijnen naar aanleiding der bij Bosscha, Willem II, blz. 273 gedrukte order (De
Bas et Wommersom, I, p. 385), waarvan het origineel werd teruggevonden.
Voor deze onderstelling is iets te zeggen, ofschoon er geen bewijs voor te vinden is. Vgl.
De Bas et Wommersom, I, p. 382.
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van dien dag, bleef de opperbevelhebber, ofschoon nog telkens gewaarschuwd, bij
zijn opvatting. Hij liet het tegen den avond van den 15den in het gezicht van den vijand
aangekondigde groote bal bij de hertogin van Richmond onverhinderd doorgaan, al
gaf hij bevel om zijn divisiën tegen den vroegen morgen van den 16den bijeen te
trekken met loslating van Quatre-Bras en den grooten weg zuidwaarts naar Charleroi.
Zoo bleef hij met Engelsche koppigheid vasthouden aan wat hij zich eenmaal
Napoleon's plan had gedacht1.
De voorgenomen samentrekking zou bezuiden Brussel in de buurt van Nivelles
plaats hebben ten einde de Belgische hoofdstad, waar men zich reeds op alle
gebeurlijkheden voorbereidde, zoo lang mogelijk te kunnen beschermen tegen den
nog maar half geloofden Franschen aanval.
Tegen middernacht verscheen op het bal plotseling een Engelsch kapitein met een
depêche van De Constant Rebecque uit Braine aan den Prins van Oranje: het zekere
bericht van de onbetwijfelbare nadering der Franschen, van hun aandringen op de
Pruisen, van het optrekken van een deel hunner legermacht te gelijk tegen Wellington
in de richting van Brussel zelf, ten einde de beide legers van elkander gescheiden te
houden en ze ieder afzonderlijk achtereenvolgens te verslaan.
De opgeschrikte Wellington, aanstonds door Oranje gewaarschuwd, nam
onmiddellijk nog op het bal de noodige maatregelen om de besproken samentrekking
zijner troepen met eenige uren te bespoedigen. Hij beval thans

1

Over de gebeurtenissen van deze beide dagen in het bijzonder ib. p. 470 suiv. Vgl. ook
Wüppermann, Quatre-Bras en Waterloo, en Van Dam van Isselt, Het aandeel der Nederl.
troepen in den veldtocht van 1815, blz. 19 vlg.
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Quatre-Bras alsnog krachtig vast te houden zoolang het maar mogelijk zou blijken,
opdat hijzelf intusschen den tijd zou hebben om zijne troepen samen te trekken bij
Mont St. Jean, waar hij slag dacht te leveren. Zijn schrik blijkt uit den in die
oogenblikken uit zijn mond opgeteekende uitroep: ‘Napoleon has humbugged me,
by God’. Maar hij had zich spoedig hersteld en toonde weldra zijn gewone kalmte,
die ook op zijn officieren den gewenschten invloed had bij de dreigende paniek, die
zich hier en daar reeds niet meer liet verbergen.
Te midden van de algemeene onrust reed Oranje 's nachts om half twee haastig,
spoorslags uit Brussel weg naar zijn hoofdkwartier te Braine-le-Comte, waar hij om
half vier aankwam. Zoo kon hij goed maken, wat ten vorigen dage nauwelijks had
mogen geschieden: het verlaten zijner troepen, terwijl de vijand zich onmiskenbaar
had aangekondigd en diens voorposten reeds met de Pruisische slaags waren, zooals
zonneklaar was gebleken uit de ingekomen berichten.
De Prins, die hier voor het eerst een belangrijk zelfstandig kommando voerde, zou
zich op dien dag een uitstekend krijgsman toonen. Hij begon met zijn volle
goedkeuring te hechten aan wat de chef van zijn staf en de bevelhebber der tweede
Nederlandsche divisie, de uitnemende generaals De Constant en De Perponcher, bij
zijne afwezigheid kort na middernacht, op eigen gezag handelend, reeds waren
begonnen: de maatregelen ter verdediging van Quatre-Bras, waaromtrent eerst later
ook Wellington's nieuwste bevelen afkwamen. Nog bijtijds hadden zoo, dank zij het
initiatief der beide Nederlandsche generaals, zeven bataillons hunner troepen reeds
in den vroegen morgen het belangrijke snijpunt der wegen bezet; om half tien, toen
Wellington zelf ten
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tooneele verscheen, telde de strijdmacht daar reeds 6500 man met 8 kanonnen. De
opperbevelhebber drukte dan ook zijn groote ingenomenheid uit met het zoo moedig
genomen besluit, wenschte den Prins en De Perponcher daarmede geluk en begaf
zich naar Sombreffe om met Blücher te spreken.
Het was er anders verre van af, dat de zaak van Quatre-Bras thans in orde was
gekomen, want Napoleon, die zich allereerst met zijn hoofdmacht tegen Blücher's
Pruisen wendde en hen dien dag, den 16den, bij Ligny versloeg en tot den aftocht
dwong, had maarschalk Ney, den beroemden aanvoerder, die den linkervleugel
commandeerde, reeds den vorigen dag, in verband met zijn aanval op Blücher, bevel
verstrekt Wellington's troepen terug te dringen1. Ney echter, die weinig zelfstandig
inzicht had, had zich den 15den weinig moeite daarvoor gegeven, ten deele zich
beroepend op de vermoeidheid zijner door den snellen opmarsch afgematte troepen,
anderdeels wegens de kans, die hij toen nog scheen te loopen, om door de Pruisen
in de flank aangevallen te worden, terwijl hij het zeer zwak bezette punt ieder
oogenblik dacht te kunnen nemen, als hij wilde. Ook den volgenden morgen, den
16den, haastte Ney zich geenszins, wachtte op nieuwe keizerlijke beve-

1

Napoleon heeft op St. Helena de schuld der mislukking van den aanval op Quatre-Bras,
waarmede de loop der zaken bij Waterloo in zoo nauw verband staat, zoo goed als geheel
op Ney willen afwentelen. In een uitvoerige studie (Suppl. no 4 op de Milit. Spectator, Dec.
1914) heeft Koolemans Beijnen aangetoond, dat de voorstelling van den Keizer en van diens
ordonnans-officier Gourgaud geheel onjuist is. Het eerste bevel aan Ney om Quatre-Bras te
nemen is eerst den 16den, te 11 uur door hem ontvangen (ib. blz. 19, De Bas, l.l.p. 485);
Napoleon zelf had de beteekenis van het punt niet ingezien en deed dit op den 16den zelf
eerst, toen het te laat was.
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len en begon eerst om 11 uur langzaam op te trekken, nadat een bevel van Napoleon
hem had aangezegd Quatre-Bras te nemen en op Brussel aan te rukken, in welke
richting, naar de Keizer meende, de verraste Wellington reeds was afgetrokken. Ney
meende bij Quatre-Bras dan ook slechts een zwakke macht - ten hoogste een
voorhoede van ± 3000 man - tegenover zich te hebben, terwijl Oranje daarentegen
omstreeks den middag allengs tot 7800 man en 16 kanonnen versterkt was, waarvan
3400 man Nederlanders (drie militiebataillons, een liniebataillon en een bataillon
jagers) benevens 4400 Nassauers in Nederlandschen dienst en 50 Pruisische ruiters,
die toevallig hierheen waren afgedwaald.
Eerst tegen 2 uur begon Ney, wiens voorposten den geheelen morgen met die van
Oranje geschermutseld hadden, eindelijk met ernst aan te vallen. Hij had toen 15000
man voetvolk en ruiterij met 34 kanonnen, later 23000 man en 42 kanonnen tot zijn
beschikking.
Tegenover die overmacht nu, geleid door een van Napoleon's beroemdste
veldheeren, hebben de jonge troepen van Oranje onder zware verliezen een uur lang
stand gehouden1. De dappere verdediging van de hoeve Gémioncourt en van het
bosch van Bossu door deze grootendeels onervaren soldaten onder leiding van Oranje,
De Perponcher en Bernhard van Saksen-Weimar blijft een der merkwaardigste
wapenfeiten uit deze dagen. Maar herhaaldelijk aanvallend en telkens weder
teruggedreven, konden zij het niet houden tegenover de overmacht, die hen besprong,
en zouden zij den terugtocht beginnen, toen tusschen drie en half vier de
Nederlandsche ruiterij

1

Over de bijzonderheden van het gevecht: De Bas et Wommersom, I, p. 494 suiv.
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van Van Merlen en een deel der Engelsche divisie Picton tot hulp kwamen opdagen.
Opnieuw drong nu het reeds zeer geteisterde 5de militiebataillon onder den dapperen
overste Westenberg de hoeve binnen en hield er kranig stand tegenover herhaalde
sterke Fransche cavalerieaanvallen. Oranje zelf snelde te paard toe, vuurde de jonge
miliciens aan en stelde zich met den gevederden steek in de hand aan hun hoofd bij
de laatste poging om Gémioncourt tegen Ney's veteranen te herwinnen. Het is dit
oogenblik, dat Pieneman koos om op het bekende schilderij te Soestdijk den
heldenmoed van den jongen bevelhebber en zijn jonge soldaten te vereeuwigen.
Niets kon baten. Het van 460 tot 200 man teruggebrachte militie-bataillon met de
overblijfselen van een bataillon jagers en die van de afdeeling artillerie van kapitein
Bijleveld, alle drie bijna uitsluitend uit Hollanders gevormd, die zich gedurende het
gansche gevecht zeer hadden onderscheiden, trok terug. Die terugtocht tegenover
Ney's aanhoudende krachtige aanvallen zal aanleiding gegeven hebben tot de
smadelijke aantijgingen, waarop straks werd gedoeld.
Intusschen kwamen nieuwe versterkingen naar Quatre-Bras opzetten. Nieuwe
aanvallen, nieuwe hevige gevechten volgden; opnieuw drong de Fransche overmacht
de Engelschen en Nederlanders terug; Oranje ontsnapte ter nauwernood aan de
gevangenschap evenals de thans ook toegesnelde hertog van Wellington zelf1. De
strijd werd er een van man tegen man, totdat een nieuwe versterking van Brunswijkers
en Hannoveranen den geallieerden wat lucht gaf. Toen besloot Ney, aangezet door
een omstreeks 4 uur ontvangen dringende depêche van Na-

1

De Bas et Wommersom, p. 507. Het was toen ongeveer 4 uur.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1915

51
poleon, tot een algemeenen aanval op de hoofdpunten bij Quatre-Bras, waartegenover
Wellington, die sedert 4 uur de leiding der bondgenooten geheel op zich had genomen
en door telkens aankomende versterking thans 26000 man troepen onder zich zag,
met de nu aan zijn zijde gekomen overmacht in het voordeel was. Ney, die thans ook
bijna al zijn troepen bijeen had, behalve het dien dag, onder den invloed der
verschillende bevelen van Ney en Napoleon, heen en weder trekkende korps van
D'Erlon, kon slechts 23000 man tegenover hem stellen maar deed wanhopige pogingen
om het betwiste punt te bemachtigen, vooral met zijne prachtige cavalerie.
Wel behaalde Ney soms tijdelijke voordeelen, wel sneuvelde de regeerende hertog
van Brunswijk aan het hoofd zijner dappere benden maar de door Ney nog altijd
verwachte versterking met het korps van D'Erlon bleef uit, daar deze zich ten gevolge
van de bevelen des Keizers definitief tegen de Pruisen had gewend. De Keizer, die
den toestand te Quatre-Bras niet kende, zond Ney nog herhaaldelijk dringend bevel
om zich eveneens tegen de Pruisen te wenden; hartstochtelijk riep hij uit: ‘dites-lui
que la sort de la France est entre ses mains’1. Ney, gesteund door den beroemden
ruitergeneraal Kellermann, deed thans wat hij nog vermocht te doen. Een verwoede
aanval van Kellermann met slechts ééne brigade liep op een nederlaag uit, waarop
Wellington, die juist weder versterking had ontvangen en nu 30000 man tot zijn
beschikking had, van zijn kant bevel gaf tot een algemeenen aanval op den reeds
weifelenden vijand, die toen den strijd opgaf en zijne posities bij Frasnes, die hij in
den morgen zoo lang bezet had gehouden, weder

1

De Bas et Wommersom I, p. 518, 521.
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opzocht. Het was toen donker geworden en het vuren van weerszijden nam een einde.
De positie van Quatre-Bras was voor het oogenblik voor de bondgenooten behouden
en daarmede was Napoleon's aanvalsplan, niettegenstaande zijn eigen bij Ligny dien
dag op Blücher behaalde prachtige zegepraal, deerlijk in de war gebracht. Hij zelf
schrijft op St. Helena de nederlaag bij Waterloo toe aan dezen tegenslag, waarvan
hij de volle eer aan Oranje toekent. Er is wel terecht beweerd, dat de Keizer dit ook
gedaan heeft ten einde de verdiensten van zijn Engelschen overwinnaar bij Waterloo
daardoor te verkleinen maar het onderzoek der documenten heeft overigens tot niet
anders kunnen leiden dan tot de erkenning, dat inderdaad de kamp van Oranje en
zijn Nederlanders en Nassauers in het eerste uur tegen Ney's groote overmacht den
slag heeft gered, al komt de eer der eindoverwinning aan Wellington toe1. Geen
subtiele redeneeringen, geen kleineerende opmerkingen omtrent oogenblikken van
aarzeling, van beginnende paniek zelfs onder onze miliciens kunnen de feiten
verduisteren, die spreken van Nederlandschen moed en Nederlandsch volhouden.
Wie zal het den miliciens, die hier voor het eerst kruid roken, aanrekenen, dat zij
soms een oogenblik aarzelden onder het helsche slaggewoel? Wie eenigszins weet,
hoe het in een slag toegaat, hoe zelfs ervaren veteranen oogenblikken van aarzeling,
van zwakheid kennen - menschen blijven toch menschen en aan het leven gehecht zal het niet wagen hen daarom te veroordeelen, te minder omdat zij, aangevuurd door
hunne officieren, ten slotte

1

De Engelsche veldheer doet dit uitkomen o.a. in een brief aan den hertog van Berry bij De
Bas I, p. 544, uit de Wellington Dispatches, vol. XII, p. 476 ff.
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toch, verre van te vluchten, telkens opnieuw in het vuur zijn gegaan tegenover de
sterke overmacht.
Welk aandeel de Nederlanders aan den slag bij Quatre-Bras hebben genomen,
blijkt overigens ten volle uit het getal van 1100 op het totaal verlies van 4800 man,
dien dag door de Bondgenooten geleden1; van de 460 man van Westenberg's
militie-bataillon waren er in den avond nog 157 man bijeen, van de 667 man van het
eveneens zwaar beproefde jagerbataillon nog 404. Welsprekende cijfers. De verliezen
der Nederlanders waren grootendeels geleden in het eerste uur van den strijd, toen
zij bijna alleen het spits hadden moeten afbijten. De slag bij Quatre-Bras mag dan
ook worden herdacht als een belangrijk feit in onze krijgsgeschiedenis en de namen
van prins Willem van Oranje, van De Constant Rebecque, van De Perponcher, van
Bernhard van Saksen-Weimar, van Westenberg, Bijleveld en zoovele andere dapperen
mogen met gulden letteren worden opgeteekend in het boek, dat de namen onzer
dappere krijgshelden vereeuwigt.
Maar op Quatre-Bras volgde Waterloo. Ten slotte was de strijd bij Quatre-Bras,
gelijk die van denzelfden dag bij Ligny, slechts het voorspel van de groote worsteling,
die over den uitslag van den oorlog, het lot van Europa zou beslissen.
Het zou niet doenlijk zijn U den loop van dezen omvangrijken slag te verhalen
zooals ik dit deed ten opzichte van Quatre-Bras. Het is ook niet noodig voor het doel,
dat wij ons heden gesteld hebben. Wij geven hier geen strategische studie. Wij willen
slechts een herinnering aan de groote gebeurtenissen van 16 en 18 Juni.

1

De verliezenlijst bij De Bas, I, p. 541.
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Daarmede is volstrekt niet gezegd, dat het aandeel der Nederlanders in den slag bij
Waterloo niet roemrijk is geweest. Maar bij Quatre-Bras zijn het de Nederlandsche
bevelhebbers geweest, die van den beginne af hebben ingezien, hoe groot het belang
der positie was, die het initiatief hebben genomen voor de verdediging ervan en met
moed en beleid tegenover een groote overmacht die verdediging hebben voortgezet,
totdat de versterkingen kwamen, die ten slotte de zegepraal hebben bevochten. Bij
Waterloo vormen de daar aanwezige 12700 man van het Nederlandsche leger, waarvan
een vierde deel aan dooden, gewonden en vermisten werd verloren, slechts ongeveer
1/5 van het geheele geallieerde leger, dat aan den slag deelnam.
Toch blijft het aandeel der Nederlanders in dien slag - het cijfer der verliezen
getuigt het - eervol en belangrijk.
Den dag na Quatre-Bras had Wellington, op het onverwachte bericht der Pruisische
nederlaag bij Ligny en van Blücher's terugtocht, besloten, teneinde aan dreigende
omsingeling door Napoleon te ontkomen, tot den terugtocht op Mont St. Jean, van
het begin af door hem als geschikte plaats voor den groeten slag gedacht, 12
kilometers noordelijk van Quatre-Bras, met opoffering van dit den 16den zoo dapper
en met succes verdedigde snijpunt, dat den 17den door Oranje op zijn bevel werd
verlaten. Hij koos het dorp Waterloo tot zijn hoofdkwartier. De Nederlandsche divisie
De Perponcher nam op de hoogten van Mont St. Jean hare positie, later om de hoeve
La Haye-Sainte en bij den hollen weg van Ohain; de Nederlandsche divisie Chassé
moest bij Braine-l'Alleud hare rechterflank beschermen. De eerste namen herinneren
levendig aan den zwaren strijd, op die plaat-
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sen gevoerd. Ter bescherming van een mogelijken terugtocht naar den zeekant in
geval eener nederlaag was prins Frederik der Nederlanden nog steeds met 17000
man en 22 kanonnen, te Hal geposteerd, 13 kil. noordwestelijk van Mont St. Jean.
Deze afdeeling, voor 2/3 Nederlanders, heeft dus aan den slag geen deel genomen.
De Prins van Oranje had het bevel over het rechter centrum, samengesteld uit
Engelsche, Hannoveraansche en Nassausche troepen, dus niet over de Nederlandsche
divisiën, die over den rechtervleugel, het linkercentrum en den linkervleugel verdeeld
waren en met Engelsch-Hannoveraansch-Duitsche troepen waren verbonden.
Na een rumoerigen nacht van regen en wind begon de beroemde slag eerst
omstreeks half twaalf, toen Napoleon met een leger van 72000 man en 240 kanonnen
de sterke positiën van Wellington, die slechts over 62000 man en 150 kanonnen
beschikken kon, begon aan te vallen, met name het kasteel Goumont of Hougoumont,
dat echter na een scherpen strijd van 2 uur grootendeels in handen der daar geposteerde
Engelschen en Nassauers bleef. Reeds naderde bij den Franschen rechtervleugel de
Pruisische generaal Von Bülow, tegen wien Napoleon ook zijn maatregelen had te
nemen en een deel zijner troepen had gereed te houden. Omstreeks half twee liet hij
door den onstuimigen Ney den grooten aanval tegen La Haye Sainte en Wellington's
centrum beginnen. Daar hebben de Nederlanders een schitterend aandeel gehad in
den bloedigen kamp, al hebben zij het zwaar te verantwoorden gehad tegen de troepen
van D'Erlon, die hen aanvankelijk terugdreven; maar tegen drie uur werd hier de
Fransche aanval gestuit. Ook de beroemde groote ruiteraanval van Ney kon het doel
niet bereiken en wederom gedroeg zich de Nederlandsche

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1915

56
infanterie uitstekend. De Nederlandsche artillerie en cavalerie heeft op de heuvels
van Mont St. Jean gedaan wat zij kon, geleid door de dappere generaals Trip, Ghigny
en van Merlen, welke laatste hier het leven liet1. Maar de geallieerde troepen leden
zeer zware verliezen, hare liniën toonden overal ernstige gapingen en omstreeks 7
uur was de toestand zoo kritiek, dat een laatste succesvolle aanval van de nog
gespaarde gevreesde Fransche garde Wellington wellicht tot den terugtocht had
moeten doen besluiten.
Van Engelsche zijde heeft men zelden of nooit willen erkennen, dat de komst der
Pruisen op het slagveld de nederlaag der Franschen heeft beslist: Wellington's
inderdaad uitnemende leiding en de, overigens onvolprezen, energie der taai
volhoudende Engelsche troepen moest immers de uitsluitende oorzaak dier nederlaag
geweest zijn! Maar onwraakbare getuigen spreken van het verlangen, waarmede
Wellington in den loop van den namiddag telkens weder uitzag naar Blücher en de
zijnen, die de zegepraal konden te weeg brengen, van zijn angst, dat zij ten slotte
toch nog te laat zouden komen. Reeds brachten vluchtelingen van het slagveld zelf
de meest onrustbarende berichten te Brussel en verderop, welke voorbarige berichten
zelfs tot in den Haag en naar Engeland hunnen weg vonden. Reeds begon te Brussel
de paniek te heerschen, die de voorbode pleegt te zijn van een algemeene verwarring
na een nederlaag.
Maar de Pruisen kwamen. Getrouw aan de vroeger gemaakte en dien dag weder
herhaalde afspraken, had Gneisenau na de nederlaag bij Ligny Blücher's geslagen

1

De Bas et Wommersom, II, p. 178 suiv., 198 suiv.
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maar niet vernietigd leger niet terug naar de Maas, op zijn eigen liniën, maar in de
richting der Engelsche posities geleid, zoo snel mogelijk. En Blücher kwam juist
bijtijds.
Inderdaad heeft Napoleon tusschen half acht en acht uur den door Wellington
gevreesden wanhopigen laatsten aanval ondernomen met alle troepen, waarover hij
nog kon beschikken, in het bijzonder met zijn oude en middelste garde. Het was even
vóór dezen laatsten aanval, dat de Prins van Oranje, met den sabel hoog opgeheven
in de hand te paard de Nassausche troepen tegen den vijand aanvoerde. Een hevig
handgemeen ontstond; zijn paard en hij zelf werden gewond, hijzelf in den linker
schouder, zoodat hij uit den strijd moest worden weggedragen naar een ambulance
in de boerderij van Mont St. Jean, weldra naar Waterloo, eindelijk naar Brussel, waar
hij in den nacht aankwam en in zijn paleis zijn intrek nam. Ook zijne verwonding is
door Pieneman in een bekend schilderij vereeuwigd.
Intusschen was op het slagveld de beslissing gekomen. Reeds begon het kanonvuur
der Engelschen te verflauwen; de keizerlijke garde, het geweer in de over de borst
gekruiste armen, kwam in gesloten massa's aanrukken; reeds zag men een aantal,
ook Engelsche, soldaten vluchten naar den kant van Waterloo, op den weg naar
Brussel: de slag scheen verloren en velen kwamen vluchtend het verontruste Brussel
binnen. Onder hen, die door krachtig optreden in deze kritieke oogenblikken de zege
redden, mag Chassé met zijn Nederlandsche divisie worden genoemd; hij was het,
die aan het hoofd der Nederlandsche brigade Detmers den grooten bajonetaanval
leidde onder den roep ‘Oranje boven!’ tegen de keizerlijke garde, die tot veler
verbazing inderdaad begon te

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1915

58
wijken1. Wellington zelf vuurde, voor de vierde maal reeds dien dag, zijn dappere
troepen aan, nu tot den laatsten wanhopigen strijd. Maar reeds waren de Pruisen op
het slagveld aangekomen en drongen van hun kant op de Fransche scharen in. Om
9 uur, tegen donker, was de slag beslist en waren de laatste pogingen der Franschen
mislukt. De Keizer zelf ontsnapte ter nauwernood aan de gevangenschap of wel aan
den dood, dien hij begeerde; hij redde zich ten slotte, gedwongen door zijn omgeving,
met het overschot van zijn leger over de Fransche grens. Op het slagveld drukten
Wellington en Blücher elkander zegevierend de hand; al konden zij elkanders woorden
niet begrijpen en moesten zij hunne gevoelens door tolken laten weêrgeven, het korte
kwartier hunner samenkomst had een dramatische werking op hen, die erbij
tegenwoordig waren. Onze Hoynck van Papendrecht heeft ons geschilderd, hoe de
Pruisische en Nederlandsche troepen elkander na de zege op het slagveld ontmoetten2.
Toen begon Blücher aanstonds de vervolging van den verslagen vijand, terwijl
Wellington onder de zegekreten der zijnen naar Waterloo terugkeerde.
De gevolgen van Waterloo? Wij kunnen ze in korte woorden samenvatten. Wij weten,
dat de slag Europa

1

2

De Bas et Wommersom II, p. 173 suiv., 247 suiv., 269 suiv.
De bestrijding der onwaarheden, vooral door Engelsche schrijvers verspreid aangaande de
houding der Nederlanders en Belgen bij Waterloo, aldaar p. 375 suiv. Van Engelsche zijde
trouwens is hun ook hulde gebracht door Sir Herbert Maxwell in Our allies at Waterloo
(Nineteenth Century, Sept. 1900), waartegenover C. Oman, in The Dutch Belgians at Waterloo
(Oct. 1900) de Engelsche traditie trachtte te handhaven, op zijn beurt weder bestreden door
Dem. C. Boulger, The Belgians at Waterloo (London, 1901).
Ook de bajonetaanval van Chassé is door hem geschilderd.
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redde van een nieuwe periode van oorlogswee en staatkundige onzekerheid. Het is
niet te denken, dat Napoleon na een overwinning België zou hebben gelaten aan het
nieuwe koninkrijk, dat immers tegen Frankrijk was opgericht; ja, het is niet
waarschijnlijk, dat hij zonder meer berust zou hebben in een koningschap van het
hem zoo vijandige Huis van Oranje over Nederland zelf. De zegepraal der
Bondgenooten bevestigde den pas ontstanen toestand en lord Clancarty, de Engelsche
gezant in Den Haag, toen te Frankfort, schreef terecht aan Van Nagell, onzen minister
van buitenlandsche zaken1: ‘de 18de Juni zal lang gevierd worden niet alleen in de
annalen der Nederlanden maar in die van de wereld en het aandeel, dat de Kroonprins
zoo schitterend heeft gehad in de gebeurtenissen van dien en de volgende2 dagen zal
werkelijk strekken tot bevestiging van den troon in het koninkrijk voor een lange
periode, en eerbied en bewondering wekken van het volk van dat land voor alle
takken van de roemrijke familie, waardoor zij het geluk hebben geregeerd te worden’.
Die woorden, wij, Nederlanders, maken ze nog gaarne tot de onze. Voor ons zijn
Quatre-Bras en Waterloo, al is de glans van die namen na honderd jaren een weinig
verbleekt bij alles, wat er sedert is voorgevallen, al worden de groote gebeurtenissen
van het verleden voor ons wel overschaduwd door de overweldigende gebeurtenissen
van het heden - voor ons zijn die namen nog altijd van beteekenis, want bij
Quatre-Bras en Waterloo hebben Nederland en Oranje met hun bloed bezegeld het
kort te voren hernieuwde verbond, welks ontbinding

1
2

Gedenkstukken, VII, blz. 245.
Lees: vorige.
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het sein was geweest tot een reeks van ongelukken voor beiden.
Honderd jaren zijn verloopen maar nog zijn Nederland en Oranje bereid om met
goed en bloed in te staan voor onze onafhankelijkheid, van welke zijde die ook
bedreigd mocht worden. Wij willen onze onafhankelijkheid bewaren; wij willen geen
duimbreed afstaan van ‘Neerlands dierb'ren grond’, erfgoed onzer vaderen. Wij
willen blijven die wij zijn. Een bittere, bloedige strijd woedt de gansche wereld door.
Nog is Nederland, ons Nederland, te midden van alle nooden en gevaren, van alle
bedreigingen en onheilzwangere teekenen des tijds, door de zorg onzer Regeering
voor de bitterste beproeving gespaard gebleven. Maar mocht zij komen, die
beproeving, zij zal ons gereed vinden, het gansche volk, om, geschaard om onze
Koningin, die één is met ons eensgezind volk, weerstand te bieden tot het uiterste,
‘HET VADERLAND GETROUWE’.
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Bijlage III. Verslag van den secretaris.
Uwe vorige jaarvergadering werd als gewoonlijk door eenen maaltijd besloten. De
spijslijst prijkte, in overéénstemming met de voordracht van den heer dr. te Winkel,
met het portret van Nicolaas Beets. Na de groote vacantie, maanden van ontzetting,
van heftige spanning ook voor ons vaderland, aan de beschrijving waarvan onze pen
zich niet waagt - kwam de maandvergadering den 2den October bijeen. De voorzitter
deelde allereerst mede, dat al onze nieuwbenoemde leden op één na hunne benoeming
hadden aanvaard, van de acht buitenlandsche zeven, van wie weder vijf, mejuffrouw
M.E. Belpaire en de heeren H. Müller, Jul. Persijn, Leo van Puyvelde en J.W.
Robertson Scott de rechten en verplichtingen der gewone leden aanvaardden.
Tegenover deze winst, waarover wij ons verblijdden, stond helaas het verlies van
zeven ons door den dood ontrukte leden der Maatschappij, de gewone leden de heeren
Frentzen, Röell, Heimans, Van Nouhuys, Bussemaker en Goekoop, benevens het
buitenlandsche lid den heer Rooses. Sinds zijn nog van ons heengegaan de gewone
leden, de heeren v.d. Mey, mr. van Tienhoven, dr. A.S. Kok, dr. G. Brom, jonkvr.
A.v. Hogendorp, Meys, van Meurs, Jo. de Vries, Binnewiertz, Obreen en dr. R.P.
Mees RAzn., benevens de buitenlandsche
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leden, de heeren Rodenburg, L. Keller en Lamprecht, allen daareven door onzen
voorzitter herdacht. Nog deelde in die maandvergadering de voorzitter mede, dat de
heer Knappert zijne benoeming tot bestuurslid had aangenomen. Tot leden der
Commissie voor Taal- en Letterkunde werden voorts herbenoemd de aftredende
leden J.H.C. Kern en J. Verdam.
Na deze mededeelingen gaf de voorzitter den hamer over aan zijn nieuwbenoemden
opvolger, den heer J.F.M. Sterck, die deze waardigheid op zich nam met enkele
woorden van oprechten dank aan dr. Boekenoogen voor alles waardoor deze, als
voorzitter, de Maatschappij aan zich verplichtte.
Het woord was daarna aan den heer dr. N. van Wijk voor zijne voordracht over
‘De verhouding van taal en muziek tot den rompstand’. Het is prof. Sievers, die voor
't eerst onze aandacht er op vestigde, dat elk letterkundig voortbrengsel zijne
aanhangende eigenschappen heeft, waaraan men zich bij het weêrgeven heeft te
onderwerpen. Rhytmus en melodie liggen in het kunstwerk, niet in den voordrager.
Jozef Rutz ontdekt nu verder, dat de stemklank en andere eigenschappen van zang
en voordracht verband houden met den rompstand. Uitgewerkt weder door Sievers,
leert deze theorie, dat ons schrijven, spreken, schilderen, loopen, enz. zekere
elementen bevatten, die samenhangen met onze physische en psychische persoon en
uiting vinden in den stand der rompspieren. Wie dus zich in eens anders werk wil
indenken, of het wil weêrgeven, moet noodzakelijk diens rompstand aannemen, wat
menigeen reeds onbewust doet. De categorieën, waarin de menschen naar rompstand,
stemklank, rhytmus enz. kunnen verdeeld worden, loopen in de honderde, maar er
zijn vier hoofdklassen,
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waartoe ieder, zoolang hij geheel zich zelf is, zoolang hij scheppend werkt, behoort.
Zoo komt het, dat de leer van Rutz-Sievers ons in staat stelt geschriften, door twee
of meer personen gemaakt, te ontleden: een nieuw middel van tekstkritiek, ook op
Nederlandsche teksten reeds met vrucht toegepast.
In de vergadering van 6 November berichtte de voorzitter, dat de beide bundels
Handelingen en Levensberichten waren verschenen, waarvoor hij den secretaris dank
zegde, en deelde voorts mede, dat het Bestuur aan het ‘Boekenfonds tot herstel der
Leuvensche universiteitsbibliotheek’ wenscht te schenken een zoo volledig mogelijk
exemplaar der eigen uitgaven der Maatschappij en een exemplaar van de vanwege
de Maatschappij uitgegeven groote editie van Maerlant's ‘Spiegel Historiaal’. Dit
alles echter onder het nadrukkelijk voorbehoud, dat dit besluit alleen zal gelden een
Belgisch Leuven. Voor onze bibliotheek aanvaardt de vergadering in dank een door
den voorzitter aangeboden perkamenten handschrift van twee bladen met een fragment
van ‘Die Böhmenschlacht’ 1273. Tot leden der Commissie voor Geschied- en
Oudheidkunde benoemde de vergadering de aftredende leden, de heeren Pijper en
Knappert, en in de vacature-van Leersum den heer P.J. Blok, buitengewoon lid. In
de vacature-wijlen dr. Bussemaker werd voorzien door de benoeming van den heer
dr. J. Huizinga. In deze samenkomst sprak de heer dr. P. Fijn van Draat over ‘De
cursus in het Angelsaksische alliteratievers’. Onder cursus verstaan wij het streven,
dat zich in laat Latijnsch proza openbaart, om den zin een slot te geven, dat naar
vaste schemata rhytmisch is. Aan dit welgevallen aan rhytmisch zinseinde was de
Renaissance vijandig. Maar, omdat de pauselijke Curie
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den cursus had bevorderd, bleef hij in de taal der kanselarijen van Europa en drong
van daaruit langzamerhand in de Germaansche volkstaal door. Zóó meent o.a. de
Berlijnsche hoogleeraar Burdach. Voor de aanwezigheid van den cursus in
hedendaagsch Engelsch proza geeft prof. Clark te Oxford als voornaamste oorzaak
aan den invloed der zestiende- en zeventiende eeuwsche bijbelvertalers. Máár - nu
is er in het Engelsch proza al een cursus lang vóór die bijbeloverzettingen, ja zelfs
in het oudste proza, dat wij kennen! En niet daar alleen. Dezelfde rhytmische schemata
overheerschen al in het Oudengelsch alliteratie-vers. Vond men ze nu uitsluitend in
zulke, die onder Latijnschen invloed ontstonden, dan zou men tot de gevolgtrekking
komen, dat het klassieke rhytme zich reeds in die overoude tijden in het Engelsche
proza had doen gelden. Doch neen, want ook verzen, waarbij alle Latijnsche invloed
is buitengesloten, vertoonen de vormen van den cursus. Daarom meent dr. Fijn van
Draat, dat dit streven in het Engelsch, gelijk in andere Germaansche talen inheemsch
is en dat men bij de beoordeeling van het stafrijm den nadruk moet leggen op
accentueerende rhytmen, evenals dit het geval is bij het Oudengelsch rhytmisch
proza, terwijl quantiteit - in tegenstelling van wat wij tot nog toe leerden - van zoo
weinig belang blijkt, dat er geen rekening mede behoeft gehouden te worden1.
Den 4den December hield de heer dr. W. Meijer eene voordracht over ‘Spinoza en
de Rosenkreutzer's’. Hij begon met uitéén te zetten langs welken weg hij tot zijne
studie gekomen was. In het leven zoowel van

1

Vergel. verder dr. P. Fijn van Draat, ‘The cursus in Old Englisch poetry’ in Anglia N.F.
XXVI 1914, S. 377-404. Dez., ‘Voluptas aurium’ in Englische Studiën XLVIII, 1915, S.
394-428.
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Spinoza als van Cartesius stiet hij op tal van duistere punten, die bleken alleen te
kunnen worden opgehelderd door de geschiedenis dier Rosenkreutzer's. Omgekeerd
kan men uit het leven beider wijsgeeren moeilijkheden in de historie der secte
verklaren. Streven en richting dezer lieden schetste Spreker uitvoerig, scheidde
legende en geschiedenis en duidde hunne verwantschap met de vrijmetselarij aan.
Hunne hoofddenkbeelden vergeleek hij met het stelsel van Spinoza, dat, te groot
voor zijn eigen tijd, eerst in het begin der 19de eeuw kon begrepen worden, toen het
op nieuw ontdekt werd in die Duitsche kringen van geleerden en letterkundigen,
onder wie Lessing en Goethe als vrijmetselaars bekend stonden.
Den 8sten Januari sprak de heer C. Gerritson over ‘De jonge Groen van Prinsterer
1817-1827’. Wie Groen wil zien, gelijk hij werkelijk was, moet beginnen met zich
los te maken van de karikatuur van Groen, zooals dat door zijn vrijzinnige tijdgenooten
van hem geteekend is. Zelfs wat iemand als Fruin over Groen's staatsleer zegt, heeft
alleen waarde, omdat men er uit leert wie Groen niet was en wat Groen niet geleerd
heeft. Van deze miskenning van Groen is de psychologische verklaring gemakkelijk:
de ingenomenheid met eigen denkbeelden was bij de vrijzinnigen, ook bij de nobelsten
onder hen als Fruin, te sterk dan dat zij met de noodige objectiviteit anderer beginselen
konden beoordeelen, al waanden zij te goeder trouw van wel. Spr. trachtte nu met
behulp van onuitgegeven bescheiden een beeld van Groen's verstandelijken en
zedelijken aanleg te schetsen. Hij was niet de droomer, de idealist, de
wereldontvluchtende kamergeleerde, waarvoor hij gemeenlijk doorgaat, maar (zooals
blijkt uit een dagboek
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uit zijn studententijd) een gezien student, die paardrijdt, schaakt, zwemt, disputeert,
die niet verzuimt, tegen één kerkgang, de overige zes avonden met de vriendinnetjes
van den huize op de Haagsche kermis te flaneeren of het beestenspel te bezoeken,
iemand dus die zijne omgeving liefheeft en er zich gelukkig in gevoelt.
Groen's juridische en philologische studiën waren in den grond historische, d.w.z.
ze werden ondernomen met de uitdrukkelijke bedoeling de ervaring van het leven,
dat nu is, aan te vullen met de kennis van het leven, dat eenmaal was. Vandaar dat
bij hem de overgang naar de eigenlijke geschiedvorsching zoo geleidelijk was. De
buitengewoon gunstige toestand, waarin hij als kabinetssecretaris in 1830 verkeerde,
toen hij immers een gewichtig stuk tijdgeschiedenis van zeer dichtbij medeleefde,
voltooide practisch zijne opvoeding tot geschiedschrijver.
Wat Groen's vermogen tot oordeelen aangaat, hij was van aanleg veeleer scherp
critisch dan dogmatisch, aanleg verder ontwikkeld door de studie van Plato. Niet
Plato, de wijsgeer, maar de platonische Socrates. Van hem leert hij den methodischen
twijfel, den ironischen paradox als middel, waardoor de waarheid gekend wordt. Van
hem leert hij ook den afkeer van de sofisten, die den paradox niet als middel, maar
als doel gebruiken en daardoor de waarheid wezenlijk ondermijnen. Soortgelijken
invloed heeft Bilderdijk geoefend. Groen was niet, gelijk Da Costa, Capadose, van
Lennep, zijn eigenlijke leerling. Maar hij vond in hem den paradoxalen docent, een
nieuwen, levenden Socrates, die hem denken, die hem twijfelen leerde. Meer niet.
Toen Groen eens in eene kleine, Latijnsche oratie Bilderdijk verdedigde, nam hij het
niet op voor zijne leer, maar voor

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1915

67
zijne methode. Geen dogmaticus dus Groen, veeleer een scepticus. Hoe wordt nu
deze scepticus partijhoofd, strijder, lijder? Spr. antwoordt: door zijn hartstocht voor
de geestelijke vrijheid. Hij begeerde deze vrijheid niet als middel, zooals de
vrijzinnigen hein verweten, maar de verzekering dezer geestelijke vrijheid werd hem
meer en meer hoogste staatsdoel. Spr. toonde door citaten uit onuitgegeven brieven
aan, dat deze vrijheidszucht ook reeds in zijne jeugd de grondtrek in zijn karakter
was. Nimmer zullen wij Groen's grootheid op de volle waarde schatten, tenzij wij
begrijpen, dat hij, gelijk hij zelf aan het eind zijns levens schreef, niet zonder meer
was antirevolutionair, maar tegelijk en juist daarom onze eenige en consequente
liberaal.
In de maandvergadering van 5 Februari 1915 hield de heer J.F.M. Sterck eene
voordracht over ‘Aanvullingen tot het leven van Roemer Visscher’. Van dat leven
zijn nog slechts weinig zekere gegevens bekend. Geen afzonderlijk boek is nog aan
den ‘Hollandschen Martiaal’ gewijd. En wat vroegere of latere geschiedschrijvers
van zijn leven melden, is onvolledig of sproot voort uit hunne verbeelding bij gebrek
aan documenten. Spr. wil door nadere beschouwingen van enkele van Visscher's
kleinere gedichten en uit eenige nog onbekende notarisakten Roemer's
levensgeschiedenis een weinig aanvullen. Altijd heeft men hem voor katholiek
gehouden - veeleer was hij een libertijn als Coornhert en C.P. Hooft, waarvoor tal
van bewijzen zijn bij te brengen. Mag men voorts eene notarieele akte van 1599
gelooven (eene onnauwkeurigheid er in is echter niet uitgesloten) dan was hij toen
omtrent 47 jaar, geboren dus in 1552, in plaats van 1547, zooals tot nu toe werd
aangenomen. Zeer zonderling is het, dat er een portret bestaat zoogenaamd
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van den ‘ronden Roemer’, dat toch niet het zijne is, maar louter een verzinsel van
Jan Stolker, die het heette genomen te hebben naar de schilderij van Frans Hals, die
niemand ooit gezien heeft. De Roever verdenkt Stolker vele portretten van beroemde
Nederlanders eenvoudig verzonnen te hebben. Een echt portret van Roemer Visscher
staat op een verloren doelenstuk van Dirk Barentz. uit 1586 onder de schutters van
den handboog-kapitein Egbert Vinck, waarvan zich eene teekening bevindt in het
Britsch museum. Ook Hendrik Lourensz. Spieghel, Roemer's vriend, moet op dit
stuk voorkomen.
Roemer was vroeg wees, zijne beide ouders werden op één dag begraven; een
oudere broeder, en toen deze na een jaar stierf, zijne zuster trokken zich het lot van
den knaap aan. Zijne jeugd en jongelingsjaren heeft hij zeker te Amsterdam
doorgebracht, zooals zijne echt Amsterdamsche gedichtjes bewijzen, maar vroeg is
hij al op reis gegaan, om handel en koopmansschap te leeren. Als jongeling is hij
getuige geweest van de opkomst der hervorming, verschillende van zijn ‘Quicken’
bewaren daaraan de herinnering. Wie dit in het oog houdt kan nog een aantal andere
Quicken juist dagteekenen. Jan de Waal een plunderaar, Simon Alewijns Slecht, de
kapelaan en andere personen, die Roemer noemt, zijn bekende figuren uit dien tijd.
Ook Roemer's bekende brief ‘Op Paesdag aan Hendrik Lourensz. Spieghel’ is in
verband met die feiten nader te dateeren. In 1572 en 1573 maakt Roemer eene langere
reis, getuige zijn Adieu-gedicht. Het meerendeel der ‘Quicken’ en der ‘Ghenoegelicke
boerten’ moet hij vóór dien tijd hebben gedicht. Dan volgt in 1582 zijn huwelijk en
uit 1591 hebben wij stellige gegevens voor zijn deelnemen aan den grooten
koophandel. Liever gezegd: uit onderschei-
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dene notariëele akten blijkt, dat Roemer minder koopman, dan wel groot assuradeur
van schepen en ladingen was. Met assurantie was in zijn tijd veel geld te verdienen,
maar de risico was groot. Engeland, Spanje, de Noordafrikaansche kapers bedreigden
onze ondernemende kooplieden aan alle kant. Aan de Middellandsche zee, in Italië
en in Spanje heerschte hongersnood nadat, vóór 1590, onvruchtbare jaren die landen
hadden geteisterd. Het graan uit het Oosten, d.i. van Archangel en Riga voerden de
Amsterdamsche kooplui over Amsterdam en langs Gribraltar naar die streken heen.
Een gevaarlijk ondernemen, zooals ook Roemer Visscher ondervond. Hij en 17
andere Amsterdamsche kooplieden onder wie ook Isaäc Lemaire hadden twee
graanschepen, ‘d'Appelboom’ en ‘de Zeeman’ verzekerd voor eene reis naar Genua
en Livorno, maar te Gibraltar hield de Spaansche koning ze aan, die er Ceuta en
Tanger mede liet proviandeeren. In verband met dit geval liet nu Roemer in opdracht
der Amsterdamsche kooplieden zekeren Portugees Rodrigo Ximenes gevangen zetten,
die te Amsterdam vertoefde. Dit was in 1594. Zij dwongen hem cautie te stellen,
omdat hij in het beslag leggen op die schepen de hand had gehad. Zoo treedt Roemer
nog dikwijls op met of namens de kooplieden ook in zaken van bodemerij.
Merkwaardig hoe hoog de premiën zijn voor de verzekering van dergelijke ladingen
t.w. van 12 tot 34%. De ronde Roemer blijkt dus nog in andere dingen te hebben
uitgemunt dan als dichter van ‘'t Lof der mutse en van een blauwe scheen’. Hij blijkt
behoord te hebben tot de ondernemende mannen, die geen gevaren duchtten of
ontzagen, om den vaderlanschen handel krachtig te bevorderen. Ook op dit punt
leveren de notariëele akten bewijsmateriaal. Spreker deelde in
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de volgende vergadering mede, dat het bewuste portret geschilderd door Karel
Fabritius van pseudo-Roemer Visscher thans het eigendom is van dr. C. Hofstede
de Groot.
In de bedoelde vergadering, 5 Maart 1915, sprak prof. dr. Leo van Puyvelde over
‘De Belgische bouwmonumenten’. Hij wenschte aan te toonen, dat deze oude
Belgische bouwkunst eene welsprekende uiting is van het volkskarakter en eene
weerspiegeling van het maatschappelijk en zedelijk leven in de zuidelijke
Nederlanden. En wel was het eene buitengewoon schoone weerspiegeling! Spr. deed
het ons zien door zijne aesthetische beschouwingen en bracht het voor onze oogen
door zijn fraaie lichtbeelden.
Onder alle kunsten beschikt de bouwkunst over het minst aantal middelen. Zij is
voor een goed deel afhankelijk van de materialen, die zij meest ter plaatse uit den
bodem delven moet. Zij heeft daarenboven tot opdracht te voorzien in de stoffelijke
noodwendigheden der bevolking. Maar juist daarom is zij meer dan andere kunsten
een kind van lucht en grond en kan zij een zuiver uitbloeisel worden van de volksziel.
Die volksziel sprak zich in België niet uit in het scheppen van grootsche kathedralen.
Het schip van die te Doornik heeft de kenteekenen van het Romaansch uit de
Rijnstreek en de gothische kerken volgen, op kleinere schaal, de gothische
kloosterkerken en kathedralen uit Frankrijk, met plaatselijke eigenaardigheden. Die
werden duidelijker in den barokstijl, waarin het Vlaamsch gemoed zich volkomener
kon uitspreken, schoon toch steeds in de taal der klassieke renaissance. Alleen in de
burgerlijke bouwkunst heeft de geest der Belgen zich onbelemmerd kunnen uiten.
Maar daarin hebben zij dan ook kunstwerken
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geleverd, die eene volstrekt eenige plaats hebben veroverd in de kunstgeschiedenis.
België is niet alleen het klassieke slagveld der Europeesche volken. Het is ook,
en gelukkiger, van de middeleeuwen af een middelpunt van handelsverkeer geweest.
In de 11de en 12de eeuw ontstonden, naast de oude, een aantal vrije steden, draagsters
van een nieuw en krachtig volksleven. De voornaamste hebben zich al vroeg door
de scherpzinnigheid der rijke geslachten en de handigheid der kooplieden ontwikkeld
tot vrije, onafhankelijke gemeenten. Het streven naar vrijheid en welvaart heeft zich
in die steden uitgebeeld in een complex van gebouwen: de hallen en het belfort, die
de ruimte, sterkte en weelde hebben van een koninklijk paleis en meteen den ernst
en de wijding vertoonen van eene bisschoppelijke kathedraal: ‘zij zijn eene groote
kerk voor koning Volk’. Het schoonste, meest typische hallebeeld werd te Yperen
geschapen van 1200 tot 1304. De hal vormt eene groote, overdekte koop- en
verkoopruimte rondom een langwerpig vierkant, waarboven op de verdieping opslagen vergaderzalen waren. De inwendige verdeeling spreekt duidelijk naar buiten in
de 48 deuren van den hoofdgevel en de vensters en nissen daarboven. Het stoere
belfort, dat zich langzaam uit de massa van den hoofdgevel ontwikkelt is eene
waardige bewaarplaats van het vrijheids-charter en de stormklok. Een aantal fraaie
foto's, op het doek geworpen, toonde ons wat de hal van Yperen was; ééne enkele
deed zien wat zij nú is. Met ontroering staarde de vergadering op dit beeld van jammer
en vernietiging. Spr., sober en met volmaakt zelfbedwang, handelde nog uitvoerig
over de schoonheid en de beteekenis der hallen en belforten van Dendermonde,
Nieuwpoort en Leuven - ook
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alle voor goed van de aarde verdwenen - en nimmer meer te herstellen. Toch waren,
vervolgde Spr., die hallen nog niet de symbolen van de trotsche vrijheidszucht eener
gansche volksgemeenschap. Eer het volk in staat was zijne ziel in volkomen plastische
vormen uit te beelden, moest het nog door eene geweldige, inwendige beroering
heen. Dat geschiedde in de 14de eeuw. De opstuwende kracht van het proletariaat
schiet dan bij poozen omhoog, en toen eindelijk tegen het einde dier eeuw alle
inwoners der steden medezeggingsschap in de regeering hadden verkregen, toen alle
ook hun deel der verantwoordelijkheid droegen, toen er onder de Bourgondische
hertogen grooter welvaart gekomen was, waarvan allen konden meêgenieten - toen
bouwde men, in plaats van de gewone, eenvoudige schepenhuizen, voor de
afgevaardigden des volks nieuwe, prachtige stedehuizen. Die moesten de eer van de
stad hoog houden, en geen kosten waren te groot om er wezenlijke paleizen van te
maken.
Er is geen eigenlijk verschil tusschen dit streven en dat, hetwelk de hallen en
belforten schiep. De stadhuizen passen zich dan ook in hoofdzaak aan het
architektonisch hallebeeld aan, natuurlijk volgens de nieuwe toestanden. Het stadhuis
bevat groote zalen, is een langwerpige rechthoek, heeft hoeken, torens, kanteelen en
een zadeldak: Maar nu werkt de kunstenaar meer in de hoogte, er is meer opsmuk,
het spel van licht en schaduw is rijker, men kwam er zelfs, toe, om de beelden te
kleuren. Het stadhuis te Brugge, het oudste, is nog gematigd; dat van Brussel is al
een stedelijk paleis: speels wervelt het belfort de hoogte in; het Leuvensch is eene
op groote schaal in steen uitgewerkte ciseleering van kostelijk metaal, maar toch
klassiek van
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maat en verhouding; het onafgewerkte Gentsche stadhuis stemt reeds minder
aangenaam door zijn aanwas voor versiering; het Oudenaardsche is wel het mooiste
door zijne strenge indeeling en zijn gezonden rijkdom. Een twintigtal steden
wedijverden in dien tijd om het fraaiste stedehuis: het was de weelde, die een volk
uitput.
Naast deze groote monumenten van Oud-Vlaanderens macht en pracht bleef ons
nog over het oude stadsbeeld, eveneens vol van bekoring, omdat het niet met passer
en lineaal eerst op papier gezet is, maar als een woekering van schoonheid gegroeid
is langs waterloopen en wegen. Ook deze huizenbouw draagt een echt nationaal
karakter. Het eigene der Belgen spreekt zelfs zoo sterk uit de gevels der huizen, dat
het zonder veel moeite mogelijk is de verschillende trekken der huizen in de
onderscheiden steden aan te wijzen en die zijn weder in verband te brengen met het
speciaal karakter der bewoners. Een eigenaardige trek, die echter allen Vlaamschen
huizen gemeen is, ligt in het overdadig versieren van den gevel: teeken van dien
Vlaamschen aanleg tot luidruchtig naar buiten leven. Zoo zijn de Belgische en vooral
de Vlaamsche steden eene levende schoonheid. Moge wat ons van deze pracht nog
restte althans voor schennis en vernietiging bewaard blijven!
Den 9den April 1915 sprak de heer dr. W. Martin over de ‘bestudeering van de
geschiedenis der moderne schilderkunst’. In het voorwoord van haar boek over de
Hollandsche schilderkunst der 19de eeuw spreekt Mej. G.H. Marius over de
moeielijkheden, die hij ondervindt, die zich neêrzet tot het verzamelen en ordenen
van de gegevens, noodig voor het schrijven van deze roemrijke bladzijde onzer
historie. Dit schreef zij in
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1903 en thans zijn die moeielijkheden op verre na niet alle overwonnen. Behalve
aan Mej. Marius hebben wij veel te danken aan dr. Jan Veth, die onder meer over de
jeugd van Jacob Maris en van Israëls, en over de ontwikkeling van Breitner ons veel
nieuws heeft gebracht. Wie hunne studies en boeken leest, bewondert alles wat reeds
is gedaan, maar ziet ook duidelijk de leemten, die hadden kunnen aangevuld worden,
zoo het materiaal voor het teekenen der kunstenaarsontwikkeling beter bewaard
gebleven of lichter toegankelijk ware. Spr. heeft dit ook ondervonden, toen hij de
gegevens verzamelde voor zijn boek over Albert Neuhuys.
Deze moeielijkheden spruiten voort uit de slechte redactie der
tentoonstellingscatalogi, die, naar den aard der Fransche catalogi, slechts nummer
en titel geven en nooit eene, zij het nog zoo korte, omschrijving of zelfs maar eene
aanduiding van afmetingen. Het zeer kleine percentage afbeeldingen kon dit gemis
niet vergoeden, al is soms daardoor eene tijdsbepaling mogelijk b.v. van Israëls'
‘Schoudermantel’ of van Jaap Maris' ‘Molen bij maneschijn’ (in de collectie-Cramers).
Slechts de veilingcatalogi maken eene uitzondering; die zijn vaak voortreffelijk
samengesteld.
De tweede moeielijkheid ligt in het ongedagteekend zijn der schilderstukken; sinds
ongeveer 1880 verzuimen onze meesters het dateeren hoe langer zoo meer. Een derde
bezwaar is het schilderen van replieken tien jaar of meer na het ontstaan van het
origineel, want dit brengt noodwendig verwarring, als wij trachten de ontwikkeling
van vorm, kleur of techniek bij een schilder ons voor den geest te roepen. Op het
oogenblik kunnen wij nog den weg wel vinden, omdat wij voor een deel met deze
kunstenaars hebben meêgeleefd en hen aan
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het werk hebben gezien. Maar hoe zal het later worden? Hoe zal het gaan met de
reeds thans opduikende vervalschingen, als wij niet met zekerheid kunnen vaststellen
wat echt of onecht is? Spr., zijne woorden toelichtend met afbeeldingen uit zijne in
de laatste 25 jaren gevormde verzameling van reproducties, stelde nu de vraag, hoe
wij dan aan de benoodigde gegevens komen moeten? En hij antwoordt: allereerst
natuurlijk door opgaven van de schilders zelven, die echter toch nog moeten worden
nagegaan, omdat vergissingen allerminst buitengesloten blijken; vervolgens van
leerlingen en vrienden, dan door nauwkeurige aan- en dagteekening van hetgeen zij
maken. Catalogi, afbeeldingen, kritieken, brieven, moeten wij verzamelen, ordenen
en schiften. Ook in dit opzicht is reeds veel geschied, zooals door de uitgave van
Bosboom's, van Vincent van Gogh's brieven of van Hubert's Catalogus van alle etsen
van Israëls. Bovendien hebben velen onder ons critische gegevens omtrent moderne
meesters verzameld, maar dat is nog maar particulier werk, zonder samenwerking,
zonder plan. Die afzonderlijke verzamelingen van gegevens dienen te worden
bijeengebracht en geschift, daaruit moet eene algemeene verzameling worden
opgebouwd en voorts een tijdschrift worden opgericht, bepaaldelijk gewijd aan de
beoefening van onze groote 19de eeuwsche meesters. Spr. hoopt, dat velen zich tot
dezen arbeid zullen willen aangorden.
Eindelijk schetst hij in groote trekken wat bekend is van invloed van den éénen
Hollandschen meester op den anderen en van Duitsche, Fransche en Oudhollandsche
kunst op de onze, gelijk omgekeerd van de onze op b.v. de Duitsche (Liebermann,
Kalkreuth e.a.). De geschiedenis onzer etskunst en lithografie vertoont der-
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gelijke invloeden, maar gemakkelijker aan te wijzen. Ook de invloed van de
letterkunde op onze moderne schilderkunst vraagt nog ijverige beoefening. Spr.
besluit met een voorbeeld zijner methode te geven met de werken van Albert Neuhuys.
Op de vergadering eindelijk van 7 Mei handelde de heer dr. J. Verdam over de
aanwinsten voor den Middelnederlandschen woordenschat 1o uit een handschrift van
een Proza-Lucidarius in het Britsch Museum, waarvan eene reproductie berust in de
Bibliotheek onzer Maatschappij en waaronder vooral merkwaardig is het eerste
gevonden voorbeeld van het woord Sintvloet, waarvoor in het Middelnederlandsch
gewoonlijk het vreemde woord dilovie (of lovie) wordt gebruikt; 2o uit de rijmen,
die de dichters herhaaldelijk noodzaken om te zien naar woorden, die niet of niet
meer behooren tot de gewone taal. Spr. haalt van het groote aantal, dat hiervoor zou
kunnen worden bijeengebracht, er enkele aan; zoo b.v. blinnen voor ‘ophouden’,
wouten voor ‘slagen, gelukken’, niel d.i. ‘ter neder’ (waarvan ‘vernielen’), past voor
‘schoolgeld’, schaken in den zin van ‘eenigszins plotseling of op eene geheimzinnige
wijze verdwijnen’ e.a.
Wij willen dit gedeelte van ons verslag niet eindigen zonder onzen oprechten dank
te hebben betuigd aan al deze sprekers, die door hunne bijdragen onze
maandvergaderingen aan haar doel deden beantwoorden.
Tegen het sinds het vorig jaar verlate aanvangsuur bracht niemand klacht of
bezwaar in. De Commissie voor geschied- en oudheidkunde volgde ons in deze
nieuwigheid na.
Wat onzen uitgaven aangaat vermelden wij in de

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1915

77
eerste plaats de Handelingen en Mededeelingen met de Levensberichten, die op den
bestemden tijd in het einde van October verschenen. De Handelingen bevatten de
toespraak ter opening der jaarvergadering door den voorzitter, den heer dr. G.J.
Boekenoogen, de voordracht van den heer dr. J. te Winkel over Nicolaas Beets, de
gewone verslagen en voorts bijdragen van de heeren mr. J. van Kuyk, dr. S.P. Haak
en G.J.W. Koolemans Beijnen, deze laatste verhandeling verrijkt met reproducties
van de proclamaties van 21 November 1813, de eerste met het woord ‘landgenooten’,
de tweede met ‘bondgenooten’. Aan de schrijvers der Levensberichten, deze maal
twaalf, heeft het Bestuur zijnen hartelijken dank betuigd voor hunne hulp en
medewerking. Helaas, twee hunner, de heeren Bussemaker en Jo. de Vries zijn zelven
ons sedert door den dood ontvallen!
Als No. 1 der ‘Herdrukken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde’
verscheen in de lente dezes jaars tot onze vreugde ‘Journael ofte gedenckwaerdige
beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe’ opnieuw
uitgegeven en van aanteekeningen voorzien door dr. G.J. Hoogewerff. Keurig verzorgd
door den uitgever A. Oosthoek te Utrecht, bevat het werk het portret van Bontekoe
en alle platen zooals zij in het oorspronkelijk journaal voorkomen, op werkelijke
grootte afgedrukt. Dr. Hoogewerff dankt in de Inleiding de heeren Kalff en
Boekenoogen voor hun steun, wij op onzen beurt zijn hem erkentelijk voor zijnen
belangeloozen arbeid aan dit boek, dat hij terecht een nationaal goed noemt. Moge
de natie - naar zijnen wensch - zich tot deze voorliefde harer voorvaderen
terugwenden! En moge de oude energie dit geslacht tot jaloerschheid prikkelen!
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In het vorig verslag werd u eene mededeeling gedaan over de uitgave van de werken
van Bellamy. Sinds heeft mej. dr. J.A. Nijland de kopij inderdaad persklaar gemaakt.
Het zal een lijvig werk worden van misschien 50 vellen druks. Maar juist daarom en
om de (nu wel traditioneele) ongunst der tijden bleek de door ons toegestane subsidie
te laag. Een oogenblik dreigde de uitgave te zullen schipbreuk lijden. Toen hebben
twee oud-leerlingen van Mej. Nijland, Mevrouw Hüdig-Löhnis en Mevrouw
Mees-Havelaar te Rotterdam, door dr. Kalff op de hoogte der zaak gebracht, uit
dankbaarheid voor hare vroegere leermeesteresse eene vrij aanzienlijke som vergaderd,
waardoor thans de uitgave mogelijk is gemaakt. Voor Mej. Nijland wel eene streelende
en hoogst aangename ondervinding!
Wij verloren in het afgeloopen jaar 22 gewone en 4 buitenlandsche leden, op dit
oogenblik telt de Maatschappij 1 eerelid, 51 ‘gewone’ leden in Nederland, 6 in Ned.
Indië, 18 in het buitenland en 181 buitenlandsche leden van wie 51 de rechten en
verplichtingen der gewone leden aanvaard hebben: een totaalcijfer dus van 722
tegenover 721 in het vorig jaar.
Geen waardiger besluit van dit verslag dan de vertolking van ons aller hartgrondigen
wensch voor een spoedig en volkomen herstel van onzen hooggeschatten en wel
wezenlijk onontbeerlijken secretaris!
L. KNAPPERT, waarn. secretaris.
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Bijlage IV. Verslag van den bibliothecaris.
Dames en Heeren,
In al de jaren dat ik de eer had het verslag over de Bibliotheek uit te brengen, ben ik
nooit in de noodzakelijkheid geweest U mede te deelen, dat onze Boekerij een verlies
geleden had. Steeds had ik het voorrecht slechts over aanwinsten te kunnen spreken.
Dit keer, helaas, moet ik mijn Verslag aanvangen met U te wijzen op een verlies.
Zooals de dagbladen U reeds voor eenige maanden medegedeeld hebben, zijn bij de
verwoesting van de Bibliotheek te Leuven ook een drietal handschriften van onze
boekerij verbrand; twee met stichtelijke Tractaten, o.a. van Jan van Ruusbroec, een
verlies dat zeer te betreuren is. Het derde handschrift is gemakkelijk te vervangen
daar het slechts een afschrift was van een handschrift dat in Nijmegen berust. Ook
een paar aan ons toebehoorende boeken werden door de vlammen vernield, maar die
hebben weinig waarde en zijn spoedig in andere ex. te bekomen.
Maar ook van andere zijde ondervond onze Maatschappij de treurige gevolgen
van den oorlog, daar het letterkundig verkeer met de buitenlandsche Genootschappen
en Maatschappijen1 daaronder zeer geleden heeft.

1

Daar de laatste opgave daarvan vóor 10 jaren in de Handelingen onzer Maatschappij werd
medegedeeld, wordt zij hierachter opnieuw vermeerderd afgedrukt.
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Van de 23 Belgische en Fransche Genootschappen hebben wij sedert verleden jaar
Juli niets ontvangen; verscheidene Duitsche zonden geen vervolgdeelen en de
vervolgafleveringen van vele tijdschriften waarop de Bibliotheek geabonneerd is
bleven achterwege. Wij, van onzen kant, hebben de voor de Belgische en Fransche
Genootschappen bestemde ex. onzer uitgaven ingehouden en zullen de verzending
daarvan tot later uitstellen.
Door geschenken werd de Bibliotheek belangrijk vermeerderd. De bekende
oudheidkundige Ch. C.V. Verreyt, ofschoon geen lid onzer Maatschappij, verrijkte
onze verzameling brieven met niet minder dan 80 stuks van Nederlandsche
kunsthistorici, met de welkome belofte die later belangrijk aan te vullen. Ons medelid
Taco H. de Beer schonk 4 belangrijke, onuitgegeven brieven van Multatuli; ons
medelid Jacq. Hartog zond ons een fraai gebonden ex. zijner talrijke uitgaven op
muziekaal-historisch gebied. Aan ons medelid Dr. D.F. Scheurleer danken wij een
gebonden ex. van het door hem uitgegeven prachtwerk: ‘Onze mannen ter zee’,
terwijl de heer J.F. Schill, van wien wij reeds in vorige jaren vele belangrijke
geschenken ontvingen, mij een lange lijst van titels zond met het welkome verzoek
daaruit een keus te willen doen. Van een 70 tal onzer leden en andere belangstellenden
ontvingen wij ex. hunner nieuwe uitgaven. De namen dezer vriendelijke gevers en
de titels der door hen geschonken boeken zullen, volgens gewoonte, in de Bijlage
tot dit Verslag vermeld worden, evenals dit geschieden zal van de boeken door
aankoop of ruiling verkregen.
Door aankoop en geschenk werd onze Bibliotheek vermeerderd met 2 Hss., 84
brieven, 220 boeken, 36 overdrukken en de vervolgen van 182 tijdschriften en
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Genootschapswerken, en wanneer ik U nu ten slotte mededeel dat 33 handschriften
en 3400 boeken tegen ontvangbewijs uitgeleend werden, ongerekend het groote
aantal in de Leeskamer der Bibliotheek geraadpleegd, dan kan ik dit Verslag eindigen
met U mijnen dank te betuigen voor de daaraan verleende aandacht.
LOUIS D. PETIT Bibliothecaris.
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Lijst van personen en instellingen die de Bibliotheek van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde in het genootschapsjaar 1914-15 met
geschenken hebben vereerd.
1.

Mr. C. Bake, 's-Gravenhage.

2.

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

3.

Joh. H. Been, Brielle.

4.

Taco H. de Beer, Amsterdam.

5.

Dr. P.J. Blok, Leiden.

6.

Dr. G.J. Boekenoogen, Leiden.

7.

J.H. van den Bosch, Gouda.

8.

Dr. Joh. C. Breen, Amsterdam.

9

C.W. Bruinvis, Alkmaar.

10.

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

11.

Commissie voor de Bijbeltentoonstelling,
Amsterdam.

12.

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

13.

D. Croll, Rotterdam.

14.

A.B. Davids, Amsterdam.

15.

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

16.

Dr. A.C. Duker, Haarlem.

17.

Gemeentebestuur van Leiden.

18.

Gemeentebestuur van Nijmegen.

19.

Gemeentebestuur van Utrecht.

20.

Dr. A.H. Geurts, Rolduc.

21.

Mej. A.J. Godoy, Rotterdam.

22.

J.E. ter Gouw, Hilversum.

23.

J.J. Graaf, Overveen.

24.

F. Harrison, Elm Hill (Engeland).

25.

Jacq. Hartog, Amsterdam.

26.

Dr. J. Herderscheê, 's-Gravenhage.

27.

Dr. D.C. Hesseling, Leiden.

28.

J. van den Heuvel, Brussel.
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29.

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

30.

H. Ph. 't Hooft, Haarlem.

31.

Hoogheemraadschap Rijnland, Leiden.

32.

Dr. L. Knappert, Leiden.

33.

Mevr. Wed. Dr. A.S. Kok, Zeist.

34.

G.J.W. Koolemans Beijnen,
's-Gravenhage.

35.

G.S. van Krieken G. Bzn, Delft.

36.

Dr. W.J. Kühler, Amsterdam.

37.

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

38.

W.F. Leemans, Warmond.

39.

Leeszaal Reuvens, Leiden.

40.

Mej. A.G. de Leeuw, Baarn.

41.

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

42.

Dr. W. Meijer, 's-Gravenhage.

43.

R. van der Meulen, 's-Gravenhage.

44.

Dr. W.J.M. Mulder, Nijmegen.

45.

Dr. J.W. Muller, Utrecht.

46.

Firma Mart. Nijhoff, 's-Gravenhage.

47.

J.L. O'Connor, Paramaribo.

48.

Louis D. Petit, Leiden.

49.

L.D. Petit Jr. Amsterdam.

50.

Mr. W. Polman Kruseman, Middelburg.

51.

Dr. J. Prinsen J. Lzn, Nijmegen.
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52.

Dr. L. van Puyvelde, tijdelijk Haarlem.

53.

Redactie van De Gids, Amsterdam.

54.

Redactie van Het Huis, Amsterdam.

55.

Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman,
's-Gravenhage.

56.

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

57.

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

58.

J.F. Schill, 's-Gravenhage.

59.

Mej. Dr. B.M. van der Stempel,
Amsterdam.

60.

J.F.M. Sterck, Haarlem.

61.

Universitäts-Bibliothek, Tübingen.

62.

H.H. Uyttenbroeck, Venlo.

63.

Vereeniging van Bibliothecarissen en
Bibliotheek-ambtenaren, Utrecht.

64.

Vereeniging Amstelodamum,
Amsterdam.

65.

Vereeniging ter bevordering van de
belangen des Boekhandels, Amsterdam.

66.

Vereniging tot vereenvoudiging onzer
Schrijftaal, Zwolle.

67.

Ch. C.V. Verreyt, Rotterdam.

68.

Mr. C. van Vollenhoven, Leiden.

69.

Dr. S.G. de Vries, Leiden.

70.

Dr. W. de Vries, Groningen.

71.

Dr. E. Wiersum, Rotterdam.

72.

Dr. Jan te Winkel, Amsterdam.

73.

Dr. C.J. Wijnaendts Francken, Leiden.
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Genootschappen, Maatschappijen en Instellingen waarmede de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde in letterkundig verkeer staat.
Nederland.
Gemeente-Museum en Archief te Alkmaar.
Vereeniging Flehité te Amersfoort.
Maatschappij ‘Tot Nut van 't Algemeen’ te Amsterdam.
Kon. Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.
Kon. Aardrijkskundig Genootschap te Amsterdam.
Koloniaal Instituut te Amsterdam.
Vereeniging Amstelodamum te Amsterdam.
Vereeniging ter bevordering v.d. belangen des Boekhandels te Amsterdam.
Kon. Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam.
Katholieke Kunstkring ‘De Violier’ te Amsterdam.
Bibliotheek der Universiteit te Amsterdam.
Leesmuseum te Amsterdam.
Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde
en Recht te Arnhem.
Arnhemsch Genootschap van Oudheidkunde te Arnhem.
Museum van Oudheden in Drente te Assen.
Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht te Benschop.
Athenaeum-Bibliotheek te Deventer.
Genealogisch-Heraldisch Genootschap ‘De Nederlandsche Leeuw’ te
's-Gravenhage.
Kon. Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië te
's-Gravenhage.
Indisch Genootschap te 's-Gravenhage.
Redactie van den Wapenheraut te 's-Gravenhage.
Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
Vereeniging ‘Die Haghe’ te 's-Gravenhage.
Bibliotheek der Rijks-Universiteit te Groningen.
Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid te Haarlem.
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem.
Teylers Genootschap te Haarlem.
Stads-Bibliotheek te Haarlem.
Vereeniging ‘Haerlem’ te Haarlem.
Prov. Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant te
's-Hertogenbosch.
Selskip for Frysce Tael in Skriftenkinnisse te Leeuwarden.
Prov. Friesch Genootschap ter beoefening der Friesche geschied-, oudheid- en
taalkunde te Leeuwarden.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1915

85
Provinciale Bibliotheek van Friesland te Leeuwarden.
Gemeente-Archief te Leiden.
Bibliotheek der Rijks-Universiteit te Leiden.
Leeskamer der Societeit Amicitia te Leiden.
Société historique et archéologique dans le Duché de Limbourg te Maastricht.
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middelburg.
Limburg. Prov. Genootschap voor geschiedkundige wetenschappen, taal en kunst
te Roermond.
Rotterdamsch Leeskabinet te Rotterdam.
Bibliotheek en Archief te Rotterdam.
Historisch Genootschap te Utrecht.
Prov. Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen te Utrecht.
Bibliotheek der Rijks-Universiteit te Utrecht.
Redactie van De Katholiek te Warmond.
Vereeniging ter beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis te Zwolle.

België.
Académie R. d'Archéologie de Belgique te Antwerpen.
Redactie Volkskunde te Antwerpen.
Société des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut te Bergen.
Oudheidkundig Genootschap te Brugge.
Société d'émulation de l'histoire de la Flandre te Brugge.
Société d'Archéologie te Brussel.
Académie R. des sciences, des lettres et des beaux arts de Belgique te Brussel.
Oudheidkundige Kring van Dendermonde te Dendermonde.
Willems-Fonds te Gent.
Kon. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde te Gent.
Maatschappij voor Geschied- en Oudheidkunde te Gent.
Geschied- en oudheidkundige Kring te Kortrijk.
Redactie Dietsche Warande en Belfort te Leuven.
Redactie Leuvensche Bijdragen te Leuven.
Société littéraire de l'Université Catholique de Louvain te Leuven.
Institut archéologique Liégeois te Luik.
Société d'Art et d'Histoire du Diocèse de Liége te Luik.
Oudheidkundige Kring van het Land van Waes te St. Nicolaas.
Société scientifique et littéraire du Limbourg te Tongres.

Luxemburg.
Institut archéologique du Grand-duché de Luxembourg te Luxemburg.
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Duitschland.
Aachener Geschichtsverein te Aken.
Geschichts- und Altertumsforschende Gesellschaft des Osterlandes te Altenburg.
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Historischer Verein für Schwaben und Neuburg te Augsburg.
Historischer Verein te Bamberg.
Königl. Preussische Akademie der Wissenschaften te Berlijn.
Verein für Geschichte der Mark Brandenburg te Berlijn.
Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande te Bonn.
Historische Gesellschaft des Künstlervereins te Bremen.
Schlesische Gesellschaft für vaterländische Kultur te Breslau.
Verein für Geschichte und Altertum Schlesiens te Breslau.
Historischer Verein für das Grossherzogtum Hessen te Darmstadt.
Verein für Geschichte und Naturgeschichte te Donaueschingen.
Königl. Sächsischer Altertumsverein te Dresden.
Düsseldorfer Geschichtsverein te Dusseldorp.
Bergischer Geschichtsverein te Elberfeld.
Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer te Emden.
Verein für Geschichte und Altertumskunde von Erfurt te Erfurt.
Verein für Geschichte und Altertumskunde te Frankfort a/M.
Gesellschaft für Geschichts-, Altertums- und Volkskunde te Freiburg i.B.
Kirchlich-Historischer Verein für den Erzbistum Freiburg te Freiburg i.B.
Oberhessischer Geschichtsverein te Giessen.
Oberlausitzische Gesellschaft te Görlitz.
Königl. Gesellschaft der Wissenschaften te Göttingen.
Rügisch-Pommerscher Geschichtsverein te Greifswald.
Thüringisch-Sächsischer Geschichtsverein te Halle.
Verein für Hamburgische Geschichte te Hamburg.
Historischer Verein für Niedersachsen te Hannover.
Historisch-philosophischer Verein te Heidelberg.
Heidelberger Schlossverein te Heidelberg.
Vogtländischer Altertumsforschender Verein te Hohenleuben.
Verein für Thüringische Geschichte und Altertumskunde te Jena.
Verein für Hessische Geschichte und Landeskunde te Kassel.
Stadtbibliothek te Keulen.
Historischer Verein für den Niederrhein te Keulen.
Gesellschaft für die Geschichte Schleswig-Holstein-Lauenburgs te Kiel.
Königl. Universitäts-Bibliothek te Kiel.
Altertumsgesellschaft Prussia te Koningsbergen.
Königl. Sächsische Gesellschaft der Wissenschaften te Leipzig.
Verein für die Geschichte der Stadt Leipzig te Leipzig.
Verein für Lübeckische Geschichte und Altertum te Lübeck.
Museum verein für das Fürstenthum Lüneburg te Lüneburg.
Verein zur Erforschung der Rheinischen Geschichte und Altertümer te Mainz.
Hennebergischer Altertumsforschender Verein te Meiningen.
Verein für Geschichte der Stadt Meiszen te Meiszen.
Königl. Baierische Akademie der Wissenschaften te München.
Historischer Verein für Oberbayern te München.
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Verein für Geschichte und Altertum Westphalens te Münster.
Germanisches Nationalmuseum te Neurenberg.
Verein für Geschichte und Landeskunde von Osnabrück (Historischer Verein) te
Osnabrück.
Historische Gesellschaft für die Provinz Posen te Posen.
Historischer Verein für den Oberpfalz und Regensburg te Regensburg.
Verein für Rostocks Altertümer te Rostock.
Verein fur Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde te Schwerin.
Verein für Geschichte und Altertum der Herzogthümer Bremen und Verden und
des Landes Hadeln te Stade.
Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde te Stettin.
Königl. Universitäts- und Landesbibliothek te Straatsburg.
Historisch-Literarischer Zweigverein des Vogesen-Clubs te Straatsburg.
Württembergischer Altertumsverein te Stuttgart.
Litauische litterarische Gesellschaft te Tilsit.
Königl. Universitäts-Bibliothek te Tübingen.
Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung te Wiesbaden.
Historischer Verein für Unterfranken und Aschaffenburg te Würzburg.

Oostenrijk-Hongarije.
Historischer Verein für Steiermark te Grätz.
Verein für Siebenbürgische Landeskunde te Hermannstadt.
Ferdinandeum für Tyrol und Vorarlberg te Innsbrück.
Museum Francisco-Carolinum te Linz a.d.D.
Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen te Praag.
K. Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften te Praag.
Museum Carolino-Augusteum te Salzburg.
K.K. Akademie der Wissenschaften te Weenen.
K.K. Geographische Gesellschaft te Weenen.
Institut für Oesterreichische Geschichtsforschung te Weenen.

Zwitserland.
Historische und antiquarische Gesellschaft te Bazel.
Société d'histoire de la Suisse Romande te Lausanne.
Historischer Verein der fünf Orte Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug te
Luzern.
Antiquarische Gesellschaft te Zürich.

Frankrijk.
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Bibliothèque de l'Université d'Aix-en-Provence.
Société des Antiquaires de Picardie te Amiens.
Comité Flamand de France te Bailleul.
Société Dunkerquoise pour l'encouragement des sciences, des lettres et des arts te
Duinkerken.
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Bulletin historique du Diocèse de Lyon te Lyon.
Société des Antiquaires de la Morinie te St. Omer.
Redactie der Revue Germanique te Rijssel.

Denemarken, Zweden en Noorwegen.
Göteborgs Högskola te Göteborg.
Nordiske Oldskrift Selskab te Kopenhagen.
Nordiska Museet te Stockholm.
Kong. Vitterhets, Histori og Antiquitets Akademie te Stockholm.
Kong. Humanistiska Vetenskaps-samfundet te Upsala.

Rusland.
Gelehrte Estnische Gesellschaft te Dorpat.
Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst. Section für Genealogie te
Mitau.
Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands
te Riga.

Engeland.
Literary and philosophical Society te Manchester.

Italië.
Accademia dei Lincei te Rome.
Istituto storico Neerlandese te Rome.

Nederlandsch Oost-Indië.
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen te Batavia.

Noord-Amerika.
New York State Library te Albany.
Holland Society te New York.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1915

American philosophical Society te Philadelphia.
Smithsonian Institution te Washington.
Library of Congress te Washington.
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Lijst der handschriften en boeken waarmede de bibliotheek is vermeerderd:
I. HANDSCHRIFTEN.
Geschenk van Dr. A.H. G e u r t s te Rolduc.
Fragment Der Leken Spieghel II 36.
Geschenk van den heer C h . C.V. Ve r r e y t te Rotterdam.
77 brieven aan ZEd. van verschillende Nederlandsche letterkundigen en kunsthistorici.
3 brieven aan A. Sassen.
Geschenk van den heer Ta c o H. d e B e e r te Amsterdam.
4 Brieven van M u l t a t u l i aan ZEd. van 3, 15 Juni, 2 Juli 1881, 1 Mei 1883.
Geschenk van den heer J.F.M. S t e r c k te Haarlem.
Fragment uit ‘Die Böhmenschlacht’ van 1273. Met een overdrukje van J. t e
Wi n k e l .

II. BOEKEN1.
A b r a h a m à S t . C l a r a , De Kapelle der Dooden, of de Algemeene Doodenspiegel.
3de druk. Amst. 1764.
Acta der Particuliere Synoden van Zuid-Holland 1621-1700. Uitg. d. W.P.C.
K n u t t e l . Dl. V. 's-Grav. 1915 (12).
A l e t r i n o (A.), Uit 't leven. Amst. 1901.
A l t i n g v o n G e u s a u (G.A.A.), Onze weermacht te land. 3de druk. Amst.
1913.
Populair Wetenschappelijk Nederland. No. 8.
Amstelodamum. Jaarboek XIII. Amst. 1914 (64).
A n t h e u n i s -C o n s c i e n c e (M a r i a ), Hendrik Conscience. Eenige bladzijden
uit het leven mijns vaders. Met Inleiding van M a x R o o s e s . Leid. 1912.
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson

1

De cijfers achter de titels geplaatst, verwijzen naar de met diezelfde cijfers gemerkte namen
der schenkers hiervoren op blz. 82 opgenomen. De titels zonder zoodanige cijfers zijn van
boekwerken door aankoop of ruiling verkregen.
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(Bjelke) 1451-1480. Efter handskrifter i Riksarkivet utg. af K a . H e n r . K a r l s s o n .
Stockh. 1908.
Samlingar utg. af Svenska Fornskrift-Sällskapet. Hft. 134.
Atelier voor decoratieve Kunst ‘Het Huis’. Geïll. Amst. 1905. (58).
B a s t i a a n s e (F r a n s ), Overzicht van de ontwikkeling der Nederlandsche
letterkunde. Met bloemlezing en illustraties. Dl. I. Amst. 1914.
Nederl. Bibliotheek. No. 290-293.
B a s t i n o s (A n t . J.), Del Amstel al Rhin. Excursión por Holanda, Bélgica y
Alemania. Barcel. 1911.
Beatrijs. A middle Dutch Lagend ed.... with a grammatical introduction, notes and
a glossary by A.J. B a r n o u w . Oxford 1914. (2).
Publications of the Philological Society. III.
B e c k (J.M.), The Double Alliance versus the Triple Entente. Oxf. 1914 (24).
Bedenkingen tegen de Adviezen van Mr. B. Donker Curtius en Mr. G. de Vries
Azn. omtrent het eigendomsregt der Opregte Haarlemsche Courant [door J a n J u s t .
E n s c h e d é . Haarl. 1850]. (57).
B e e k m a n (A.), Maria de Medicis in de Nederlanden. Amst. 1914.
Populair Wetenschappelijk Nederland. No. 10.
B e e n (J o h . H.), Om een Keizerstroon. Een verhaal uit de Honderd Dagen. Geïll.
Alkm. 1914. (3).
B e r k e n (T i n e v a n ) ps. van Mevr. A.C. W i t m o n d -B e r k h o u t , Een
Klaverblad van Vier. Geïll. door E.S. W i t k a m p Jr. 2de druk. Amst. 1905. (58).
Beschouwingen omtrent de questie, of de Haarlemsche Courant ooit het eigendom
der stad Haarlem geweest is [door J a n J u s t . E n s c h e d é . Haarl. 1849]. (57).
Bibliothekswesen (Niederländisches). Utr. 1914 (63).
Bibliothèque (Nouvelle) des Enfants, divisée en 4 parties: Premières Notions;
Mélanges; Choix de Fables; Sur quelques grands Hommes. 3e éd. Paris, Veuve
Devaux s.d. Av. pl. (39).
B i t t e r (H.), De ‘Hortus Medicus’ te Haarlem. Haarl. 1914.
B l a r e r (G e r w .), Abt von Weingarten 1520-1567. Briefe und Akten. Bearb.
von H. G ü n t e r . Bd. I. Stuttg. 1914.
Württembergische Geschichtsquellen. XVI.
B l o k (P.J.), Geschiedenis eener Hollandsche stad. Afl. 11. 's-Grav. 1915 (5).
B o e k e (A.J.P.) en D.C. H e s s e l i n g . - Een Wereldtaal. Pro: A.J.P. B o e k e .
Contra: D.C. H e s s e l i n g . Baarn 1910.
Pro en Contra. Ser. VI, No. 2.
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B o e l e s (P.C.J.A.), Gids voor de Kunstverzameling Bisschop in het Friesch Museum
te Leeuwarden. Leeuw. 1915.
Uitg. door het Friesch Genootschap.
Böner (Svenska) från Medeltiden efter gamla handskrifter utg. af R o b . G e e t e .
Med 12 pl. Stockh. 1907-9.
Samlingar utg. af Svenska Fornskrift-Sällskapet. Hft. 131, 133, 135
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B o e r (M.G. d e ). Een wandeling door een oud-Nederlandsche stad (Amsterdam).
Amst. 1915.
Nederlandsche kultuurgeschiedkundige monographieën. I.
B o n t e k o e (W i . I J s b r a n t s z .), Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe
van de Oost-Indische Reijse van -. Opnieuw uitg. en van aanteekeningen voorzien
door G.J. H o o g e w e r f f . Utr. 1915.
Herdrukken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. No. 1.
B o r c h l i n g (C o n r .), Das Belgische Problem. 9 Okt. 1914. Mit einer Karte. Hamb.
1914.
Deutsche Vorträge Hamburgischer Professoren. 4.
B o r e l (H e n .). Leliane. Een modern sprookje. Amst. 1902.
B o r e l (H e n .). De leugen der eer. Amst. 1903.
B o r e l (H e n .). De stille stad. Amst. 1904.
B o u c h é (F e r d .), De Mourlons. Roman uit het Walenland. Bewerkt naar het
Fransch door S t i j n S t r e u v e l s [ps. van P.F.M. L a t e u r ]. Amst. 1810.
Briefwisseling tusschen M a r g a r e t h a v a n P a r m a en C h a r l e s d e
B r i m e u , Graaf van Megen, Stadhouder van Gelderland, 1560-1567. In het licht
gegeven door J.S. v a n Ve e n . Arnh. 1914.
Werken uitg. door Gelre. No. 11.
B r o m (G.), Archivalia in Italië. Dl. III. 's-Grav. 1915 (12).
Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Textielnijverheid verzameld door N.W.
P o s t h u m u s . Dl. IV. 's-Grav. 1814 (12).
B r u g m a n s (H.). Van Raadhuis tot Paleis. Documenten betreffende den overgang
van het Amsterdamsche stadhuis tot Koninklijk paleis verzameld door -. Amst. 1913.
Uitgave van het Genootschap Amstelodamum.
B r u i n v i s (C.W.), De Geneeskundige School te Alkmaar 1827-1865. [Alkm. 1915].
(9).
B r u n a 's Historische Bibliotheek onder leiding van K.E.W. S t r o o t m a n . [Dl.
I-VI]. Utr. 1914-15.
B u s s i n g h (J.W.). - Kort begrip, voor eenvouwige Oranjevrienden. Door
B u s s i n g , Gedeporteerde Leeraar en Banneling uit de Stad Gouda. Gouda 1795.
(6).
C a m p e (J.H.), Handleiding tot de natuurlijke opvoeding of Robinson Crusoë,
geschikt ten dienste der jeugd. Gevolgd naar het Hoogd. 4de druk. M. pl. Amst. 1820
(39).
C a m p e (J.H.), Robinson der Jüngere, zur angenehmen und nützlichen
Unterhaltung für Kinder. Neue Aufl. Frankf. 1808 (39).
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Carmina (Novem) in certamine poetico Hoeufftiano magna laude ornata. Amst.
1914.
Catalogue de la Bibliothèque de la Fondation Teyler. Tome III dressé p.J.J.
Ve r w i j n e n . Harl. 1915.
Catalogus der Bijbeltentoonstelling geh. te Amsterdam. Amst. 1914 (11).
Catalogus der Buma-Bibliotheek. 6de en 7de Vervolg. Leeuw. 1915.
C o l e n b r a n d e r (H.T.), Historie en leven. Amst. 1915. 2 dln.
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Consideratien in de quaestie over de Haarlemsche Courant [door H.W. Ty d e m a n ].
Haarl. 1850. (57).
C o u p e r u s (L.), De berg van licht. Amst. [1905-6]. 3 dln.
C o u p e r u s (L.), Aan den weg der vreugde. Amst. 1908.
C o u p e r u s (L.), Majesteit. 5de druk. Amst. 1911. (58).
C o u p e r u s (L.), Van en over mijzelf en anderen. I-II. Amst. 1910.
C o u p e r u s (L.), Korte arabesken. Amst. 1911.
C o u p e r u s (L.), Uit blanke steden onder blauwe lucht. Amst. 1912-13. 2 dln.
Courant (Narrensteinsche) [door A. F o k k e S i m o n s z .]. Amst. [1810]. 5 Nos.
(57).
C r e m e r (J.J.), Sinte-Klaas, Oud- en Nieuwjaar. Vier vertellingen. Arnh. 1860.
(57).
C r o l l (D.), De Bacon-Shakespeare mythe. Rott. 1914 (13).
D a l e 's (Va n ) Groot Woordenboek. Afl. 8-10. 's-Grav. 1914-15.
D a n i ë l s (C.E.), Een dominé-operateur in de zeventiende eeuw [Jacob Cornelisz.]
en nog iets. Amst. 1913.
Populair Wetenschappelijk Nederland. No. 7.
D e n e k e (T h .), Sprachverhältnisse und Sprachgrenze in Belgien und
Nordfrankreich. Hamb. 1915. (48).
D e n u c é (J.), Oud-Nederlandsche Kaartmakers in betrekking tot Nederland. Dl.
II. Antw.-'s-Grav. 1914.
Uitg. der Antwerpsche Bibliophilen.
D e y s s e l (L. v a n ) ps. van K.J.L. A l b e r d i n g k T h i j m , Uit het leven van Frank
Rozelaar. Amst. 1911.
D i f e r e e (H e n d r . C.), Nederland's opkomst als Handelsnatie. Amst. 1913.
Populair Wetenschappelijk Nederland. No. 2.
D i f e r e e (H e n d r . C.), De beteekenis van het jaar 1813. Amst. 1913.
Populair Wetenschappelijk Nederland No. 6.
D o k k u m (J.D.C. v a n ), Nederlandsche muziek in de negentiende eeuw. Amst.
1913.
Populair Wetenschappelijk Nederland. No. 4.
Dorpen (Zeeven) in Brand door de onvoorzigtigheid van een Schout en een Secretaris
of Historie van de Oliekoeken. Eene geschiedenis van eergisteren uit het Maleisch
vertaald door C.P.L.P. [Geschreven door R.M. v a n G o e n s ]. Gedrukt op het Casteel
te Batavia 1781. - Vervolg. Ibid. 1781.
D u k e r (A.C.), Gisb. Voetius. Dl. III 3 en Reg. Leid. 1914-15. (16).
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D y k s t r a (Wa l .), Net nij ek net wei. Rym en onrym ut earder en letter tiid fen
-. Ljouwert [1914]. M. portr.
Egypte (L') et la Nubie ou Curiosités de ces Pays. Tirées du voyage de [G.]
B e l z o n i . Trad. de l'Anglais et orné de grav. Paris 1823. (39).
E n g e l k e s (J.W.), De Spelling Kollewijn. Verkorte uitg. 5e druk. Zwolle 1914
(66).
[E n s c h e d é & Z o n e n (J o h .), Aan de EdelAchtb. Heeren Burgemeesteren en
Wethouders der stad Haarlem 14 Sept. 1848]. (57).
Over de betaling der ‘Recognitie van de Courant’. Met de daarover
gevoerde briefwisseling.
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E e d e n (F r e d . v a n ), Nieuwe Nederlandsche dichtkunst. Rede. Amst. 1913.
E e d e n (F r e d . v a n , Brieven. Fragmenten eener briefwisseling uit de jaren
1889-1899. M. portr. Amst.-Leipz. 1907.
E r e n s (F r a .), Litteraire wandelingen. Amst. 1906.
F a b i u s (A.N.J) (F.A. B u i s ), Johan Maurits, de Braziliaan [1604-1679]. Utr.
[1914].
B r u n a 's Historische Bibliotheek. [III].
Galerie industrielle ou application des produits de la nature aux arts et métiers etc.
Par Mme H******. Paris 1822. (39).
Gedenkboek 1893-1913 den leden [van den] Rotterdamschen Kunstkring
aangeboden. Rott. 1913. (57).
Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795-1840, uitg.
d.H.T. C o l e n b r a n d e r . Dl. VII. 's-Grav. 1914. (12).
G e e t e (R o b .), Fornsvensk Bibliografi. Förteckning öfver Sveriges medeltida
bokskatt på modersmålet samt därtill hörande litterära hjälpmedel. Stockh. 1903.
Samlingar utg. af Svenska Fornskrift-Sällskapet. Hft. 124.
Geheelal (Het). Hollandsch en Fransch. 's-Gravenh. 1838.
G o d o y (A de. J.), Spaansche Spraakkunst met modellen van brieven en eenige
prozastukken van hedendaagsche Spaansche schrijvers. 2e herz. druk. Rott. 1914.
(21).
G o u d s w a a r d (J o s )., Uit het leven van een leurder. Amst. 1915.
G o u w (J. t e r ), Verzen en Rijmen. Uitg. door J.E. t e r G o u w . Hilv. 1914. (22).
G r a a f (J.J.), Nederlandsche Doopnamen. Haar oorsprong en gebruik. Buss. 1915.
(23).
G r e e b e (A.C.J.A.), Jacques Perk's Mathilde-cyclus in den oorspronkelijken
vorm hersteld. 's-Gravenh. 1915.
G r o t h (K l a u s ), Briefe über Hochdeutsch und Plattdeutsch. Neu herausg. von
J a c . B ö d e w a d t . Hamb. 1914.
Quickborn-Bücher. Bd. VI.
H a a r (B. t e r ), Hollands bloei in schoone kunsten en wetenschappen, bij het sluiten
van den Munsterschen Vrede, twee eeuwen later beschouwd. Eene voorlezing. Leid.
1849. (57).
H a r t o g (J.), De Spectatoriale geschriften van 1741-1800. Bijdrage tot de kennis
van het huiselijk, maatschappelijk en kerkelijk leven onder ons volk, in de tweede
helft der 18e eeuw. 2e verm. en verb. druk. Utr. 1890.
H a r t o g (J a c q .), Grootmeesters der Toonkunst. Amst. [1904-5]. 3 dln. (25).
I. Ludwig van Beethoven, de Jenasche symphonie, zijn bekende negen
symphonieen enz. 2e verb. druk.
II. Wolfgang Amadeus Mozart, zijne naaste omgeving en zijne werken
enz.
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III. Joseph Haydn, zijn broeder Michaël en hunne werken enz.
H a r t o g (J a c q .), Felix Mendelssohn Bartholdy en zijne werken. Leid. 1909. (25).
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H a r t o g (J a c q .), Robert Alexander Schumann en zijne werken. Haarl. 1910. (25).
Met verbeteringen en bijvoegingen in hs. van den schrijver.
H a r t o g (J a c q .), Joh. Seb. Bach. Amst. 1911. (25).
H a r t o g (J a c q .), Richard Wagner. Amst. 1913. (25).
H a r t o g (J a c q .), Geschiedenis der Muziek (Aanvankelijk Wilh. Langhaus vrij
gevolgd). Met notenvoorbeelden en ill. 4de druk. Leid. 1913. (25).
H e i j e r m a n s J r . (H e r m .), Interieurs. 2de druk. Amst. 1905. 2 dln.
I. Begrafenis. - Amieke.
II. Huwelijk. - De meid. - Bep die dwaze jongen.
H e r d e r s c h e ê (J.), Medeplichtig. Rede. Amst. 1914. (26).
H e r d e r s c h e ê (J.), Hoofdzaak is de geest. Buitenpost 1915 (26).
Herfstbladeren en Lentebloesems door S. en A. [B e r g e n d a h l ? ]. Amst. 1893.
(57).
H e t t e m a (F. B u i t e n r u s t ), Taal- en dichterstudies. Zwolle 1908.
H e t t e m a (F. B u i t e n r u s t ), Wat er tegen is en er voor. Zwolle 1815 (66).
H e u v e l (J. v a n d e n ), Het schenden der Belgische neutraliteit. 's-Grav. 1915.
(28).
H o e f m a n (I.W.), Oudste Nederlandsche Nederzettingen in Noord-Amerika.
Amst. [1914].
Populair Wetenschappelijk Nederland. No. 9.
H o g e n d o r p (Herinnering aan Jonkvrouwe A. van). [Uitg. d.H. Graaf v a n
H o g e n d o r p ]. ['s-Grav. 1915]. (29).
H o o f t (H. P h . 't), De student Beets, met een inleiding over humor. Met
teekeningen van L o u . R a e m a e k e r s . Haarl. 1914. (30).
H o o p J r . (A. v a n d e r ), De weldoende engel. Romance. Rotterd. 1838. (57).
H o o p J r z n . (A. v a n d e r ), Weêr de oude winterdeun. Leyd. 1856. (57).
H u g e n h o l t z (F.W.N.), Het Parlement der Godsdiensten. Rott. 1893. (57).
H u i j b e r s (H.F.M.), Jan Pieterszoon Coen. Utr. 1914.
B r u n a 's Historische Bibliotheek. [IV].
Huis (Het Ned. Indische). Oud en Nieuw. Jrgg. I. Batavia [Amsterdam] 1913. M. pl.
(49).
H u y g e n s (C.), Briefwisseling, uitg. d.J.A. Wo r p . Dl. IV. 's-Grav. 1915. (12).
Jaarboekje (Leidsch) voor 1915. Leid. 1915.
Jaarboekje (Rotterdamsch) voor 1915. Rott. 1915.
J a p i k s e (N.), De Turksche kwestie. Utr. 1914.
B r u n a 's Historische Bibliotheek. [VI].
Jeugd. Geïllustreerd tijdschrift voor jongens en meisjes. Onder red. van M.E.
P i j n a p p e l . Jrg. I-VI. Zwolle 1902-7. 6 dln. (58).
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J o h a n n e s , ps. van I d a L o s geb. B o n t e n , Vierentwintig schaduwbeelden.
Luimige dichtstukjes. Breda 1853. (48).
Jong-Vlaanderen, Kerstnummer 1894. (57).
J u n g m a n (B.), Holland. With ill. by N. J u n g m a n . Lond. 1904.
K a m p e n (N.G. v a n ), Handboek van de geschiedenis der Letterkunde bij de
voornaamste Europische volken in nieuwere tijden. Haarl. 1834-36. 4 dln.
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K e m p i s (T h o m a s à), Over de Navolging van Christus. 3de druk. Op nieuw
naauwkeurig overgezien door eenen R.K. Pastoor. 's-Hertogenb. 1834. (57).
K e s t e l o o t (J.L.), Lofrede op Hermanus Boerhaave. 2de verb. uitgaaf.
Leyden-[Gent] 1825. (57).
K i e v i e t (C. J o h .), Frits Wardland. Met Ill. van J o h . B r a a k e n s i e k . Alkm.
1901. (58).
K i e v i e t (C. J o h .), Het Slot op den Hoef. Geïll. door C. K o p p e n o l . 2de druk.
Amst. 1901. (58).
K i e v i e t (C. J o h .), Ab en zijn Vrienden. Met Ill. van J o h . S l u y t e r s . Zaand.
1903. (58).
K i e v i e t (C. J o h .), Fulco de minstreel. Met pl. van J o h . B r a a k e n s i e k . 2de
druk. Amst. 1903. (58).
K i e v i e t (C. J o h .), De Club op reis. Met pl. van J o h . B r a a k e n s i e k . Amst.
1903. (58).
K i e v i e t (C. J o h .), De Kennemer Vrijbuiter. Met Ill. van J o h . B r a a k e n s i e k .
Amersf. 1905. (58).
Kijk in 't gat!!! Mimisch-plastisch-dramatisch-rarikikiaansche voorstellingen door
Xezbeth en Beëlsebub, opperhof-geheim-ronzebonnisten van zijne helsche Majesteit
Asmodée I. Geïll. Amst. 1860.
K l e e r k o o p e r (M.M.), De Boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17de
eeuw. Uitg. en voortgezet d.W.P. v a n S t o c k u m . II-IV. 's-Grav. 1914-15 (65).
K l e i n e (F. S m i t ), Dietsche doolhof. Zedekruyt gewassen in 1906-1915 en
gekweekt door -. Haarl. 1915.
Klok (De) [door J. v a n L e n n e p ]. 1e-3e Gelui. Amst. 1854. (57).
K l o p p e r s (P.J.), Wij en ons huis. Losse bladen van de schrijftafel eens
Opvoeders. Wintersw. 1878 (57).
K n a p p e r t (L.), Verloving en huwelijk in vroeger dagen. Geïll. Amst. 1914.
(32).
K n a p p e r t (L.), Oostersch fatalisme (het boek Prediker). Zalt-B. 1915. (32).
Vrij Christendom. Ser. I No. 2. Uitg. v.d. Nederl. Protestantenbond.
K o l f f (J. v a n S a n t e n ), Muzikale en novellistiesche Schetsen. 's-Grav. 1875.
(57).
K r i e k e n (G e r . v a n ), Bede voor het Vaderland. Woorden en muziek van G.v.K.
Delft 1914. (35).
K r i e k e n (G e r . v a n ), Drie liederen des Vredes. Voor eene zangstem. Amst.
1915. (35).
K r u s e m a n (W. P o l m a n ), Zeeland van 1813 tot 1914. Vergelijkende schets.
Middelb. 1914. (50).
K u i p e r (A.C.), Een heldin. Haarl. 1906 (58).
L a L a u (H.L.W.), Dichterlijke hulde, toegebracht aan de nagedachtenis van
wijlen Mevr. A.B. van Meerten geb. Schilperoort. Gouda 1853. (6).
Lagmansdombok (Upplands) 1490-1494. Efter en Uppsala-handskrift utg. af K.
H e n r . K a r l s s o n . Stockh. 1907.
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Samlingar utg. af Svenska Fornskrift-Sällskapet. Hft 132.
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L a m b r e c h t (H e n . C a r .), Verklaring van den Mechelschen Catechismus. 2de
Uitg. Gent 1890-92. 3 dln.
Landesherrliche Verordnung die Einführung des Stempelpapiers betreffend [von
W i l h e l m F r i e d r i c h , Erbprinz von O r a n i e n -N a s s a u ] 21 März. 1805 (40).
Leerboek van de voornaemste regels der Nederduitsche versificatie en dichtkunst;
gestaefd door voorbeelden uit de beste schrijvers ... Met een voorwoord van J.F.
W i l l e m s . Turnh. 1840.
Lefverne (Helige Mäns) jämte legender och järtecken. Efter gamla handskrifter
utg. af R o b . G e e t e . Stockh. 1902.
Samlingar utg. af Svenska Fornskrift-Sällskapet. Hft 121.
L e n n e p (J. v a n ), Herinneringen uit den worstelstrijd met Spanje. 5de druk. Leiden
1872. (57).
Leven (Het huiselijk en maatschappelijk) onzer voorouders. Uitg. onder leiding
van H. B r u g m a n s door deskundigen op het gebied der cultuurgeschiedenis van
Nederland. Amsterdam 1814-15. Met 324+274 afb. 2 dln.
L i n d r o t h (Hj.), J. Th. Bureus, den Svenska grammatikens fader. Lund 1911-12.
Samlingar utg. af Svenska Fornskrift-Sällskapet. Hft 141.
L i n t u m (C. t e ), De Nederlandsche Handelmaatschappij. Amst. 1914.
Populair Wetenschappelijk Nederland. No. 12.
L o h m a n (Aa d e S a v o r n i n ), Jonge roeping. Amst. 1903. M. portr.
L o h m a n (Aa d e S a v o r n i n ), Liefde. Amst. 1905.
L o h m a n (Aa d e S a v o r n i n ), Kleine levensdingen. Amst. 1905.
L o h m a n (Aa d e S a v o r n i n ), Uit de sfeer gerukt. Amst. 1908.
L o h m a n (Aa d e S a v o r n i n ), Zedelijkheids-apostelen. Amst. 1912.
L o h m a n (Aa d e S a v o r n i n ) (A.F. d e S a v o r n i n ), Gedachten over Oorlog
en Vrede. Den Haag 1914 (55).
L o h m a n (Aa d e S a v o r n i n ) (W.H. d e S a v o r n i n ), Groen van Prinsterer.
Baarn 1914.
Onze groote mannen. Ser. I. No. 6.
M a c l a i n e P o n t (M.W.), Op de grenzen der middeleeuwen. Het leven van Jacoba
van Beyeren. Baarn 1915.
Historische karakters [III].
M a l o (C h a .), Les papillons. Av. pl. Paris 1817. (39).
M a n (M.G.A. d e ), Een en ander over het Goud- en Zilversmidgilde te
Middelburg. Amst. 1914 (41).
M å n s s o n (P e d .), Skrifter utg. af R o b . G e e t e . Hft 1-3. Stockh. 1913.
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Samlingar utg. af Svenska Fornskrift-Sällskapet. Hft 143, 4, 6.
Marineblad (Oranje Nummer van het) 31 Aug. 1898. M. pl. Helder 1898. (57).
Medeltids-Postillor (Svenska) efter gamla handskrifter utg. af G.E. K l e m m i n g
[fortsatta af R o b . G e e t e ]. Del I-IV. Stockholm 1879-1915.
Samlingar utg. af Svenska Fornskrift-Sallskapet. Hft 73-76, 101-102,
128-129.
M e e r k e r k (J.B.), Multatuli. 2de druk, geheel omgewerkt, verbeterd, uitgebreid.
Gron. 1912.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1915

97
M e e r k e r k (J.B.), Een zwak district. Blijspel. Rotterd. 1906. (57).
M e i j e r (W.), Wat is de Staat? (Naar Spinoza). 's-Grav. 1915 (42).
M e l a t i v a n J a v a , ps. van M. S l o o t , Hortense de Beauharnais, Koningin
van Holland. Baarn 1913.
Historische karakters [I].
Mensch (Der) von Anbeginn bis auf unsre Zeiten. Ein höchst nützliches ... Bilderbuch.
Vom Verfasser des Vater Hellmuth [C a . F r i e . H o f m a n n ]. Leipz. 1809. (39).
M o l t (E.), Spiegel onzer Vaderlandsche Geschiedenis van de vroegste tijden tot
op heden. Platen-atlas met beschrijvenden tekst. Amst. 1912.
Monographieën (Nederlandsche kultuurgeschiedkundige). Dl. I. II Amst. 1915.
Moolens (Zeven) in groot gevaar van af te branden, door Kwaade Raad van de
Brandmeester zijn eerste knegt: of de historie van De Draaijer. Uit het Bar-Goens
vertaalt, door S.G.v.M.R. Gedrukt te Constantinopelen enz. 1781.
M o q u e t t e (H.C.H.), De Vrouw. I. Huiselijk leven. Amst. 1915.
Nederlandsche kultuurgeschiedkundige monographieën. II.
M u l d e r (L o d .), De Kiesvereeniging van Stellendijk. Blijspel. 5de druk. 's-Grav.
1903. (57).
M u l l e r (P.J.), Willem van Oranje. Baarn 1914.
Onze groote mannen. Ser. I, No. 7.
M u l l e r F z n . (S a m .), Schetsen uit de Middeleeuwen. Nieuwe bundel. Amst.
1914.
M u l l e r F z n . (S a m .), en C.L. d e L e u r , Catalogus van het Archief [te
Utrecht]. Suppl. Utr. 1914 (19).
M u l t a t u l i , ps. van E d . D o u w e s D e k k e r , Ideën. Amst. 1862-77. 7 dln.
(58).
M u r r a y (G.), Hoe kan oorlog ooit goed te praten zijn? Edinb. 1914 (24).
M y l i u s (W.), De Veldzangen van Thyrsis door W.M. Leyd. 1702 (6).
N a e f f (To p ), De tweelingen. Met 8 pl. naar teekeningen van A. K l i n k h a m e r .
Amst. 1902. (58).
N a e f f (To p ), School-idyllen. Met 8 pl. naar teekeningen van C. K o p p e n o l .
de
5 druk. Amst. 1907. (58).
Nederland (Het Katholiek) 1813-1913. Ter blijde herinnering aan het eerste
Eeuwfeest onzer nationale onafhankelijkheid. Uitg. onder leiding van J.A. L o e f f ,
V i c t . d e S t u e r s , J o s . L o o y m a n s e.a. Nijm. 1913. 2 dln.
Nederland (Populair Wetenschappelijk). No. 1-10, 12, 13. Amst. 1913-15. M. pl.
N o o t e n (J. H o o l a v a n ), De Haarlemsche Courant. Eene humoristische
voorlezing. Edam 1868. (57).
N o u h u y s (W.G. v a n ), Uit Noord- en Zuid-Nederland. Beschouwingen en
Critieken. Baarn 1906.
N o u h u y s (W.G. v a n , Van over de grenzen. Studiën en Critieken. Baarn 1906.
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O ' C o n n o r (J.L.), Netherland Guiana, South America. Param. 1914 (47).
O l l e f e n C z n . (W. v a n ), Oranje's Tirany. Z.p. en j. [1782]. (6).
Östgötalagens 1300-talsfragment utg. jämte inledning af E m . O l s o n . Lund.
1911.
Samlingar utg. af Svenska Fornskrift-Sällskapet. Hft. 139.
O v i n k (B.J.H), Spinoza. Baarn 1914.
Onze groote mannen. Ser. I, No. 5.
P e r k (B e t s y ), Jacques Perk, geschetst voor 't jong Nederland der XXe eeuw, met
onuitgegeven prozastukken, gedichten en portretten van den dichter. Amst.-Hilv.
1902.
Quellen-Verzeichnis zum Deutschen Wörterbuch. Ausgegeben von der
Centralsammelstelle des Deutschen Wörterbuchs in Göttingen. Gött. 1910.
Q u e r i d o (I s .), Kunstenaarsleven. Haarl. 1906. 2 dln.
Pictures and Stories from Holland. Lond. 1913. (57).
P o e l h e k k e (M.A.P.C.) en C.G.N. d e Vo o y s , Platenatlas bij de Nederlandsche
Literatuurgeschiedenis. Gron. 1914.
P r i n s e n J.Lzn. (J.), Handboek der Nederlandsche letterkundige geschiedenis.
Afl. 1-3. 's-Gravenh. 1914-1915. (51).
Reis door België in het jaar 1814. Met Platen, Kaarten, Gezichten en Kostumen.
Amst.-Brussel 1815. (68).
R e i n e c k e (C a .), De piano-sonaten van L.v. Beethoven nader toegelicht voor
juiste voordracht en theoretische ontwikkeling. Vrij bewerkt ... en van biographische,
historische, theoretische en paedagogische aanteekeningen voorzien door J a c q .
H a r t o g . Amst. 1907. (25).
Rekeningen der stad Nijmegen uitg. d.H.D.J.v. S c h e v i c h a v e n en J.C.J.
K l e y n t j e n s Dl. IV. Nijm. 1914. (18).
Rekest van Kaat Mossel Jr. aan den burger La Martine, minister van buitenlandsche
zaken, bij het Provisionneel Bestuur der Fransche Republiek. Amst. 1848. (57).
Renbode (De). 's-Gravenh. 1838.
R i b b i u s (G.), Gevleugelde woorden op rijm uit de Gezondheidsleer en hetgeen
hiermede in verband staat. Culemb. 1883. (57).
R i j k e n s (R.G.), Natuurlijke leus-leerwijze. De goedaardige Johannes enz. 2e
druk. Gron. 1828. (39).
R i j k e n s (R.G.), Hoe grootvader Vormhart zijnen kleinzoon Rudolf ... leert
lezen. Ibid. 1829. (39).
R i j k e n s (R.G.), Vertellingen van den onderwijzer Schoolvriend, over
Nederlandsche voortbrengsels der Natuurlijke Historie. Ie Stukje. Zoogdieren. Ibid.
1829. (39).
R i j k e n s (R.G.), De beschermengel der onschuld, of Opvoedkundige raad en
teregtwijzing tegen het ontheiligen van ligchaam en geest. 2de druk. Gron. 1844. (57).
Robinson Crusoe (The new), designed for the Amusement and Instruction of the
Youth of both Sexes. Transl. from the German. Lond. 1799. (39).
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Ronsebons (De Vermakelijke) van Gilliske Jaske Haasjager Kwak. Voorb. 1849.
Geïll. (57).
R o s s u m (C.P. v a n ), Beau Brummell ‘The Prince of Dandy's’ en Giacomo
Casanova. Utr. 1914.
B r u n a 's Historische Bibliotheek [I].
R u e m p e l (E.), De ‘Halve Maen’ en de Hudsonfeesten. Amst. 1909 (57).
R u l l m a n n (J.C.), Isaäc da Costa. Baarn 1915.
Onze groote mannen. Ser. I, No. 9.
R u u s b r o e c (Alle werken van J a n v a n ), de wonderbare, in nieuwere taal
overgezet door H.W.E. M o l l e r . Dl. I. Buss. 1912.
I. Inleiding. - Het rijk der gelieven. - Het sieraad der geestelijke bruiloft.
- Het huissieraad of de stralende edelsteen.
S a b b e (M.), De nood der Bariseele's. Buss. 1912. 2 dln. (40).
Samlingar utgifna af Svenska Fornskrift-Sällskapet. No. 121-147. Stockh.
1902-1915.
S a s s e v a n Y s s e l t (A.F.O. v a n ), Voorname huizen van 's-Hertogenbosch.
Dl. III. 's-Hert. 1914.
S c h e p e r s (J.B.), België's Onafhankelijkheid voor Nederland een levensbelang.
Buss. 1915.
Schetsboek. Eene verzameling gedichten en prozastukken, met portretten van
eenige inzenders, leden der Vereeniging van Nederlandsche Letterkundigen.
1905-1910. Amst. 1910.
S c h e u r l e e r (D.F.), Onze mannen ter zee. Dl. III. 's-Gravenh. 1914. (56).
Schipbreuk van den Gouverneur F. Ridder de Stuers op de Lucipara's den 5 van
Bloeimaand 1837. Arnh. 1837. (57).
S c h n i t g e r (C.R.), Plattdeutsche Strassennamen in Hamburg geschichtlich und
sprachlich erläutert. Hamb. 1915.
Quickborn-Bücher VII.
S c h r i j n e n (J o s .), Nederlandsche Volkskunde. Dl. I. Zutph. 1915.
S c h u b e r t h 's Woordenboek voor termen, gebruikelijk op muzikaal gebied.
Omgewerkt, verbeterd en aanmerkelijk vermeerderd door J a c q . H a r t o g . 10e druk.
Leid. 1909. (25).
S c h u t t e r s (C.), De roemrijke overwinning, behaald door de geallieerde legers
op de Franschen den 17 en 18 Junij 1815. Bezongen door -. Middelb. 1815. (57).
Sidney-gedenkteeken (Brieven, Circulaires, afbeeldingen enz. met betrekking tot
het) verzameld door A.S. K o k . 1910. (33).
Skrifter till uppbyggelse från Medeltiden. En samling af moralteologiska traktater
på Svenska, författade af bl. a. B o n a v e n t u r a , T h o m a s a f A q u i n o , L u d v i g
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den Helige, Vadstena-abbedissan I n g e b o r g G e r t s d o t t e r m. fl. Efter gamla
handskrifter utg. af R o b . G e e t e . Stockholm 1904-5.
Samlingar utg. af Svenska Fornskrift-Sällskapet. Hft. 125, 127,
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S l e e (J.C. v a n ), Adriaan Florisz. van Utrecht, de eenigste Nederlandsche Paus.
Amst. 1914.
Populair Wetenschappelijk Nederland. No. 13.
S m i t s (Oude heer) ps. van M.P. L i n d o . - Afdrukken van Indrukken met talrijke
hout- en andere sneden door den ouden Heer S m i t s en zijn Vriend [L o d .]
M u l d e r . Arnh. 1854. (58).
S m i t s (Oude heer) Kompleete Werken. Uitg. door zijn vriend [L o d ]. M u l d e r .
Met levensschets en portret. 's-Gravenh. 1877-79. 5 dln. (58).
Ex. op Hollandsch papier.
Södermannalagen efter Cod. Havn. ny Kgl. Saml. 4 : o. N : o 2237. Utg. af K.H.
K a r l s s o n . Stockh. 1904.
Samlingar utg. af Svenska Fornskrift-Sällskapet. Hft. 126.
Stadsrekeningen van Leiden uitg. d.A. M e e r k a m p v a n E m b d e n . Dl. II. Amst.
1914.
Werken v.h. Histor. Genootschap
Stadtrechte (Oberschwäbische). I. Die älteren Stadtrechte von Leutkirch und Isny.
Bearb. von K.O. M ü l l e r . Stuttg. 1914.
Württembergische Geschichtsquellen. Bd. XVIII.
S t a r i n g (A.C.W.), Poëzie [1e Bundel] uitg. d.J.H. v a n d e n B o s c h . 6de herz.
druk. Zwolle 1914. (7).
S t e l l w a g e n (A.W.), Historische feuilletons (18de eeuw). Rotterd. 1914.
S t e l l w a g e n (A.W.), Otto von Bismarck. Tot aan zijn optreden als staatsman.
Utr. 1914.
B r u n a 's Historische Bibliotheek. [II].
S t e u r (J.A.G. v a n d e r ), Oude Gebouwen in Haarlem. M. pl. Haarl. 1907.
Uitgave der Vereeniging ‘Haerlem’.
S t o e t t (F.A.), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en
Gezegden, naar hun oorsprong en beteekenis verklaard. 3de druk. Dl. I. Zutph. 1915.
S t r e u v e l s (S t i j n ) ps. van P.F.M. L a t e u r . - Uit S t i j n S t r e u v e l s werken
I-III. Gevoel en Leven [uitg. door J o h . G e u r t s Pzn.]. Amst. 1915. 2 dln. M. portr.
I. Jeugd. Godsdienst, zeden en gewoonten. - Portretten en karakters
II. Huisgezin, leven en dood.
III. Natuur. Natuur en jaargetijden. - Uit de dierenwereld.
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S t r e u v e l s (S t i j n ) Dagen. Amst. 1902.
S t r e u v e l s (S t i j n ) Langs de wegen. Amst. 1902.
S t r e u v e l s (S t i j n ) In oorlogstijd. Aug.-Oct. 1914. Uit het Dagboek van -.
Amst. 1915.
S t r o o t m a n (K.E.W.), Van de groote Katharina. Utr. 1914.
B r u n a 's Historische Bibliotheek. [V].
Swanneblommen for 1915. Ljouw. 1915.
T h o m s o n (J.J.), Nieuwe dichtkunst. Amst. 1915.
T i e p e n (C. H a r m s ), Interviews met merkwaardige personen van dezen tijd.
Jhr. Victor de Stuers als adviseur voor de monumenten van geschiedenis en kunst.
Amst. 1914. (57).
T j a l k e n s (T.), Slöjd als opvoedingsmiddel. Amst. 1913.
Populair Wetenschappelijk Nederland. No. 5.
To x o p e u s (H.J.), Erasmus. Amst. 1913.
Populair Wetenschappelijk Nederland. No. 3.
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U y t t e n b r o e c k (H.H.H.), Bijdragen tot de geschiedenis van Venlo. IV. Venlo.
1914.
Ve e n (S.D. v a n ), De Godsdienstoefeningen der Gereformeerden. Baarn 1914.
Uit onzen Bloeitijd. Ser. III, No. 9.
Ve r w i j s (E.) en J. Ve r d a m , Middelnederlandsch Woordenboek. Dl. VIII, afl.
11-13. 's-Gravenh. 1914. (46).
Ve t h (C o r n .), Frans Hals en Jan Steen. Baarn 1915.
Onze groote mannen. Ser. I, No. 8.
V i n o g r a d o f f (P.), Rusland - De ziel van een natie. [Naar het Engelsch]. Lond.
1914. (24).
V l e u t e n (L.C. v a n ), De waarheid omtrent het leven in Indië. Bat. 1900. (57).
Volksalmanak (Groningsche) voor 1915. Gron. 1915.
Volksalmanak (Nieuwe Drentsche) voor 1915. Ass. 1915.
Vo n d e l s Spelen ingeleid en toegelicht door C.R. d e K l e r k en L. S i m o n s .
Amst. 1912-14. 9 dln.
I 1. Kultuurbeschouwende Inleiding tot Vondels Spelen [door C.R. d e
K l e r k ]. - Het Pascha. - Hierusalem verwoest.
I 2. Palamedes. - Gijsbrecht van Aemstel. - Maagden.
I 3. Peter en Pauwels. - Maria Stuart. - Leeuwendalers.
II 1. Vondels dramatiek [door L. S i m o n s ]. - Gebroeders. - Joseph in
Dothan.
II 2. Joseph in Egypte. - Salomon. - Lucifer.
II 3. Salmoneus. - Samson. - Jeftha.
III 1. Koning David in ballingschap. - Koning David hersteld. - Adonias.
III 2. Batavische Gebroeders. - Faëton. - Adam in ballingschap.
I II 3. Zunchin. - Noah. - H u y g h d e G r o o t 's Sophompaneas. Nawoord. - Registers.
Vo o r z a n g e r (J.L.) en J.E. P o l a k , Het Joodsch in Nederland. Amst. 1915.
Vos Reinaerde (Van den). Naar de thans bekende handschriften en bewerkingen
critisch uitgegeven met eene inleiding door J.W. M u l l e r . Gent-Utr. 1914. (45).
Uitg. d. Kon. Vlaamsche Acad. v. Taal- en Letterkunde te Gent.
V r i e s (M. d e ) en L.A. t e W i n k e l , Woordenlijst voor de spelling der
Nederlandsche taal, met aanwijzing van de geslachten der naamwoorden en de
vervoeging der werkwoorden. 7de uitg. bezorgd door A. B e e t s . Leid. 1914. (69).
V r i e s (W. d e ), De typen der mededeeling. Gron. 1914. (70).
Wa r s c h a u e r (A d .), Geschichte der Provinz Posen in polnischer Zeit. Pos.
1914.
Beilage zu den Historischen Monatsblättern für die Provinz Posen.
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We h l (N a n n . v a n ) ps. van Mevr. S. L u g t e n - R e y s , De Boschjesclub. Amst.
1905. (58).
We h l (N a n n . v a n ) ps. van Mevr. S. L u g t e n - R e y s , De tante van Duinveld.
Amst. 1906. (58).
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We i s s m a n n d e V i l l e z (C.A.P.), Handleiding tot bevordering van het
kunstmatig lezen. Met eenige leesoefeningen in proza en dichtmaat enz. Amst. 1838.
(57).
W i e s s i n g (H.P.L.), Het ontstaan der nieuwe Groene. Amst. 1914.
W i n k e l (J. te), De ontwikkelingsgang der Nederl. letterkunde. Afl. 15, 16. Haarl.
1914-15 (72).
Woordenboek der Nederlandsche Taal. 's-Grav. Leid. 1914-15.
Dl. III Afl. 22 bewerkt door J.A.N. K n u t t e l .
Dl. VII Afl. 3 bewerkt door A. B e e t s .
Dl. VIII Afl. 10 bewerkt door J. H e i n s i u s .
Dl. XII Afl. 3 bewerkt door G.J. B o e k e n o o g e n .
Dl. XIII Afl. 2 bewerkt door R. v a n d e r M e u l e n .
Woordenboek (Nieuw beknopt en volledig muzikaal) bewerkt door K.v.M. 4de druk.
Omgewerkt en vermeerderd door J a c q . H a r t o g . Culemb. 1908. (25).
Woordenboek (Nieuw Nederlandsch Biographisch) onder red. van P.J. B l o k en
P.C. M o l h u y s e n . Dl. III. Leid. 1914.
Wo r p (J.A.) Huygens. Buss. 1914.
Onze groote Mannen. 1, 4.
Wörterbuch (Deutsches). Leipz. 1914-15.
IV Abt I T. IV Lfrg. 3 bearb. v.H. W u n d e r l i c h .
IV Abt I T. VI Lfrg. 1 bearb. v.A. H ü b n e r .
X Abt III Lfrg. 1 bearb. v.B. C r o m e .
XI Abt III Lfrg. 3 bearb. v.K. E u l i n g .
XVI Lfrg. 1 bearb. v.G. R o s e n h a g e n .
XIII Lfrg. 12 bearb. v.K.v. B a h d e r und H. S i c k e l .
W ü p p e r m a n n (W.E.A.), Quatre-Bras en Waterloo. Amst. 1913.
Populair Wetenschappelijk Nederland. I.
Woerden. Herinneringen en tafereelen uit het jaar 1813. Door een Ooggetuige.
's-Grav. 1863. (57).
W y n a e n d t s F r a n c k e n (C.J.), Door West-Indië. Haarl. 1915 (73).
Zinnebeelden (Acht-en-dertig Konstige): met Dichtkundige Uitleggingen Verrykt,
door een Lief hebber der Nederduitsche Poezy. Amst. 1737. (6).
Zomernacht-vertelling (Een) in 1881. Door den schrijver van Een Nacht op de
Noordzee. Amst. 1881. (57).

OVERDRUKKEN.
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C. Bake. - T.H. de Beer 2 stuks. - Joh. C. Breen 5 stuks. - G. Brom. - C.W. Bruinvis.
- C.P. Burger Jr. 3 stuks. - A.B. Davids. - H.L. Drucker 2 stuks. - P. Fijn van Draat.
- J.J. Graaf. - G.J.W. Koolemans Beijnen 2 stuks. - J. van Kuyk. - W.F. Leemans. R. van der Meulen. - W.J.M. Mulder. - L. van Puyvelde. - S. Seeligman. - Mej. B.M.
van der Stempel. - J.F.M. Sterck 3 stuks. - H.H. Uyttenbroeck 5 stuks. - E. Wiersum.
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Bijlage V.
Rekening en Verantwoording van den Penningmeester, over het jaar
1914.
A. Algemeene rekening.

I.

O N T VA N G S T E N .
Saldo der rekening over
1913

ƒ 1197,79

II.

Ontvangsten behoorende
tot de vorige dienstjaren
(contributies, netto)

III.

Opbrengst van bezittingen, ƒ 359,60
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 85,den maaltijd

VI.

Contributiën 1914/15

ƒ 59,635

ƒ 6,-

ƒ 3534,11
---

Totaal der ontvangsten

ƒ 5242,135
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U I T G AV E N .
Kosten van bestuur

I.

ƒ 1190,80

II.

Kosten algemeene en
maandelijksche
vergaderingen

ƒ 238,65

III.

Kosten vaste Commissiën ƒ 42,50

IV.

Geschriften door de
Maatschappij uitgegeven

ƒ 1150,735

V.

Kosten der Bibliotheek

ƒ 1066,285

VI.

Bijdragen: aan het
ƒ 40,Vondel-Museum ƒ 5.-; aan
de Boekencommissie
A.N.V. ƒ 10.-; aan de
Hildebrand-huldiging
ƒ 25.--Totaal der uitgaven
ƒ 3728,97
R E C A P I T U L AT I E .
Totaal der ontvangsten
ƒ 5242,135
Totaal der uitgaven

ƒ 3728,97
---

Batig saldo van het
dienstjaar

ƒ 1513,165

Aldus opgemaakt door den Penningmeester:
(w.g.) J. HEINSIUS.
L e i d e n , 20 April 1915.
Gezien en goedgekeurd door het Bestuur:
(w.g.) J. VERDAM.
(w.g.) C. SNOUCK HURGRONJE.
L e i d e n , 21 April 1915.
Gezien en goedgekeurd door de gecommitt.
Leden:
(w.g.) J. VÜRTHEIM.
(w.g.) D.C. HESSELING.
L e i d e n , 22 April 1915.
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B. Rekening van het Vaste Fonds.
Vlottend.

I.

O N T VA N G S T EKapitalisatie.
N.
Saldo der rekening ƒ 24,38
over 1913

II.

Rente van het Fonds ƒ 107,82

ƒ 323,46

III.

Rente van op de
Leidsche Spaarbank
belegde kasgelden

ƒ 32,70

Totaal der
ontvangsten

ƒ 912,505

---

---

ƒ 132,20

ƒ 1268,665
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I.
I.

U I T G AV E N .
Belegging van
gelden

Kapitalisatie.
ƒ 67,64

Vlottend.

Subsidies:
Aan de Comm. v.
Taal- en Letterk.
voor fotografie v.e.
mnl. hs. in het
buitenland

ƒ 21,905

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

ƒ 50,-

Aan de Vereen.
Arentsburgh, vijfde
vijfde gedeelte v.h.
toegestaan subsidie

ƒ 100,-

Aan de Comm. v.h.
Kon.
Wilhelmina-lectoraat,
eerste vijfde
gedeelte v.h.
toegestaan subsidie

ƒ 100,-

---

---

Totaal der uitgaven ƒ 67,64

ƒ 271,905

R E C A P I T U L AT I E .
Totaal der
ƒ 132,20
ontvangsten

ƒ 1268,665

Totaal der uitgaven ƒ 67,64

ƒ 271,905

--Batig saldo van het ƒ 64,56
dienstjaar

--ƒ 996,76

Aldus opgemaakt door den Penningmeester:
(w.g.) J. HEINSIUS.
L e i d e n , 20 April 1915.
Gezien en goedgekeurd door het Bestuur:
(w.g.) J. VERDAM.
(w.g.) C. SNOUCK HURGRONJE.
L e i d e n , 21 April 1915.
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Gezien en goedgekeurd door de gecommitt.
Leden:
(w.g.) J. VÜRTHEIM.
(w.g.) D.C. HESSELING.
L e i d e n , 22 April 1915.
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Bijlage VI. Verslag der commissie voor taal- en letterkunde.
De Commissie voor Taal- en Letterkunde hield dit jaar zeven vergaderingen, onder
voorzitterschap van Prof. Hesseling; de Heer Knuttel nam het secretariaat waar.
Het eerste punt op de agenda vormden steeds de aangelegenheden van het
Tijdschrift der Maatschappij, waarvan de redactie aan de Commissie is toevertrouwd.
De steun van regeeringswege, reeds in het vorig verslag aangekondigd, trad dit jaar
in werking; mede daardoor kon de uitgave ongestoord voortgaan. Wel deed zich
tijdelijk eenige schaarschte aan kopij gevoelen, zoodat het misschien niet overbodig
is, ook in dit opzicht het Tijdschrift nogmaals in de belangstelling der leden aan te
bevelen.
Over de onder toezicht der Commissie verschijnende uitgaven der Maatschappij
kan worden bericht, dat de door Dr. Hoogewerff bewerkte herdruk van Bontekoe's
Reizen verschenen is en reeds aanstonds groote belangstelling heeft gevonden. Dr.
Hoogewerff bereidt thans de uitgave voor van het Journaal van drie matrozen,
overwinterend op Nova-Zembla.
Het handschrift van Mej. Dr. Nijland's uitgave van Bellamy's werken is gereed
gekomen, zoodat eerlang met den druk van dit werk een begin gemaakt zal kunnen
worden.
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Minder gelukkig was de Commissie met betrekking tot de volksboeken Salomon
ende Marcolphus en Die Ridder metter Swane, waarvan de kopij nog niet geheel
gereed kwam. Wat het eerste werk betreft, moet de oorlogstoestand in België in
aanmerking genomen worden, waardoor Prof. De Vreese in zijn arbeid werd
belemmerd.
Evenals vorige jaren werden de vergaderingen besloten met wetenschappelijke
mededeelingen.
De Heer Heinsius handelde een plaats in de psalmen van Notker, het woord eimet,
in de beteekenis van etgroen, en de ei-klank in scheiden.
De Heer Hesseling besprak de romans van Bruno Daalberg, zoowel uit een
letterkundig als uit een taalkundig oogpunt en knoopte daaraan vast eenige
beschouwingen over den persoon van den schrijver, die gedeeltelijk van de gangbare
afweken.
De Heer Beets behandelde den naam joosjesthee en toonde aan, dat het eerste lid
dezer samenstelling ontleend is aan een Chineesch woord met de beteekenis parelthee.
Ook gaf hij, na eerst de onhoudbaarheid van vroegere veronderstellingen te hebben
aangetoond, de verklaring van het gebruik van Jordaan als naam voor een deel van
Amsterdam. Overtuigend bleek, dat hier slechts sprake kan zijn van een bijzonder
gebruik van den bekenden riviernaam.
De Heer Kalff bracht nogmaals den persoon van De Wakker van Zon (Bruno
Daalberg) ter sprake, gaf een voorbeeld van de bekendheid van Antonides in
Duitschland uit 1734 en deelde een paar parallellen mede van de geschiedenis van
de drie ringen uit Marieken van Nijmegen.
De Heer Verdam besprak het pas gereproduceerd
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Lucidarius-handschrift uit Londen en ging na wat het voor de Middelnederlandsche
woordenschat opleverde. Vervolgens gaf hij een gissing ten beste over de beteekenis
van verkeerbord en een overzicht over de zeer talrijke beteekenissen van
Middelnederlandsch verhalen.
De Heer Boekenoogen sprak over het kinderspel pik, olie, graaf en zocht verband
tusschen deze woorden en de gebaren die er bij behooren. Verder deelde hij iets mede
over een handschrift in zijn bezit, een uit het Fransch vertaalde kluchtboek, getiteld
De vermakelijke Morgenwekker, en over de herhaaldelijk herdrukte en nagevolgde
Vermakelijke Orakelen van Luder, uit het midden der 17de eeuw.
De Heer Knuttel besprak een plaats uit Huygens' Costelick Mal en gaf eenige
beschouwingen over de weinig bekende, maar zijns inziens niet onbelangrijke
stichtelijke gedichten van Oudaan.
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Bijlage VII. Verslag der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde.
De Commissie vergaderde geregeld maandelijks, behalve in December. Tot voorzitter
werd herbenoemd de Heer Hensen, terwijl de Heer Knappert tijdelijk als secretaris
optrad. Onze Commissie leed een zeer gevoelig verlies door het plotseling afsterven
van den Heer Bussemaker, die menige vrucht zijner studiën op onze vergaderingen
ter tafel bracht en altijd een werkzaam aandeel had in onze besprekingen. In de
Octobervergadering werd door den voorzitter een hartelijk woord aan zijne betreurde
nagedachtenis gewijd. In zijn plaats werd benoemd de Heer J. Huizinga.
In de Novembervergadering werd besloten aan de firma Erven Bohn te Haarlem
en mr. N. Beets, onderdirecteur van 's-Rijks prentenkabinet, dank te betuigen voor
hunne zeer gewaardeerde medewerking aan het ‘Gedenkboek 1813’. Dit geschiedde
eerst nu, omdat tengevolge van verschillende omstandigheden de financieele
afrekening betreffende het Gedenkboek eerst in de vorige vergadering was
goedgekeurd.
In de vergadering van Maart bracht de Heer Blok een schrijven ter tafel van den
Heer Petit, waarin hij voorstelde een uitvoerig Naam-, Plaats- en Zaakregister te
maken op de vier bestaande Pamfletcatalogi (K. Bibl., Fred. Muller, H. Meulman en
Thysius). In twee jaren
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hoopt hij dat werk te kunnen voltooien. Na ampele bespreking wordt het voorstel
aangenomen en zal bij het Bestuur worden overgebracht.
In de maandvergaderingen werden door de leden de volgende onderwerpen
behandeld:
Prof. Fockema Andreae wees op eenige merkwaardige plaatsen uit oude
rechtsbronnen.
Vooreerst eene Amsterdamsche keur uit de 15de eeuw waarin o.a. wordt gezegd,
dat de ‘gemeene vrouwen’ (publieke vrouwen) ‘omme saken ende redene wille van
die Heylige Kerken geleden’ worden. De spreker heeft niet kunnen ontdekken op
welke kerkelijke voorschriften dit kan slaan (A2 a. 198 § 1). [Prof. Hensen merkt
later op, dat Augustinus eene uitspraak heeft, dat lichtekooien, om erger te voorkomen,
moeten geduld worden].
Eene bepaling in de Costumen van Valkenburg volgens welke men een vonnis
slechts mag schelden nadat de voogd den vierden schepen zijne meening heeft
gevraagd (Limb. Wijsd. 166). Eene bepaling uit Horst a. 4 (Limb. Wijsd. 248) ‘Welcke
mens erst toe maelen compt, den sal men erst maelen’.
Verder komt de spreker terug op een onderwerp, reeds vroeger door hem ter sprake
gebracht, de waarde van de bepalingen die de dagen der echte dingen regelen voor
de kennis der jaarrekening. Het jaargeding, dat het eerst genoemd wordt, is het eerste
in het jaar. Wordt b.v. - zooals vaak geschiedt - het eerst genoemd het jaargeding,
zooveel dagen na Dertiendag, dan is dit een blijk, dat men heeft gedacht niet aan een
Paasch- of Maria Boodschapjaar, maar aan een Kerstof 1 Januari-jaar. Voor de
volgende plaatsen of streken ontvangen wij zoo eenig licht.
Friesland (Glosse op Landr. I). De echte dingen wor-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1915

113
den hier gehouden negen nachten na Twaalftendag, na Pinksteren, na St. Jan (24
Juni).
Westerwolde 1470 XI § 1. Saterdags na Driekoningen, voor Mei, na St. Michiel
(29 Sept.).
Selwerd 1546 Midvasten (dus vóór Paschen, St. Jacobsdag (25 Juli) St. Maarten
(11 Nov.).
Beek (Limburg) 15de eeuw. Na Dertiendag, Beloken Paschen, St. Jansdag, St.
Remeynsdag (1 Oct.).
Bemelen (Limb.). Dezelfde behalve op St. Jan.
Heer (Limb.). Dezelfde behalve St. Remeynsdag.
Eys (Limb.) 1571. Dezelfde als te Heer.
Meerssen (Limb.) 1505. Dezelfde als te Heer.
Klimmen (Limb.) 1505. Dezelfde als te Heer.
Heerlen (Limb.). Dezelfde als te Heer.
In eene turbe van 1505 worden voor Heerlen ook drie genoemd, maar nu op St.
Jansmis (24 Juni), Kerstmis en Paaschdag. Dit klopt, dunkt Spr., met geen enkele
jaarrekening.
Tieler en Bommelwaard 1721, Tweede Dinsdag in Februari, Mei, Augustus en
November.
Schalkwijk 1414 Woensdag na St. Ponciaen (14 Jan.), na Beloken Paschen, na St.
Victor (10 Oct.).
Montfoort 1570. Januari, April of Mei, Juli, October of November.
Haarlem 1245, Delft 1246, Alkmaar 1254, Medemblik 1288, Beverwijk 1298,
Den Bosch 1329: Dinsdags na Epiphania, Maandags na de Octave van Paschen,
Maandags na Johan Baptist.
(Deze alle dus Kerst- of 1 Jan.-Stijl).
Daarentegen Appingedam 1327 na de Octave van Paschen, na Maria Geboorte (8
Sept.) na de Octave van Dertiendag (Epiphania).
Drente 1412. Goespraken 14 d. na Paschen, Maandag
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na Sant Gangen (10 Oct.?), Maandag na St. Pontiaan (14 Jan.).
Megen 1527 a 15 Maandag na Beloken Paschen.
Maandag na Beloken Pinksteren.
Maandag na Dertiendag.
Neder Betuwe 1439 1e Dinsdag na Paschen, na St. Jacob (25 Juli), na Kerstmis,
na Driekoningen.
Rijk van Nijmegen 1532 Dinsdags na Misericordia (2de Zondag na Paschen), na
St. Matthaeus (21 Sept.), na de Octave van Dertiendag.
Maas en Waal 1532. Dinsdag na Quasimodo genitii (1e Zondag na Paschen), na
Lamberti (17 Sept.), na Dertiendag.
Dordrecht 1315 Dinsdag, Woensdag en Donderdag na Beloken Paschen, na Beloken
Sinxen, na Versworen Maendag.
Zeeland 1290 Zondags na Beloken Paschen, na St. Jansmis in den zomer (24 Juni),
na Vrouwendach nae den Oest (8 Sept.), Zondags vóór St. Katharina (25 Nov.)
Zondags na onzer Vrouwe Lichtmis (2 Febr.).
Vossemeer 1570. Dezelfde dagen.
Brielle, Omgangen Zaterdags na St. Katharina (25 Nov., 13 Maart of 30 April),
Zaterdag na Pinksteren, Zaterdag na het einde Augustus.
Enkhuizen 15de eeuw (met afwijking van het oude Handvest) Maandags na Beloken
Paschen, na St. Jan Midzomer, Dinsdags na Dertiendag.
Deze alle Maria Boodschap of Paschen.
In een volgende vergadering deed hij eene mededeeling over eene gedwongen
leening te Delft begin 15de eeuw; over bepalingen tegen straatschenderij in diezelfde
stad, waarop zelfs onthoofding stond.
Eindelijk deelde hij het een en ander mede over oude weeshuizen.
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De Heer Blok sprak over de uitgave van de bronnen der Leidsche textielnijverheid
door Dr. Posthumus bezorgd. Na eenige opmerkingen over den aard en de beteekenis
dezer uitgave, waarbij hij eene waarschuwing laat hooren tegen het al te veel
publiceeren van bronnen, grondslagen van een eigenlijk geschiedwerk, dat òf dikwijls
ongeschreven blijft òf ten slotte eene samenvatting van de bronnenuitgave wordt,
behandelde hij de wording der Nieuwe Leidsche draperie na het beleg. Hij toonde
met aanhaling van sommige stukken uit genoemde uitgave aan, hoe daarbij - gelijk
volgens de traditie bij de Oude draperie der 14de eeuw - de Vlamingen, ditmaal vooral
van Waalsche afkomst, een groote rol hebben gespeeld. Tevens wees hij op de groote
beteekenis van de door de Leidsche regeering, onder leiding van mannen als Van
der Werff, Van Hout, Schot tot bevordering dier nieuwe draperie genomen
maatregelen. Daarna schetste hij in groote trekken de ontwikkeling van den bloei
dezer industrie in de 17de eeuw, welker hoogste bloeiperiode hij, met Dr. Posthumus,
tusschen 1640 en 1670 stelde en die Leiden's naam als industriestad door de geheele
wereld deed klinken. Het was de periode, waarin de monumentale Lakenhal, 1638,
ontstond en de stad aanzienlijk vergroot werd, 1610, 1644, terwijl nog altijd plaats
te kort kwam voor de steeds instroomende nijveren.
Een andermaal besprak de Heer Blok het ms. A. 17 Bibl. wallonne over de
gewenschte vergrooting van Leiden. Aan 't einde staat ‘1642’ met eene andere hand,
doch het ms. is van 1643. De auteur, met de lakennering in nauw verband staande,
kende de Waalsche gemeente goed, behoorde misschien tot haar. Was hij een Waal?
Misschien. Spr. heeft gedacht aan Pieter de la Court.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1915

116
Het stuk is de Hollandsche vertaling van een Fransch origineel. Over den inhoud het
volgende. Leiden is overbevolkt, vooral door de lakenarbeiders; er is gebrek aan
huizen, zoodat velen zelfs buiten de stad gaan wonen, wat natuurlijk voor Leiden
schadelijk is. Patricische huizen worden verbouwd tot ‘krottiens’, pleinen worden
volgebouwd, zoodat er geen plaats voor kerk of kerkhof is. Ook maakt de
overbevolking het gevaar voor pest te grooter. Uitlegging is dus geboden. Ingebrachte
bezwaren wêerlegt hij. De arme werkliedengezinnen zijn zooveel grooter dan die
der deftige gezinnen, van wie velen tot de Waalsche gemeente behooren, of althans
door hare diakens gesteund worden, wegens hunne Waalsche afkomst. Een ander
bezwaar wêerlegt hij, dat wij armen zouden kweeken door woningen te verschaffen.
Wat Spr. ook aan Pieter de la Court heeft doen denken, is, dat de auteur ook vóór
volstrekte vrijheid van handel en bedrijf is. Hij kent buitenlandsche toestanden en
wijst b.v. op armenzorg te Basel. Weèr eene bedenking, door hem weêrlegd, is, dat,
als de vrede eenmaal zal gesloten zijn, de vreemdelingen weêr weg zullen trekken
en Leiden met de leege huizen zullen laten zitten. De toestanden zijn hier voor de
lakennering veel te gunstig, veel gunstiger nog dan bij vorige vergrootingen. De
huisjesverhuurders behoeven niet bang te zijn, dat de huren zullen dalen, door
vermeerdering van huizen. De auteur bestrijdt nog andere ‘voorwendsels’ en eindigt
triomfantelijk, dat de vergrooting dus hoog noodig is, willen wij niet de indignatie
van het nageslacht, den spot der vreemdelingen verdienen.
In een volgende vergadering sprak de Heer Blok over de beteekenis der Refuge's
te Leiden (gedrukt in ‘De refugés te Leiden’, Leidsch Jaarboekje 1915, blz. 74 vlg).
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De Heer Knappert deed enkele mededeelingen over de huwelijkssluiting onder de
Republiek aantoonende dat partijen niet door magistraat of predikant getrouwd
werden, maar zichzelven aan elkander ten huwelijk gaven ten overstaan van die
autoritelten. Hij handelde vervolgens over enkele gebruiken van Oudgermaanschen
oorsprong, bewaard gebleven bij den gang naar kerk of raadhuis (gedrukt in
‘Verloving en huwelijk in vroeger dagen’, 1914).
Ook deed dezelfde heer mededeelingen over den inhoud van deel V der Acta van
de Zuid-Holl. Synode uitg. Knuttel, 1673-1686.
De Heer Pijper gaf eene bijdrage over de Orde van St. Franciscus. Hare opkomst
is eene godsdienstige opleving, gelijk ze ook later b.v. in N. Amerika voorkomen.
De gloeiende prediking van Franciscus verwekt zulk een Réveil. ‘Eene ster van de
eerste grootte’ lichtte over de donkere zondewereld, de indruk was overweldigend
en de pauselijke Stoel heeft begrepen, welk eene hulp hij de kerk bewijzen kon. Het
leven van S.F. door Bonaventura is reeds vol wonderverhalen, en ook F. zelf ziet de
dingen in bovenaardsch licht, wat het vaststellen der historische waarheid niet
gemakkelijk maakt.
De Heer Molhuysen sprak over de academische graden te Leiden, magister, doctor,
de eerste als minder beschouwd, dan die van doctor. Doctores konden er maar twee,
magister velen tegelijk worden gecreëerd. Ook was de doctors-promotie schitterender.
Het baccalaureaat is te vergelijken met ons candidaats. Doctoraalexamen (naar onze
terminologie) viel met de promotie samen, d.w.z. ging er onmiddellijk aan vooraf,
eene voor de
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faculteit, in alle stilte, doorstane onderzoeking. Licentiaat is hij, die het eerste gedeelte
dezer onderzoeking heeft doorstaan, maar voor de promotie nog niet rijp werd geacht.
Van navolging van Leuvensche toestanden kan hier te Leiden geen sprake zijn; door
Dousa is er veel meer Fransche invloed, door hem ook vrijzinnige bepalingen.
In eene volgende vergadering gaf de Heer Molhuysen mededeelingen over de
komst van prof. Rivet te Leiden in 1620. Wijlen Rogge heeft indertijd over het
befaamde beroep van Vorstius uitvoerig gehandeld. Het blijkt zoo duidelijk, dat
Curatoren hierbij een ruim standpunt hebben ingenomen, door hun beginsel, dat zij,
Vorstius loslatend, hem den smet van socinianisme zouden aanwrijven. Rogge heeft
gebruik gemaakt van een afschrift van de Resolutiën van Curatoren. Jammer! Want
de kopiist laat het Latijn van het origineel van den secretaris Nic. van Zeist weg o.a.
een aantal Latijnsche brieven. Zulke brieven o.a. waarin Hollandsche theologen te
Heidelberg onderzoekingen omtrent Vorstius' ketterij instelden. In Sept. 1611 komt
Vorstius naar Leiden. Gomarus heeft intusschen bedankt, zoo moet naar een derde
worden omgezien. De keuze valt op Molinaeus (Du Moulin), die gaarne wil, maar
de Parijsche kerkeraad wil hem niet laten gaan, trots aandringen van zelfs Prins
Maurits. In begin September gaat een expresse bode naar Parijs om definitief
antwoord. Het is afwijzend. Nu wordt Polyander benoemd - verkozen boven Niëllius
- en hij komt. Naast hem later Episcopius. Na de groote catastrofe, 1619, blijft alleen
over Polyander. Dan denken Curatoren nog eens wêer om Molinaeus en naast hem
over Rivet. Thomas Erpenius, de oriëntalist, wordt als bode uitgezonden, een slecht
en onzelfstandig
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diplomaat, die echter de zaak toch tot een goed einde brengt. Dumoulin blijft voor
en na onverkrijgbaar. Dus wendt Erpenius zich tot Rivet te Thouars. Maar ook dáár
verzet zich de kerkeraad hardnekkig. Intusschen is voor zulk eene weigering hooger
beroep op de Nationale Synode mogelijk en het is de vraag maar, of men Rivet
tijdelijk zal willen benoemen, totdat die Synode uitspraak zal hebben gedaan. R. zelf
speelt bij dit alles geen fraaie rol: hem is het maar om het geld te doen. ƒ 1500 +
ƒ 300 huishuur is hem te weinig. Als nu Erpenius laat doorschemeren, dat voor de
vervulling van enkele Fransche predikbeurten een personeele toelage zal beschikbaar
blijken, verklaart Rivet zich bereid. Maar nu weigert mevrouw Rivet hardnekkig
naar Holland te gaan, waarvoor dan wêer de tusschenkomst van Charlotte Brabantine
wordt ingeroepen. In haren brief aan Curatoren treft ons diep hare herinnering aan
haren vader, van wiens liefde voor de Leidsche Hoogeschool zij treffend gewaagt.
Ten slotte is, gelijk men weet, Rivet gegaan.
De Heer Overvoorde handelde over het ontstaan der Leidsche parochies, St. Pieter,
St. Pancras en O.L. Vrouwe, wier begrenzingen o.a. blijkt uit den ommegang op
Sacramentsdag, als de drie pastoors telkens aan het einde hunner parochie van
elkander het Hoogwaardige overnemen. De grenzen van St. Pieter reikten vroeger
buiten Leiden, langs den Rijn tot Hazerswoude. Deze parochie bestond waarschijnlijk
reeds vóór Leiden stad was. Onze St. Pieterskerk is dus wellicht begonnen als kapel
in een uithoek der Zoeterwoudsche parochie (in 1121 ‘Memorieboek van St. Pieter’
fol. 1), dat is meer dan 100 jaren vóór dat Leiden stadrechten verkreeg. Maar
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wanneer werd die kapel parochiekerk? Waarschijnlijk reeds vóór 1213, daar er in
dat jaar een eigen priester (Theodoricus de Leithen) vermeld wordt.
De kapel op het Hoogeland is van 1314, en stond eerst onder de kerk te Leiderdorp.
Voor de begrenzing der parochie van het Hoogeland is noodig te weten welke waren
de befaamde ‘Twee grachten’. Blok zegt de Hoogl.kerkgracht en de Hooigracht.
Spreker denkt veeleer aan de Burggracht, wat ook overeenkomt met de grenzen bij
Orlers vermeld. Ook hier is het onzeker in welk jaar de kapel tot parochiekerk werd
verheven.
De O.L. Vr. parochie hoorde eerst tot Oegstgeest, in 1364 werd de kapel gesticht,
die in 1365 parochiekerk werd.
Spreker stond uitvoerig stil bij de geschillen over de grenzen der parochies, die
tot tegenstrijdige uitspraken leidden. Het onderwerp wordt nader behandeld in de
inleiding op den inventaris der archieven van de Leidsche parochiekerken, die spoedig
zal verschijnen.
De Heer Koolemans Beijnen deed enkele mededeelingen omtrent de huidige wijze
van oorlogvoeren in het licht der historie beschouwd.
In een volgende vergadering gaf hij een geschiedkundig overzicht van de
wijzigingen die de stelling van Amsterdam in den loop der tijden heeft ondergaan,
en besprak daarbij de redenen, die tot de tegenwoordige uitbreiding dier stelling
hebben doen besluiten, alsmede de moeilijkheden, die daarbij te overwinnen waren,
vooral die betreffende de inundatiën en de watervoorziening.
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Aanhangsel.
Op 8 Juni, den vooravond van de algemeene vergadering kwam, zooals gewoonlijk,
onze Commissie bijeen onder leiding van haren voorzitter, den Heer Hensen. De
presentielijst werd geteekend door Mej. C. Kronenberg, A. van der Flier, en de Heeren
W.F. Leemans, G.J. Dozy, H. van der Velden, N. Japikse, H.E. van Gelder, A. Eekhof,
J. Vürtheim, N.J. Beversen, A.E.H. Swaen, P. Fijn van Draat, N. van Wijk, D.C.
Hesseling, J. Huizinga, P.C. Molhuysen, J.C. Overvoorde, A.A. van Schelven, F.
Pijper, G.J.W. Koolemans Beijnen, P.J. Blok, C.J. Wijnaendts Francken, W.J.M. van
Eysinga, A.H.L. Hensen, L. Knappert.
Voordrachten werden gehouden 1o. door Jhr. Prof. Mr. Dr. W.J.M. van Eysinga:
‘De vrije scheepvaart op onze internationale binnenwateren, ook met het oog op den
huidigen oorlog’.
Sedert het uitbreken van den oorlog, zoo begon Spr., zijn telkens berichten in de
pers verschenen waaruit blijkt van de beteekenis onzer rivieren in dezen oorlog, in
het bijzonder wat betreft hare ‘vrije vaart’. Wat is die vrije vaart eigenlijk, hoe is zij
onstaan? Duidelijk blijkt, wat vrije vaart op rivieren beteekent, wanneer men haar
vergelijkt met den gewonen toestand waarin ons land vrijmachtig het goederenverkeer
beheerscht, in het binnenland en het verkeer dat over de grenzen gaat; ook
handelsverdragen verzetten er zich niet tegen, dat een land, zoo het dit noodig acht,
in- of uitvoer, of beide
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aan zijne grenzen stop zet. Dit is nu niet het geval bij de internationale rivieren, d.w.z.
rivieren, die door meer dan één land stroomen. Voor die rivieren is de Staat niet vrij;
sedert het Weener Congres staat vast, dat het scheepvaartverkeer met
handels-doeleinden door geen oeverstaat van een intern. rivier kan worden stopgezet;
het handelsverkeer op die rivieren is als het ware onttrokken aan het gezag van de
oeverstaten. Wanneer nu in een klein land tal van internationale rivieren samenkomen,
er vandaan uitstralen, dan wordt dus het verkeer over dat land goeddeels
geïnternationaliseerd; de vrije vaart over die rivieren wordt een kenmerkend
verschijnsel in het publieke recht van dat land, ook een rijke bron van voordeel. Te
meer in het oog springt de beteekenis der internationale rivieren in dat land, wanneer
de andere wegen, die naar het achterland leiden, tijdelijk vrijwel onbruikbaar zijn
geworden en men dus tijdelijk monopolie krijgt. Ons land verkeert nu in dezen oorlog
in die positie - maar zijn zoo bevoorrechte positie brengt hare nadeelen mede!
Spr. gaf daarna op de kaart een overzicht van onze internationale binnenwateren
en besprak daarna hun verschillend rechtsregime. Nederland is het ideale land van
internationale rivieren. Klassiek ook in dien zin, dat onze rivieren de oudste
internationale zijn, naar aanleiding van welke het Congres van Weenen de ‘grondwet’
v.d. int. riv. in het reg. heeft opgesteld. In pijnlijke tegenstelling hiermede staat de
armoede onzer litteratuur, slechts - soms zeer goede - gelegenheidslitteratuur.
Het begrip vrije vaart wijzigt zich nu al naarmate de economische verhoudingen
zich wijzigen, nieuwe belemmeringen opduiken: de vrije vaart in 1915 omvat heel
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wat meer dan die vóór 100 jaar. Deze ontwikkeling wijst de groote phasen in de
rechtsgeschiedenis der Ned. internationale rivieren aan.
Het minimum was bereikt toen in 1792 Frankrijk in naam van het natuurrecht
onrechtmatig verklaarde dat de eene oeverstaat den anderen de riviervaart belette,
zooals wij toen voor Antwerpen met de Schelde deden. Dit minimum werd in allerlei
tractaten van dien tijd vastgehouden, ook in 't vredesverdrag 30 Mei 1814, die het
Weensche Congres kreeg uit te werken. De ‘rivierencommissie’ van het Congres,
waarin vooral v. Humboldt op den voorgrond treedt en wier uitstekende secretaris
v. Martens was, maakte te midden van het p o l i t i e k e overige werk der conferentie
hier het eerste collectieve s o c i a l e tractaat, sedert 1850 door zoo tallooze andere
gevolgd. Behalve het minimum wordt voor den Rijn de vrijheid uitgewerkt door
afschaffing van stapels en schippersgilden. Scheepvaartrechten werden toen nog niet
in strijd met vrijheid geacht; het Weensche verdrag liet de vraag open, of naast die
rechten nog doorvoerrechten mochten geheven worden. Over die vraag ontbrandde
de strijd, toen de Weensche grondwet moest worden omgezet in definitief reglement
van den Rijn. Deze strijd, vooral tusschen ons en Pruisen, eindigde in 1831 met een
c o m p r o m i s : wij kregen de bevoegdheid een bij verdrag g e f i n g e e r d e n zeetol
te heffen naast de gewone scheepvaartrechten.
Deze strijd heeft ons geen goed gedaan, maar de gewone voorstelling van zaken,
o.a. bij v. Treitschke, is hoogst onnauwkeurig, wat Spr. nader aantoonde.
Het derde soort ‘kluisters’ werd de Rijnvaart afgenomen toen 1850-1868 alle
scheepvaartrechten op Rijn (Maas, Schelde en tusschenrivieren) vervielen. De con-
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currentie der spoorwegen maakte dit noodig. Thans wil men sedert pl. m. 1905 in
Duitschland daarop weder terugkomen. Nieuw gevaar dreigde van den kant der
spoorwegb r u g g e n of -d a m m e n . Hierover loopt ons conflict 1846-1867 met
België over de ‘afdamming der Oosterschelde’. Dezelfde kwestie deed de
onderhandelingen over herziening der Rijnvaartakte in '68 bijna mislukken: ten slotte
vond men een ‘formule’, die het nieuwe gevaar, dat de ‘vrijheid’ dreigde, bezwoor.
In dezen oorlog dreigde de vrije riviervaart aanvankelijk tot nadeel te worden en
niet, als voorheen, tot voordeel.
Nederland stelde zich dadelijk op het juiste rechtsstandpunt, dat het varen op de
groote rivieren door moet gaan. Ware nu de Londensche Zeerechtdeclaratie van 1909
in werking geweest, dan had Duitschland, afgezien van de absolute contrabande,
ongestoord door Nederland geapproviandeerd kunnen blijven. Maar nu dit niet het
geval is, kan Engeland ongehinderd hoe langer zoo meer het zeeverkeer op
Duitschland beperken; de prijsrechtspraak werkt in dezelfde richting. Onze
internationale rivieren worden ons hier tot schade, want, waar wij het transit via den
Rijn niet ophouden kunnen, daar doorvoerverboden op den Rijn niet gelden en de
zeemogendheden het niet willen toestaan, dreigde ons eigen volk het kind van de
rekening te worden. Onze regeering heeft zich uit de moeilijkheid gered door zelf
als koopster van het noodigste op te treden; onze handel heeft zich vereenigd tot den
overzeetrust: wat regeering of trust laat komen, is voor e i g e n verbruik bestemd,
daarvoor behoeft Engeland niet te vreezen, dat het naar Duitschland zal doorgaan.
Op deze wijze is N e d e r l a n d gelukkig geholpen,
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maar ten koste tijdelijk van het transitverkeer op den Rijn: dit ligt vrijwel stil, juist
op een oogenblik, dat het ‘in abstracto’ zoude moeten bloeien: de absolute vrijheid
der Rijnvaart maakt, dat zij tijdelijk slaapt.
De hierop volgende voordracht van Dr. A.A. van Schelven: ‘Het begin van het
gewapend verzet tegen Spanje in de 16e-eeuwsche Nederlanden’ werd door den
Spreker ter uitgave afgestaan en is hierachter gedrukt.
L. KNAPPERT, Secr.
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Voordracht behoorende bij het Verslag van de Commissie voor
Geschied- en Oudheidkunde.
Het begin van het gewapend verzet tegen Spanje in de 16e-eeuwsche
Nederlanden.
I.
Onverschrokken vrouwen waren het, Calleken, Martine en Claerken, die een der
dagen van Februari 1562 te Hondschoote, in Zuid-Westelijk Vlaanderen, der justitie
in handen vielen! Bijna twee maanden hadden ze gevangen gezeten, toen Callekens
zuster kans zag hun een lang touw te bezorgen. Een voor een lieten ze zich daaraan
vervolgens langs den muur afglijden, en zoo wisten ze uit .... ja, waaruit wisten ze
op die manier te ontvluchten? Ge vermoedt natuurlijk uit de Hondschotensche
gevangenis. Maar - daarom vertel ik U juist het geval - dat was nu toch niet zoo. Uit
een particulier huis ontkwamen ze veeleer. Uit dat van een der schepenen, die met
zijn vrouw en zoontje - het was de dienstmeid die het later verklapte - aan die vlucht
ook al niet heelemaal vreemd was. Waarom echter waren ze op zulk een ongewone
plaats ondergebracht? ‘Pour faulte et incommodité de la prison1’.

1

E. d e C o u s s e m a k e r , Troubles religieux dans la Flandre maritime, IV, 66; V.
G a i l l a r d , Archives du conseil de Flandre, 296, 300; J.H. H e s s e l s , Ecclesiae
Londino-Batavae archivum, II, no. 64, § 6.
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In zulk een desolaten toestand bevond zich dus in de tweede helft der 16e eeuw het
gevang daar te Hondschoote, dat het eigenlijk totaal niet meer was te gebruiken. Was
dat nu echter een eigenaardigheid van die plaats alleen? Gold het hier een
uitzondering? Als ge hoort wat David Cambier in 1561 is overkomen zegt ge eerder
het tegenovergestelde! Reeds acht dagen nadat de overheid van Belle dezen in haar
kerker had opgesloten, nam zij het besluit hem elders heen te voeren. En dat om deze
reden: dat zij vreesde dat ‘par la caducité et apparente ruyne1’ van dien kerker haar
gevangene haar ontgaan zou. Dat het verblijf voor de gedetineerden ongeveer alles
te wenschen overliet was blijkbaar destijds - althans in die streek - een gewoon
verschijnsel2.
Voor de handhaving der maatschappelijke orde kon dat wel niet anders dan
schadelijke gevolgen hebben. Zoodra de overheid eens iemand de vrijheid ontnam,
wien het algemeene rechtsbewustzijn die gaarne had laten behouden, leverden zulke
gammele kerkermuren een gedurige verzoeking tot opstootjes en bevrijdingspogingen
op. En inderdaad heeft het aan dergelijke tumulten dan ook niet ontbroken.
Wat 22 April 1561 in het reeds genoemde Belle gebeurde telt in dit opzicht niet
mee. Toen ging het slechts om het ontweldigen van een gevangene aan de handlangers
der Inquisitie, tijdens diens vervoerd worden over straat3. Wel in aanmerking komt
echter

1
2
3

E. d e C o u s s e m a k e r , a.w., I, 284.
Vgl. de beschrijving der gevangenis van het Hof van Holland tijdens het proces van Jan de
Bakker, in R. F r u i n , Verspreide Geschriften, VIII, 297.
E. d e C o u s s e m a k e r , a.w., I, 76-78, 365.
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wat omstreeks denzelfden tijd te Armentières geschiedde. Daar had een bepaalde
poging tot ‘effractie’ plaats, zooals het heet1. Toch ga ik ook de gebeurtenissen daar
- omdat ze tot geen resultaat leidden en nog meer omdat er ons zoo goed als geen
gegevens omtrent ten dienste staan - maar stilzwijgend voorbij. En ik bepaal me ertoe
U mee te deelen wat er te Meesen en te Ieperen heeft plaats gehad.
Bij de laatste dezer twee goed geslaagde bevrijdingen ging het om den persoon
van den predikant Willem Damman; 22 Februari 1562 te Hondschoote gegrepen, en
kort daarop naar de bisschoppelijke gevangenis te Ieperen overgebracht. Welk lot
hem daar wachtte kan een kind raden. Omdat hij een aanzienlijk man was mocht
men bij zijn geloofsonderzoek de ‘torture’ wat hebben gematigd2: met wat meer of
minder verscheurde peezen en gekneusde gewrichten zou hij tenslotte toch wel naar
het schavot verwezen zijn. Maar hij had vrienden: Olivier Moens van Dranoutere,
Dierick Bette van Belle, Jean Beaugarant van Poperinghe, Mahieu Marreel ‘gheseyt
Scerp van der Beke’, en Jacob Masselis uit de parochie van Boescepe. Vrienden even
trouw als ondernemend. Ofschoon ze zelf aan de overzijde der Noordzee zich reeds
in veiligheid hadden kunnen stellen, konden ze het toch niet over zich verkrijgen
hun vroegeren voorganger maar aan zijn lot over te laten. Ze staken de hoofden bij
elkaar, woelden zich zinnend eens voor het laatst door den baard, die er weldra afging,
staken over, wisten den 12en Mei, ‘onder 't dexel van graen ofte naer te willen coopen’
in Dammans nabijheid

1
2

E. d e C o u s s e m a k e r , a.w., I, 88, 89.
Vgl. zijn levensbeschrijving in Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, III, kol. 276.
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door te dringen en hebben toen, ‘grijpende den cepier metten halse’, den predikant
‘ghevanghen, fortselingen uutghehaelt ende wechghelijt, met pistoletten ende andere
wapen’1.
Jehan Hacke, die 5 November 1561 uit den kerker te Meesen werd verlost, was
een man van veel minder beteekenis dan Willem Damman; hij trad slechts als
boekencolporteur op. Maar als staal van den volksgeest, die destijds in
West-Vlaanderen heerschte, staat toch zijn bevrijding bij het in Ieperen gebeurde
zeker niet achter. Zoo ze zelfs niet nog treffender bewijs moet worden genoemd van
de wijze, waarop in die dagen waarlijk als een epidemie de lust om der
geloofsvervolging den voet dwars te zetten om zich heen greep. Immers toen die
Hacke, veilig in Engeland aangekomen, ter viering van zijn bevrijding, zijn redders
- voorzoover ze mee waren overgestoken - een dinertje aanbood, zag hij daar ‘'t
zijnen blijde maeltijt’, behalve burgers van zijn geboorteplaats Nieukerke, er ook
van Hondschoote; en had hij ze allen bijeen kunnen hebben, dan had hij zelfs ook
gezichten uit de omgeving van Rijssel rond zich aan zijn tafel op kunnen merken2.
Misschien dunken deze mededeelingen U rijkelijk uitvoerig. En zeker zouden ze
dat ook zijn, indien ze niet op zulke gewichtige gebeurtenissen betrekking hadden.
Ja inderdaad, gewichtige gebeurtenissen! Oppervlakkig gezien immers mogen de U
geschilderde feiten slechts lokale en iets-meer-dan-lokale opstootjes schijnen te zijn

1
2

E. d e C o u s s e m a k e r , a.w., I, 310, 348; III. 74; J.H. H e s s e l s , a.w., II, no. 64, § 8.
V. G a i l l a r d , a.w., 234, 237 v., 276 v., 279. 280-283, 291 v.; E. d e C o u s s e m a k e r ,
a.w., I, 325, 328, 348, 352; M. G a c h a r d , Correspondance de Marguerite d'Autriche, II,
18.
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geweest: in waarheid waren het symptomen van een beweging van breeden, nationalen
zwaai. Er waren destijds wel eendersoortige voorvallen, die niet meer dan plaatselijke
beteekenis hadden - zoo reeds in 1558 te Rotterdam1 en in den Bosch2 - maar deze
effracties te Ieperen en te Meesen vormden het begin van de geuzerij; de aanvang
van het gewapend verzet, dat met onze onafhankelijkheid zou eindigen.
Bewijs voor die stelling is niet moeilijk te geven.
Ik laat nog daar dat de voelhorens der overheid, waarmee deze de geesteshouding
van ons volk betastte, destijds onrustbarend trilden. Dat de koning uit Brussel
voortdurend op het uitslaan van de vlammen van het gewapend verzet werd
voorbereid3; een feit waardoor a priori reeds waarschijnlijk wordt dat de geteekende
gebeurtenissen uit zulk verzet geboren werden. Ik noem ook alleen maar in het voorbij
gaan dat de genoemde effracties in West-Vlaanderen niet alleen stonden. Dat terzelfder
tijd ook in andere landsgedeelten zulke atmosferische storingen te registreeren vielen.
Zoo in Doornik, waar 29 Sept. 1561 en eenige volgende avonden de zgn. ‘chanteries’
plaats hadden, avondoptochten van psalm-zingende burgers4. En eveneens te
Valenciennes, waar 27 April 1562 de bekende ‘jour des maubrûlez’ werd doorleefd,
toen een woedende volksmenigte twee mar-

1

Zie: F.C. Wieder, De Schriftuurlijke liedekens, 103; P h . W a c k e r n a g e l , Lieder der

2
3

Niederländischen Reformierten, no. 60.
A d r . C. v a n H a e m s t e d e , Geschiedenis der Martelaren, (ed. 1883) 523.
M. G a c h a r d , a.w., I, 260; K e r v i j n d e L e t t e n h o v e , Les Huguenots et les Gueux,
I, 65; H. P i r e n n e , Histoire de Belgique, III, 420.
M. G a c h a r d , a.w., I, 536; II 192; L.A. v a n L a n g e r a a d , Guido de Bray, 29.

4
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telaren van den brandstapel redde1. Ik heb beter en overtuigender materiaal om mijn
opinie op te gronden. Immers ik kan erop wijzen hoe juist terzelfder tijd dat die
opstootjes plaats grepen, en in dezelfde streken, ook de papieren oorlog tegen de
overheid begon. Maart 1562 kreeg de magistraat van Valenciennes een brief, waarin
o.a. het volgende te lezen staat: ‘car sy vous en faict persécution [n.l. van de twee
later bevrijde gevangenen], croyé certainement que grand nombre de gens s'élèveront
contre vous, et y aura grand tulmute et confusion de sang répandu2’. En geheel in
eenderen geest spraken twee, ongeveer tegelijkertijd in West-Vlaanderen
verschijnende pamfletten. Het eerste dier twee is een schrijven aan de ‘keurheeren
van Hondscote’, waarin zij, die zich: ‘onderdane ondersaten der overheyt van
Hondscote, maer wrekers van het onschuldich bloed over dese tyrannen’ noemen,
erover klagen dat een vreemde overheid hen regeert. Gaarne willen ze gehoorzamen.
Maar niet aan een man als de deken van Ronse3. Omdat ze toch immers nergens in
de H. Schrift lezen, dat men de overheid verder gehoorzaam moet zijn dan met Gods
bevel overeenstemt. Daarom waarschuwen ze: laat die tyrannen vertrekken, of ze
zullen binnenkort met geweld worden verdreven. Men denke eraan: de bezwaarden
zijn wel een honderd duizend man sterk!

1
2
3

L e B o u c q , Histoire des troubles à Valenciennes, 2-4; C h . P a i l l a r d , Histoire des
troubles de Valenciennes, I, 68 vv, vgl. 93 vv; II, 193 vv; J.H. H e s s e l s , a.w., II, no. 52.
C h . P a i l l a r d , a.w., II, 160 vv.
Bedoeld is de inquisiteur Peter Titelmans. Dat zich vooral tegen hem de volksafkeer richtte
is niet te verwonderen. Toen, na het vertrek van Filips II naar Spanje, de werkzaamheid der
geloofsvervolgers over het algemeen zeer inzonk, bleef hij alleen grooten ijver toonen. Vgl.
F. R a c h f a h l , Wilhelm von Oraniën und der Niederlandische Aufstand, I, 461.
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Aan duidelijkheid laat dit zeker niet te wenschen over! En toch nam het tweede stuk
- dat 24 Maart 1562, alweer te Hondschoote, in den preekstoel werd gevonden - nog
minder een blad voor den mond. Voorgevend te zijn uitgevaardigd door de keurvorsten
Jonkheer Gerard van Sevenberghe en hertog Frederik van Naumburch, die echter
door een drukfout of uit onwetendheid Nausburch wordt genoemd; en te Amsterdam,
den 1en Maart, door den bode die met de overbrenging naar Hondschoote was belast,
te zijn vertaald, verzoekt het den burgers dier stad de 7 of 8 pas gevangen genomen
aanhangers van Calvijn weer los te laten1, en verder geen onschuldigen meer overlast
aan te doen. Weigerden ze aan dat verzoek gehoor te geven, dan zouden veertig
benden voetvolk en drie honderd benden ruiterij de geestelijken komen verbranden
en Hondschoote, Brugge, Veurne, Belle, Bergen, Rijsel, Doornik en zelfs nog
meerdere steden komen verwoesten2.
Me dunkt: ik behoef aan deze inhoudsopgaven wel niets toe te voegen. Niemand
zal ontkennen dat hun bewijskracht ten aanzien van het ons bezighoudende punt
inderdaad beslissend is. Waar de genoemde tumultueuze feitelijkheden met zulke
uitingen in verband staan, heeft mijn stelling: de effracties te Ieperen en te Meesen
vormden het begin van ons 16e-eeuwsch gewapend verzet, wel bij U allen gewonnen
spel.

1

2

Deze woorden kunnen wel op niets anders zien dan op de gevangenneming van Willem
Damman c.s., waarvan ook de in den tekst genoemde vrouwen: Calleken, Martine en Claerken
het slachtoffer werden. Het genoemde getal is dan echter onjuist, want zes mannen en drie
vrouwen vielen toen de Inquisitie in handen. Vgl. Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis,
VIII (1911) 203, n. 1.
V. G a i l l a r d , a.w., 285-290.
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II.
Een scherpe historische blik, en misschien ook wel zijn afkomst uit een industriëele
familie, waardoor meer dan die van anderen zijn aandacht open stond voor invloeden
van maatschappelijken aard, hebben P i r e n n e doen opmerken hoe de richting der
geschiedenis van het Hervormings-tijdperk in ruime mate mee is bepaald geworden
door economische factoren. Door verklaarbare ingenomenheid met die ontdekking
heeft de Gentsche historicus - ook de geleerde schrijver van de Geschiedenis van het
Nederlandsche volk heeft daar reeds op gewezen1 - misschien nu echter wel eenige
neiging om aan de ‘ongles bleus’ der Zuid-Nederlandsche wevers, wat al te grooten
invloed op den gang van zaken toe te schrijven. Hadden de sociale krachten:
veranderingszucht van een om zijn angustia rerum ontevreden proletariaat en
oproerigheid van een uitgehongerde pauperbevolking in deze werkelijk den doorslag
gegeven, dan zou een onrust, als we in den herfst van 1561 opmerkten, waar dan ook
wel, toch nooit in Doornik en Rijsel te vinden zijn geweest. Want door beleidvolle
politiek is de welvaart, die destijds in zooveel andere plaatsen voor ellende het veld
moest ruimen, in die beide steden geen oogenblik gestoord2. En evenmin zou dan te
constateeren zijn geweest wat ik als tweede stelling meen te mogen uitspreken: dat
het begin van het gewapend verzet, waarop ik U wees, is uitgegaan van de
Gereformeerde consistoriën.
Om Uw evulgetur op die uitspraak te krijgen, ver-

1
2

P.J. B l o k , Geschiedenis van het Nederlandsche volk, II, 19, n. 1.
Bulletin de l'académie de Belgique, classe des lettres, (1905) 514, n. 1.
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oorloof ik me U te wijzen op een drietal vergaderingen, die in 1561 in den kring dier
consistoriën zijn gehouden.
Aan een van die drie kan ik niet denken zonder op pijnlijke wijze herinnerd te
worden aan de feilbaarheid zelfs van ernstige pogingen om nauwkeurig werk te
leveren. Vroeger toch heb ik de meening geuit dat het daarbij ging om een
samenkomst te Meesen1. Doch sedert is me gebleken dat d e C o u s s e m a k e r door ‘vertrock uuit Ynghelant’ als ‘partit pour l'Angleterre’ te vertalen - me op een
dwaalspoor heeft gebracht2. En dat we veeleer aan een gewone vergadering van het
consistorie der Nederduitsche vluchtelingenkerk te Sandwich te denken hebben.
Welnu, door Jan de Meldere, een der ouderlingen, werd op die vergadering de vraag
te berde gebracht of het niet geoorloofd was ‘huerlieden ghevanghenen met ghewelde
te verlossene’. Een besluit dienaangaande kan ik niet meedeelen: gebrek aan
eenstemmigheid onder de vergaderden heeft waarschijnlijk verhinderd dat het werd
genomen. En evenmin weet ik U te vertellen welke argumenten bij de bespreking
wederzijds zijn in het vuur gebracht. Maar wat maakt dat! Reeds de wetenschap dat
omstreeks denzelfden tijd dat in West-Vlaanderen de effracties plaats hadden - want
de Meldere's vraag moet tusschen Oct. 1561 en Maart 1562 zijn gedaan3 - in een
kerkelijke ver-

1
2
3

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, I, kol. 1037, 1038.
E. d e C o u s s e m a k e r , a.w., I, 347; vgl. Bijdragen tot de geschiedenis van het bisdom
Haarlem, XXXV (1912) 88.
Eind September 1561 vertrok Jacobus Bucerus, ten wiens huize het consistorie samenkwam,
naar Sandwich (vgl. Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, III, kol. 179) en 9 Maart
1562 was Petrus Hazaert, die - verstoord over den gang dien de discussies daar namen Engeland verliet, weer in Zuid-Nederland terug (Vgl. Nederlandsch archief voor
kerkgeschiedenis, VIII (1911) 204.
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gadering het geoorloofde daarvan werd verdedigd, biedt voor de zaak die ons bezig
houdt zulk een gewichtig gegeven, dat we het gemis van verdere bijzonderheden
gemakkelijk dragen.
Deze vergadering te Sandwich was echter niet de eenige van dien aard. Bijna een
jaar eerder werd er ook al een dergelijke te Nieukercke gehouden. Ik grond die
meening op een brief in het tweede deel der bekende uitgave: Ecclesiae
Londino-Batavae archivum1. H e s s e l s plaatst dien in 1570 en acht hem uit Londen
afkomstig. Maar m.i. schreef zijn onderteekenaar G(odefridus) W(ingius) hem in
West-Vlaanderen en heet de datum 14 Febr. 1561. Behalve door eenige overwegingen
van ondergeschikten aard2 ben ik tot deze uitspraak gekomen door kennismaking
met de notulen van den Londeschen kerkeraad uit dien tijd, waarin onder 9 April
1561 - naar aanleiding van een brief van dien Wingius3 - juist over dezelfde punten
wordt gesproken als in dat schrijven uit de Hessels-collectie. Wel blijft daarbij één
bezwaar. In den brief van het Archivum worden vier punten ter sprake gebracht; nl.
1) of een Christen mag overgaan tot ‘keerkerbroecke, wederstandt

1
2

3

J.H. H e s s e l s , a.w., II, no. 100.
Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis, IX (1912) 165, n. 1 heb ik hem in 1562 geplaatst
en aan G(eorgius) W(ybotius) toegeschreven. Maar om de volgende redenen ben ik van die
meening teruggekomen: 1) 't schrijven maakt geheel den indruk te zijn uitgegaan van een
plaatselijke kerk, zie § 7: ‘wij hebben eenmael te samen gheweest, alle die hier bij ons in
dienste zijn’; 2) het lijkt ook meer te zijn uitgegaan van een tegenstander van actief verzet,
dan van een voorstander daarvan; en dat past beter bij het auteurschap van Van Wingen (vgl.
J.H. H e s s e l s , a.w., II, no. 102 § 1) dan bij dat van Wybo.
Er staat G.W., maar er is even te voren sprake van Godfried van Wingen.
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der Overheidt und ontwendinghe des ghevanghen broeders’; 2) of een gevangene
een kettermeester en zijn handlangers voor overheid moet houden; 3) of men voor
dezulken rekenschap moet afleggen van zijn geloof; en 4) of hij, voor de wereldlijke
overheid staande, tegenover deze (ofschoon hij weet dat ze van de dingen des geloofs
geen verstand hebben) toch zijn overtuiging uiteenzetten moet. In de notulen
daarentegen wordt van drie punten gesproken. Maar als ge hoort dat dat drietal luidt:
a) of men zich gewapenderhand tegen de papisten mag verdedigen; b) of men een
pauselijken deken voor een overheidspersoon moet houden; en c) of men kerkers
mag openbreken en gevangenen mag bevrijden: dan stemt ge me toch wel toe dat
dat bezwaar niet overwegend is.
Doch genoeg hiervan. Ik kom tot de derde der met mijn onderwerp in verband
staande bijeenkomsten. Tot de synode van Antwerpen, voor de kennis der
gedachtenwereld van de consistorialen zooveel belangrijker dan de beide andere, als
een vergadering van afgevaardigden van verschillende kerken ons toestaat over
uitgebreider terrein ons oog te laten gaan dan een samenkomst van ambtsdragers uit
een enkele plaats. Welnu, deze - in dit opzicht dan meest gewichtige vergadering,
‘omtrent den jaere 1562’ gehouden, bijgewoond o.a. door de ouderlingen Adriaan
Daniëls en Jacob van Aken en door de predikanten Moded, die misschien wel haar
scriba is geweest, Petrus Hazaert en Joris Wybo Sylvanus - die den voorzittershamer
schijnt te hebben gehanteerd - deze vergadering heeft ‘up 't advys ende under correctie
van Londen, Geneven ende Embden’, effractie met beslistheid voor geoorloofd
gehouden1. Ik zeg ‘met

1

Werken der Marnix-vereeniging, S. I, D. I, 261, 268.
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beslistheid’, omdat ze anders zeker toch wel nooit, in de botsing tusschen Antwerpen
en Londen, die van haar besluit het gevolg is geweest, zoo krachtig voor het beslotene
zou zijn opgekomen. Ge moet weten: in laatstgenoemde stad, in Londen, heeft de
kerkeraad reeds in dit jaar 1562 in zake de verzetsvraag hetzelfde standpunt
ingenomen, dat hem in 1567 en 1568 zooveel moeite heeft veroorzaakt1; en het
denkbeeld voorgestaan: dat het wel geoorloofd was zich gewapenderhand te
verdedigen, maar niet tegen de overheid; dat de ambtenaren der Inquisitie, in opdracht
der overheid handelend, niet mochten worden weerstaan; en dat Gods zegen alleen
was te wachten als gewelddadige middelen werden vermeden. Ongelukkig schijnt
hij die meening in een brief, dien hij 25 April 1562 - in antwoord op het schrijven,
waarin krachtens synodaal besluit door Wybo en Moded advies werd gevraagd - naar
de Scheldestad verzond, nu niet heel zachtmoedig te hebben geredigeerd. Althans
Antwerpen was in het geheel niet tevreden. Het zond een flink gepeperden brief terug
en droeg - zeker om het ontbrekende aan te vullen voor het geval bij den tocht over
zee van den prikkelenden geur daarvan eens iets verloren mocht gaan - aan Moded
en Hazaert op dien den geadresseerden ter hand te gaan stellen. Dat men in Londen
waarschuwde, best! Maar dan moest men het niet doen op een manier, die als twee
droppels water op een beschuldiging leek, en eigenlijk de Antwerpenaars op één lijn
stelde met de oproerige wederdoopers en het gespuis van Thomas Munzer. Petrus
Delenus aan het kalmeeren! De toon was inderdaad wel

1

Vgl. A.A. v a n S c h e l v e n , De Nederduitsche vluchtelingenkerken in de 16e eeuw, 166
vv.
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wat hard geweest, tengevolge van den wensch om toch vooral dringend tegen
voortgaan op den ingeslagen weg te waarschuwen. Maar men had toch volstrekt niet
bedoeld te krenken. En door deze en dergelijke betuigingen slaagde hij er toen
gelukkig in - nadat ook de Antwerpenaars de invectieven van hun brief hadden
teruggenomen - verzoening te bewerken.
Dat het op oud ijs toch weer zoo gauw vriezen kan! Zes weken later was de toestand
al weer niet zooals hij wezen moest1. Het gerucht dat Moded gezegd had dat Delenus
op de vergadering van den 5en Juni als een kind tegenover hem had gezeten en dat
men zich voortaan wel wachten zou te Londen raad te vragen, ja zelfs daar geen
attestatiën meer heen afgeven zou, en dus eigenlijk het kerkverband met de gemeente
daar zou verbreken, zette in Engeland kwaad bloed. Een daarop gevolgde herhaling
van Londens waarschuwing om toch aan de overheid onderdanig te zijn, joeg toen
de Antwerpenaren weer in 't harnas. Verschil over de verzoeningsacte - tot welker
opstelling men indertijd had besloten - deed de rest. En toen November aanbrak zat
men weer volop in de ellende.
Geen wonder toch ook! Want mocht de strijd dan al aangekomen zijn over een
briefvorm en een woord, zijn diepste oorzaak lag toch in een uiteengaan der gevoelens.
Een opmerkzaam toeschouwer had den 6en Juni reeds kunnen zien dat de vrede
onmogelijk blijvend kon wezen. Omdat toen immers een zelfs breedvoerig dispuut
over de vragen: 1) of de deken van Ronse moest gehouden voor een
overheidsambtenaar of niet; 2), of de geeste-

1

De stukken, die in dezen tijd werden gewisseld, worden - behalve in de Londensche notulen
ook genoemd: J.H. H e s s e l s , a.w., II, no. 104 § 10.
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lijkheid daarvoor moest gehouden; en 3) of de overheid macht had iemand af te
zenden om den Christenen lijden aan te doen; omdat m.a.w. toen zulk een zelfs
breedvoerig dispuut over de grenzen en de organen van het overheidsgezag niet tot
eenig resultaat had geleid.
Het verwondert U wel niet dat ik, tot dit punt mijner redeneering gekomen, naar
het straks besprokene terugkeer. Vanzelf heeft de mededeeling dezer dingen reeds
weer de herinnering aan de Hondschotensche pamfletten bij U levendig gemaakt.
En het ligt dus zelfs voor de hand nu tot mijn conclusie te komen. Waar de U
genoemde vergaderingen geheel in denzelfden tijd vallen als de eerste uitingen van
het verzet, en in hun midden geheel dezelfde denkbeelden aan den dag komen als
bij die verzetsuitingen, mag die conclusie m.i. wel in dezen geest worden getrokken,
dat inderdaad tusschen beide verband heeft bestaan.
Of zouden we, niettegenstaande alle waarschijnlijkheid, toch slechts aan toevallige
gelijktijdigheid hebben te denken? Serieuze verdediging zal die meening wel niet
vinden. Maar omdat het beter is teveel dan te weinig te geven, wijs ik ten overvloede
nog op de volgende feiten, die de volkomen ongegrondheid van een vermoeden van
dien aard m.i. boven allen twijfel verheffen. Ten eerste op het verschijnsel dat een
der Hondschotensche pamfletten, door het aantal Gereformeerden dat zich destijds
in onze Nederlanden bevond op honderd duizend te stellen, volkomen overeenstemt
met wat de insiders publiceerden in de voorrede der Nederlandsche geloofsbelijdenis1;
een feit dat te meer beteekent omdat

1

A. v a n d e r L i n d e n , De Nederlandsche geloofsbelijdenis, (Nijm. 1865) fo. 5.
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officieele gegevens natuurlijk ontbraken en de niet-ingewijden zich al heel moeilijk
een juist inzicht dien aangaande zullen hebben kunnen verschaffen. Vervolgens op
het eigenaardige dat de verschillende mannen, die op de drie genoemde vergaderingen
op den voorgrond traden - Moded, Hazaert, Jac. Bucerus en Wybo Sylvanus - ook
leidende persoonlijkheden in West-Vlaanderen zijn geweest, en voor een deel ook
in 1566 als de bewegende krachten van het verzet worden genoemd. En tenslotte dat
reeds op den eersten dag na de besproken synode te Antwerpen op de Vischmarkt
in die stad twee gevangenen der Inquisitie aan hun bewakers werden ontrukt, en dat
een der eersten die daaraan meedeed was ... Herman Moded1.
Werkelijk, de vrees der Londenaars dat men aan de Schelde de effractie te Meesen
min of meer goedkeurde, was niet ongegrond! Een deel der consistorialen mocht van
zulke verzetsmaatregelen dan al niet willen weten: de leiders en de meerderheid
vonden het dan toch zeker geoorloofd en zelfs aanbevelenswaardig op die manier
een beteren stand van zaken in het leven roepen. Wat B a k h u i z e n v a n d e n
B r i n k met het oog op 1566 heeft gezegd: ‘De consistoriën ... moeten meer gekend
worden als het eigentlijke middelpunt van het verzet tegen Spanje, als de steun van
voortdurenden tegenstand, als de ware aanvoerders van den gewapenden opstand’2,
het geldt evenzeer van de jaren 1561 en 1562. En in

1

2

Werken der Marnix-vereeniging, S. I, D I, 268. Heeft misschien op deze gebeurtenis het feit
betrekking, dat 30 Juni 1562 te Antwerpen een premie van 50 gld. werd uitgeloofd tegen
twee gevangen drukkers, ‘hun fortselijk ontweldigd hebbende ende de dienaers ontloopen
synde’? Vgl. Antwerpsch archievenblad, I, 274.
S. M u l l e r F z n , Briefwisseling van Bakhuizen van den Brink, 324, 325.
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verband daarmee zou zijn uitspraak zelfs nog iets krasser hebben kunnen luiden. Niet
alleen middelpunt en ruggegraat van den opstand zijn de consistoriën geweest, ook
oorsprong en voedingsbodem waren ze ervan. Toen de Grooten nog aan niets anders
dachten dan aan het wenschelijke van vermeerdering van den invloed der
Staten-Generaal1, begonnen de ‘gueux religieux’, zooals P i r e n n e ze noemt, zich
reeds metterdaad te verzetten. En wel heeft zich Jan van Hout dus in meer dan één
opzicht vergist, toen hij in 1575, niet ver van hier, door een pistoolschot den predikant,
die zich critiek veroorloofde op het randschrift der Leidsche noodmunt, van den
kansel wilde lichten2. Niet alleen daarin dat hij meende dat kruit en lood historische
vraagstukken kunnen oplossen. Maar ook wat het materieele der zaak betreft. Hij en
zijn geestverwanten mochten, toen ze eenige jaren na zijn aanvang, aan den strijd
gingen deelnemen, dat op grond van politieke vrijheidszucht, ‘libertatis ergo’, hebben
gedaan, toen het verzet begon en bij hen van wie het 't eerst is uitgegaan, is godsdiensten gewetensvrijheid de spil geweest, waarom het draaide. ‘Religionis causa’ brak
het uit.

III.
Geen onderzoek in zake de geschiedenis van de tweede helft der 16e eeuw is volledig,
zoo de publicaties van G a c h a r d , P o u l l e t en We i s z en dergelijke er niet aan
zijn te pas gekomen. Gaan we die ook in verband met dit onderwerp eens na, dan
krijgen we sterk den

1
2

R. F r u i n , a.w., I, 320; Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst, XXIX (1910)
239 vv, 337 vv.
G. B r a n d t , Historie der Reformatie, I, 553, 554.
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indruk dat het zaad van de ten onzent omhoog geschoten plant van het gewelddadig
verzet uit het Zuiden is komen overwaaien. Dat het Fransche Hugenotisme de U
omschreven denkbeelden in den kring der consistoriën heeft doen opkomen. Naar
dat Zuiden toch was onafgebroken de vreesachtige blik der landsregeering gericht.
En tegen dat Hugenotisme vooral werd in den tijd, die onze aandacht vraagt, maatregel
na maatregel genomen.
Voorbeelden bij de vleet! Maar met een paar daarvan, uit de onmiddellijke
omgeving der U genoemde effracties en kerkelijke vergaderingen, zult ge al wel
tevreden zijn. Zie ze hier! Te Doornik werd in 1561 een lijst opgemaakt van alle
Franschen, die daar sedert 1559 woonden1. Reeds 10 Nov. van het daaraan
voorafgaande jaar beval de landvoogdes aan den gouverneur van Rijsel de plakkaten
van 1550 te hernieuwen, zonder het daarvoor bestemde tijdstip af te wachten, omdat
vooral uit de omgeving van Rouaen en uit geheel Normandië zoo bij uitstek veel
Franschen over de grenzen kwamen2. Ongeveer veertien dagen later schreef de Raad
van Vlaanderen aan den magistraat van Ieperen: de landvoogdes heeft gehoord dat
verschillende personen, om de religie uit Frankrijk en van elders gevlucht, hier in
ons land zijn komen wonen. Daardoor konden de burgers wel eens besmet worden.
Draagt dus zorg dat ge nauwlettend op die vreemdelingen toezicht houdt3. Een
dergelijk voorschrift kreeg 18 Juli 1562 de overheid van Doornik, op grond van het
door haar uitgesproken vermoeden dat eenige inwoners van Amiëns eigenlijk de
aanstichters van de daar ter stede plaats gehad heb-

1
2
3

A. H o c q u e t , Tournai et le Tournaisis au XVIe siècle, 97.
C h . L. F r o s s a r d , L'église sous la croix, 46.
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bende ‘chanteries’ zouden zijn geweest1. En eindelijk - laat ik het half dozijn maar
mogen vol maken - eindelijk schreef Gilles Jovenel 2 Aug. 1561 uit Rijsel, waar hij
procureur-fiscaal was, aan Viglius: de Fransche Hugenoten trachten ons zuidelijk
Vlaanderen, door de communicatie tusschen deze streek en hun steden, als Calais,
Ardre en anderen, met hetzelfde bederf aan te steken, dat er bij hen heerscht2.
Nu was het zeker niet onverklaarbaar dat de overheid dat standpunt innam. Juist
omstreeks dien tijd was in Frankrijk het smeulende opstandsvuur tot lichte laaie
aangeblazen. En waar nu tusschen Noord-Frankrijk en het zuidelijkste deel onzer
Nederlanden werkelijk in niet geringe mate connecties bestonden - het bleek reeds
uit den genoemden brief van Jovenel; het blijkt bijv. evenzeer uit het feit dat, toen
de Bray in 1559 predikant te Doornik werd, hij immers niet alleen daar, te Rijssel
en te Valenciennes werkte, maar ook in Amiens, te Dieppe en te Montdidier3 - daar
moest vanzelf in overheidskringen het denkbeeld wel post vatten dat de ideeën, die
hier tot verzet hebben geleid, van Franschen huize waren.
En toch vergiste men zich daarin ten zeerste. De betrekkingen tusschen ons en
onze zuidelijke naburen - ook wat die tusschen onze Hervormingsgezinden en de
Hugenoten betreft - mochten veelvuldig zijn, zoo bijster innig waren ze intusschen
toch volstrekt niet. Lang

1

M. G a c h a r d , La bibliothèque nationale à Paris, I, 373; vgl. R.C. B a k h u i z e n v a n
d e n B r i n k , Cartons voor de geschiedenis van den Nederlandschen vrijheidsoorlog, I,
44 n. 1.
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heeft men 't gedacht. Maar bij nader inzien is die opvatting toch geheel onhoudbaar
gebleken. Zelfs het sterkste argument, dat men om haar te handhaven in het vuur
heeft gebracht - n.l. de overweging dat onze Nederlandsche Gereformeerden hun
belijdenis, behalve op enkele punten van ondergeschikten aard, geheel aan die hunner
Fransche geloofsgenooten hebben ontleend1 - heeft in deze maar geringe bewijskracht.
We mogen toch niet vergeten dat het in deze volstrekt niet de navolging van een
origineel Fransch stuk gold, maar van een document dat voor zeven achtste letterlijk
zoo uit de pen was gevloeid van Johannes Calvijn. En zonder beperking mag dus
hetgeen er in 1566 te Antwerpen met Fransiscus Junius is voorgevallen, wel worden
beschouwd als een feit, dat teekenend is voor den algemeenen toestand dier dagen.
Deze Junius - schrijft R u t g e r s terecht - ‘had letterlijk alles, wat een gemeente voor
haren Dienaar des Woords kan innemen’2. Maar niettegenstaande dat heeft hij in de
Scheldestad toch maar moeilijk en slechts op den langen duur het vertrouwen kunnen
winnen. En dat louter en alleen omdat hij .... Franschman was. Hoort slechts wat hij
er zelf van schrijft: ‘Simulatque in Antwerpiam venimus, varii me labores et
gravissimi exceperunt. Nam primum haerebat plerisque in animo bellorum adversus
Gallos iam olim gestorum recordatio: quae imperitos homines ita affligebat, ut me,
quamvis ad sanctum ministerium bono ipsorum missum et συστχτικοις idoneis
instructum, non secus observarent quam si venissem exploraturus, aut nullas plano
syllabas (ut Imp. vocat) aut testimonia perscripta

1
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F. R a c h f a h l . a.w., I, 417.
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ab Ecclesia certa habuissem. Quapropter saepe, omissa quavis defensione gentis,
quam audiebam interdum culpari vehementius sine ullo merito meo, coactus sum in
haec verba erumpere παθητικωτερον: ‘Rem profecto mirandam! tantum potuisse
Satanam in mentibus hominum, ut per insaniam Regum ac principum odia tam aspera
indere eis potuerit; nunc vero, quum omnes convocamur una ad Evangelii salutis
praedicationem, non posse tantum apud nos illum sanguinem Christi, qui mundat
nos ab omni peccato, ut ista odia eximat et nos compingat in sanctam spiritus
unitatem1. Was nu zoo de toestand nog in 1566, toen de oorlog met Frankrijk - die
in 1559 met den vrede van Cateau-Cambresis eindigde, althans een jaar of zeven
achter den rug lag, hoeveel erger moet hij dan nog niet zijn geweest in 1561, toen
het krijgsrumoer nog maar zoo pas was verstomd. Toen zal men van Frankrijk nog
wel niets hebben willen weten. En zeker heeft men dus toen ook de
verzetsdenkbeelden er niet van overgenomen2.
Trouwens, ook nog om een andere reden moet men daarvoor niet veel hebben
gevoeld. Voor zoover bekend is ging het bij het verzet in Frankrijk eenigszins anders
toe dan ten onzent. Toen dat na de troonsbestijging van Frans II losbrak, ging de
stoot daartoe eigenlijk niet zoozeer van de Gereformeerden uit, als wel van de zgn.
‘Huguenots d'état’, elementen die in werkelijkheid niet tot de aanhangers der
Reformatie behoorden, maar niettemin om allerlei bijkomstige redenen zich bij hen
hadden aangesloten. Militairen, die wel de Roomsche religie, maar niet - zooals
L a v i s s e het uitdrukt - ‘l'orgueil de
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D. F r a n c i s c i J u n i i Opuscula Theologica ... ed. Kuyper, 23, 24.
F.L. R u t g e r s , a.w., 223.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1915

146
classe et de race, l'humeur batailleuse des gens d'épée’ hadden laten varen. Menschen
die het bewind der Guises moe waren. Wraakzuchtigen en liefhebbers van
verandering1. De ‘Huguenots de religion’, de mannen die - hadden we in deze aan
invloed uit Frankrijk te denken - dan toch in allen gevalle als geleidraad voor dien
invloed zouden hebben moeten dienst deen, maakten slechts de achterhoede uit, die
schoorvoetend, min of meer tegen haar zin is gevolgd. Maar daardoor wordt het m.i.
dan ook juist al heel onwaarschijnlijk dat onze consistorialen aan hen de gedachten
zouden hebben ontleend, die aan de waargenomen verschijnselen het leven hebben
geschonken.
Intusschen, zij het dan al niet in Frankrijk dat we de bakermat dezer beweging
hebben te zoeken: in allen gevalle moeten we ons toch om haar te vinden naar het
buitenland wenden.
Met alle constitutieve factoren van ons vaderlandsche leven is dat eigenlijk min
of meer het geval. Onze natie moge in velerlei opzicht een gelukkigen aanleg hebben,
allerlei beloften-volle mogelijkheden mogen tot haar karakter hebben behoord: eerst
door impulsen van buiten plegen zich die mogelijkheden in vruchtbare werkelijkheden
om te zetten2. En zoo heeft het nu ook gegolden ten aanzien van de denkbeelden, die
in verband staan met het begin van ons gewapend verzet. Het vraagstuk daaromtrent
moge aan de orde zijn gesteld door wat in de Nederlanden zelf is voorgevallen, door
de geloofsvervolging en door de politiek, die ons vaderland aan de belangen van
Spanje wilde dienstbaar maken; het
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langdurige verblijf der Spaansche troepen binnen onze grenzen en de Fransche
gebeurtenissen mogen hebben te weeg gebracht dat er een beslissing in werd genomen:
dat ze in dien geest genomen werd waarin we zagen dat zulks het geval was, is vrucht
geweest van den invloed van Genève.
Dat ik bij het uitspreken dier opinie niet op algemeene instemming rekenen mag
weet ik. Niemand minder dan F e l i x R a c h f a h l heeft met nadruk juist het
tegenovergestelde verdedigd. ‘Die erste religiöse Erhebung der Niederländern gegen
das katholische Glaubensjoch Philips II - beweert hij - ist unabhängig entstanden
von Einwirkungen seitens der Genfer Zentrale des Kalvinismus .... Mochten im
Kalvinismus als solchem immerhin revolutionäre Antriebe enthalten sein, sie wurden
1566 in den Niederländen wirksam, ohne das es einer besonderen äuszeren Anregung
seitens der Genfer Mutterkirche bedurft hätte, ja sogar gegen deren bestimmte und
ausdrückliche Willenserklärung. Das aus ihrer Lage entspringende Bedürfnis, der
Selbsterhaltungstrieb, die Reaktion gegen die jahrzehnte lange blutige Unterdrückung,
der sie sich ausgesetzt gesehen hatten, der Nationale Geist, das waren die Motive,
welche die Niederländischen Protestanten 1566 zu aktivem Widerstande gegen ihre
Regierung trieben1’. Maar m.i. is de Kieler historicus ditmaal in het bewijzen van
wat hij beweert te kort geschoten. Zeer zeker keurt Beza in de twee brieven aan
Taffin, die als overtuigingsstukken dienst doen, met beslistheid onze
bevrijdingsbeweging van 1566 af. Maar welke zijn daarvoor zijn beweegredenen?
In hoofdzaak ging zijn bezwaar daartegen: dat die bewe-

1
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ging voortvloeide uit het beginsel der tolerantie. Dat men vrijheid trachtte te krijgen
niet alleen voor de aanhangers der Augsburgsche confessie en voor de
Roomsch-Katholieken, maar evenzeer voor Anabaptisten, Mennonieten, Davidjoristen
en dergelijke. En dat in het pamflet tegen de plakkaten, dat hem ter lezing was
toegezonden, dingen stonden, die woord voor woord aan Castalio waren ontleend1.
Maar juist daarom gaat het m.i. dan toch veel te ver uit die brieven te concludeeren
dat Genève in geen enkel opzicht ons verzet heeft in de hand gewerkt. Met het hart
der kwestie waarom het hier gaat brengen ze ons toch eigenlijk niet eens in aanraking.
Doch dat is de eenige reden niet, waarom R a c h f a h l ons in deze niet tot gids
kan dienen. Waar ons bleek dat het georganiseerde verzet niet eerst in 1566, maar
reeds vijf jaren vroeger is begonnen, kunnen we niet volstaan met - zooals hij dat
doet - een antwoord te zoeken op de vraag welk standpunt Beza tegenover den gang
van zaken ten onzent heeft ingenomen, maar moet evengoed en zelfs nog in de
allereerste plaats worden nagegaan welken invloed het Genève van Calvijn in deze
op den loop der gedachten en gebeurtenissen heeft geoefend.
Vergis ik mij niet dan is het in dit opzicht bij ons geheel eender gegaan als in
Frankrijk. D.w.z. dat de groote Hervormer rechtstreeks, in concrete gevallen, tot het
plegen van verzet nooit iets heeft bijgedragen, integendeel er gedurig tegen
gewaarschuwd. Maar dat het niettemin tegelijkertijd, door de denkbeelden, die hij
heeft voorgestaan, toch volstrekt niet buiten

1
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hem om is gegaan dat het zich heeft geopenbaard.
Brieven, waaruit ons dat rechtstreeksche standpunt blijken kan zijn er, althans ten
aanzien van onze Nederlandsche Reformatie niet. Wel nam - zooals ik daar straks
meedeelde - de Antwerpsche synode haar besluit: ‘up 't advijs ende under correctie
van Londen, Geneven ende Embden’. En wel zal er dus allicht tenminste één schrijven
van dien aard bestaan hebben. Maar tot ons gekomen is dat al evenmin als de missive,
die in deze van Emden uit zal zijn verzonden. Toch kunnen we ons wel voorstellen
wat Calvijn, als hij althans geantwoord heeft, in dat antwoord - en evenzoo in
eventueele andere brieven van gelijken aard - als zijn opinie ten beste zal hebben
gegeven. Welke reden toch zou er zijn om te veronderstellen dat hij ten onzen opzichte
een ander standpunt in deze zou hebben ingenomen dan in betrekking tot de
Hugenoten. En tegenover die Hugenoten heeft hij zich meermalen zeer beslist
uitgesproken. 19 April 1556 schrijft hij aan een ons onbekende kerk, die van de
vervolging zeer te lijden moet gehad hebben, niettegenstaande alle deelneming in
haar lot, toch: Au reste pource que iay entendu que plusieurs de vous se deliberent,
si on les vient oultrager, de resister plus tost a telle violence, que de se laisser
brigander, ie vous prie, treschers freres, de vous deporter de telz conseilz, lesquelz
ne seront iamais benictz de Dieu, pour venir a bonne issue, puis quil ne les approuve
point .... Je ny voy aultre refuge sinon quen vous despouillant de toutes voz affections,
et remettant voz vies en la main de celuy qui a promis den estre gardian. vous attendiez
paisiblement le conseil quil vous donnera, et ne doubtez point quil ne trouve ouverture
telle quil verra estre propre pour vostre
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salut1’. Een dergelijken raad krijgt 22 April 1560 de Kerk van Valence: ‘vous avez
a vous fortifier nompas pour resister a la rage des ennemis par layde du bras charnel2’.
En, ten bewijze dat in den tijd waar zich onze aandacht speciaal mee bezighoudt dat
gevoelen nog in 't geheel niet gewijzigd was: den 1en Mei 1561 kreeg de Kerk te Aix
het volgende te lezen: ‘Or combien que la tristesse nous soit commune avec tous, si
nous faut il restraindre et tenir en bride, et donner tel conseil l'un a l'autre que celuy
qui a toute authorité par dessus nous soit simplement obei. Nous scavons bien que
c'est une belle couleur et apparente, qu'il est licite de se revenger contre un populaire
mutin, pour ce que ce n'est point resister à l'ordre de justice, mesmes que les loix
arment tant grands que petis contre les brigans. Mais quelques raisons ou couvertures
qu'on amene, toute nostre sagesse est de pratiquer la leçon que nous a apprinse le
souverain Maistre, asavoir de posseder nos vies en patience3’. Gezien zulke uitingen
is toch waarlijk de meening wel niet te gewaagd dat ook ten onzent het actieve verzet
door den Hervormer nooit gesanctioneerd kan zijn. Ja zelfs zulke effracties, als
waarmee dat verzet begonnen is, kan hij nooit voor zijn rekening hebben genomen.
Want immers in een ‘Response a cinq questions’, die we nog van hem over hebben,
schreef hij: ‘Sur le 4e, ascavoir sil est permis de faire evader par clefz supposees, par
argent ou aultres praticques, ceux qui sont tenus prisonniers pour la religion. Quant
à moy

1

Corpus Reformatorum, J. C a l v i n i Opera, XVI, Epist. no. 2433. Volgens B o n n e t is dit
schrijven aan de Kerk van Angers gericht, maar bewijs voor die meening bestaat niet.

2

Corp. Ref., J. C a l v i n i Opera, XVIII, Epist. no. 3185.

3

Corp. Ref., J. C a l v i n i Opera, XVIII, Epist. no. 3379.
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ie noseroie point donner tel conseil ny lapprouver’. Ofschoon hij de kracht van deze
uitspraak terstond niet weinig verzwakt door er op te laten volgen: ‘mais quant telles
entreprises se feront ie prieray Dieu que lissue en soit bonne et mesioyray si quelquung
eschappe sans tumulte ne scandalle. Je vois quant dentre les disciples il y a eu quelque
prisonnier que leglise a combatu par prieres plustost quaultrement. Mesmes S. Paul
na point voulu estre rachete par argent. Parquoy pour ne point faillir le meilleur seroit
de sabstenir de telles praticques. Mais quant quelquung sera eschape par tel moien,
encores que ie nose point iustifier le faict, si loueray ie Dieu de la delivrance et
mesmes ie supporteray plustost ceulx qui en useront que les condamner’1.
Met dat al heeft - als ik reeds zeide - het doen onzer Nederlandsche consistorialen
toch wel terdege den invloed van Calvijns geest ondergaan. Want de beroemde
Genèver mocht in zulke concrete gevallen practisch nog zoo zeer allen actieven
tegenstand ongeoorloofd achten en ontraden: tegelijkertijd verkondigde hij in zijn
Institutie twee beginselen, die toch noodzakelijkerwijze tot heel andere consequenties
moesten leiden. Het eerste daarvan geeft hij op deze wijze aan: ‘.... indien der nu ter
tijt ergens eenige mindere Magistraten zijn ghestelt om de al te groote begeerlickheyt
en moetwill' der koningen te bedwingen en in te toomen (gelijck als eertijdts waren
de 'Ephori die teghen de koninghen van Lacedemonien waren ghesteldt om die in
dwangh te houden, gelijck ook de Romeynen hadden hare beschermers des volcks
tegen haer' opperste Regeerders, desgelijcks oock die van Athenen de hare, en gelijck,
moge-

1

Corp. Ref., J. C a l v i n i Opera, X, pars prior, kol. 257.
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lick, hedensdaegs in elck koninckrijck zijn, de drie Staten wanneers' hare voornaemste
vergaderinghen houden) het is soo verre van daer dat ick densulcken souden verbieden
uyt kracht en eysch van haer ampt haer selven te kanten tegen de woedend'
ongebondenheyt der koningen, dat ick selfs beweere datse trouwloos en meyneedigh
zijn, indiense swijgen, door de vingeren sien en stil sitten, wanneerse gewaer worden,
dat de koningen haer selven baldadiglick en ongheregelt aenstellen, en het arme
volck quellen en plagen: want dat en is niet anders dan de vrijheyt des volks, die sij
vermoghens en uyt kracht van haer ampt haer van Godt opgeleyt, behoorden te
beschermen, bedrieghlick verraden en overgeven’1. Van het andere dier twee
beginselen geeft hij de volgende beschrijving: ‘Maer in die gehoorsaemheydt die
men .... den Oversten schuldigh is, moet altijdt plaets hebben ééne uytsonderingh,
of veel eer een regel die voor all' andere dingen wel dient betracht en nae gekomen,
te weten, dat de voorseyde gehoorsaemheydt ons niet af en leide van de
gehoorsaemheydt Godts, onder wiens will' alle de begeerten der Koninghen moeten
onderworpen sijn .... Indiens [d.i. de overheden] yetwes tegen denselven [d.i. God]
gebieden, dat moet als nul en krachteloos verworpen worden2’. Weliswaar zijn strikt
genomen die beschouwingen niet in dien zin specifiek Calvinistisch te noemen, dat
Calvijn de eerste zou zijn geweest die ze geuit heeft. De eerste der twee, waarbij de
romanistische rechtsregel: ‘quod principi placuit legis habet vigorem’ verdrongen
wordt door de erkenning van het recht en den plicht van zgn. magistra-

1
2

J. C a l v i j n , Institutie in de Christelijke Religie, B. IV, Hfdst. 20, § 31.
J. C a l v i j n , a.w., B. IV, Hfdst. 20, § 32.
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tus inferiores, was het eigendom van de geheele Christelijk-Germaansche
rechtswereld1. En de tweede is immers niet anders dan de verklanking van een
rechtsbeginsel, dat overal en altoos onder de Christenen gegolden heeft, rechtstreeks
voortgevloeid als het is uit de Bijbelsche uitspraak dat men Gode meer gehoorzaam
moet zijn dan den menschen2. Intusschen: toch behoeven wij niet te aarzelen om hier
van Calvinistische beginselen te spreken. Want de energie waarmee deze denkbeelden
door Calvijn op het schild zijn geheven en de intense gelding, die er door hem aan
geschonken is, zijn het toch eigenlijk eerst geweest, die ze in de wereld hun grooten
invloed hebben doen oefenen. De man van Genève moge dan al niet de eerste zijn
geweest, die ze te berde bracht: wel was hij de eerste die ze zóó wist uit te spreken
dat het insloeg3. En op die wijze heeft hij nu - niettegenstaande al zijn adviezen van
tegenovergestelden aard - toch metterdaad voor actief verzet ruim baan gemaakt.
Rest dan alleen de vraag of de sporen van deze beginselen zich nu ook laten merken
in de denkbeelden en het gedrag der consistorialen, waarop ik U daarstraks wees.
Reeds in het algemeen pleit er de waarschijnlijkheid voor dat die vraag bevestigend
zal moeten beantwoord worden. Uit het feit dat de synode te Antwerpen instantelijk
verklaarde haar besluit in zake het verzet te nemen behoudens de goedkeuring ook
van Genève, blijkt genoegzaam dat men den wensch had zich in deze door

1
2
3

A. A n e m a , De bronnen van het privaatrecht, 34.
Handelingen der Apostelen, Hfdst. 5 : 29.
G. B e y e r h a u s , Studien zur Staatsanschauung Calvins, 96-100.
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Calvijns beginselen te laten leiden. Weten welke die beginselen waren heeft men
zeker ook gedaan. Want de mannen, die in deze zaak vooraan stonden, mogen dan
al, voorzoover wij weten, geen van allen persoonlijk Calvijn hebben gekend, uit de
Latijnsche of Fransche uitgaven van diens Institutie, en juist sedert het aan het verzet
voorafgaande jaar 1560 ook uit de Vlaamsche vertaling daarvan, hebben ze toch,
evengoed als wij thans, gereedelijk alles kunnen nagaan wat hij voorstond. En hoe
kon het dan uitblijven of ze hebben in overeenstemming met die denkbeelden ook
inderdaad gedacht en gehandeld.
Evenwel: we behoeven ons tot zulk een waarschijnlijkheidsredeneering niet te
bepalen en kunnen tot tastbaarder resultaat komen dan tot zulk een veronderstelling
alleen. Er zijn ook feiten.
Een daarvan, gelegen in het merkwaardige verschijnsel dat - waar Calvijn een
groot voorstander van interventie was en meende dat, wanneer een vorst zich aan
zijn volk vergreep, de overheid van een naburig land verplicht was tusschenbeide te
komen1 - geheel overeenkomstig dat ideaal een der beide U in den aanvang genoemde
Hondschotensche pamfletten zijn dreigementen den schijn gaf afkomstig te wezen
van de twee keurvorsten Jonkheer Gerard van Sevenberghe en Hertog Frederik van
Naumburch, dat feit (zeg ik) vermeld ik alleen in het voorbijgaan. Immers - hoe
eigenaardig het ook is - met de twee genoemde beginselen houdt het ongeveer geen
verband. Maar er zijn er twee andere, die dat wel doen, en die verdienen dus eenige
meerdere aandacht.

1

A. K u y p e r , Het Calvinisme. Oorsprong en waarborg onzer constitutioneele vrijheden,
48.
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Op de vergadering van den 6en Juni 1562, die tijdens de tusschen Antwerpen en
Londen gerezen moeilijkheden in laatstgenoemde stad werd gehouden, hebben - naar
bleek - de Antwerpenaars onder meer ook de stelling verdedigd: dat een overheid,
die iemand uitzond om den Christenen lijden aan te doen, daarmee eigenlijk de
grenzen van haar macht overschreed en dus haar gezag verloor. Welnu, is dat nu niet
klaarblijkelijk dezelfde opinie als we bij Calvijn hebben gevonden: dat, als een koning
bevelen geeft, die met Gods wil in strijd zijn, hij zijn recht op gehoorzaamheid heeft
verbeurd?
En wat het tweede dier beginselen betreft: de uitwerking daarvan zie ik in dat
voortdurend bezig zijn onzer consistorialen met de vraag naar de positie der
ambtenaren en handlangers van de Inquisitie. Langzamerhand werd het leed, dat men
van de zijde dier mannen ondervond van dien aard, dat men het niet langer kon
dragen. Nu ware het zeker het gemakkelijkst geweest hen maar eenvoudig, zonder
veel woorden daarover vuil te maken, aan te pakken en hoe eer hoe beter aan het
verstand te brengen dat men van hun optreden niet langer gediend was. Maar mocht
dat? Begaf men zich daarmee niet op een ongeoorloofden weg? Ziedaar de vraag
waarop men eerst een bevredigend antwoord moet hebben verlangd, eer men zich
gerechtigd achtte tot eenige dadelijkheid over te gaan. Dat nu dat antwoord zóó
luidde: als die Inquisitie-mannen geen overheidspersonen zijn, ga dan Uw gang maar;
doch moeten ze wel als zoodanig beschouwd, dan handen thuis: me dunkt het is een
niet onduidelijk bewijs dat de stelling: ‘verzet tegen de hooge overheid moge niet
ongeoorloofd zijn als het van de magistratus inferiores uitgaat, particuliere personen
hebben zich van zulk verzet steeds
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zorgvuldig te onthouden’, bij het zoeken van dat antwoord de norm is geweest. Dat
ook in dit opzicht dus het hier te lande weerklinkend geluid een echo van de stem
uit Genève mag heeten. En dat derhalve tot slot van mijn geheele bespreking het
resultaat daarvan gevoegelijk in deze uitspraak mag samengevat: dat ons 16e-eeuwsche
verzet tegen Spanje met de effracties van 1561 is begonnen, van de Gereformeerde
consistoriën is uitgegaan, en - zij het dan al niet door rechtstreeksche adviezen, toch
door de denkbeelden van Calvijn is verwekt.
A.A. VAN SCHELVEN.
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Ganderheyden, A.A., Hilversum. 1904.
Garrer, Dr. A.H., Haarlem. 1909.
Geer, Dr. P. van, 's-Gravenhage. 1879.
Geertsema, Mr. C.C., Groningen. 1913.
Gelder-van de Water, Mevrouw C.J.M. van, Leiden. 1895.
Gelder, Dr. H. van, Leiden. 1900.
Gelder, Dr. H.E. van, Scheveningen. 1906.
Gerretson, C., Rotterdam. 1913.
Geuns, Mr. J.J. van, 's-Gravenhage. 1879.
Gijn, Mr. S. van, Dordrecht. 1881.
Gijsberti Hodenpijl, C.F., Vrijenban. 1907.
Gijselaar, Jhr. Mr. N.C. de, Leiden. 1910.
Gils, Dr. P.J.M. van, Rolduc. 1908.
Gimberg, J., Zutphen. 1912.
Ginneken, Dr. J.J.A. van, Nijmegen. 1909.
Godée Molsbergen, Dr. E.C., 's-Gravenhage. 1911.
Godoy, Mejuffrouw Adèle J., Rotterdam. 1905.
Goekoop-de Jongh, Mevrouw de Wed. Dr. J., 's-Gravenhage. 1906.
Gogh-Kaulbach, Mevrouw A. van, Haarlem. 1914.
Gonnet, C.J., Haarlem. 1877.
Goossens, Dr. J.W.H., Rolduc. 1911.
Gooszen, Dr. M.A., Lochem. 1879.
Gosses, Dr. I.H., Groningen. 1907.
Graaf, J.J., Overveen. 1901.
Graadt van Roggen, W., Utrecht. 1915.
Graft, Mejuffrouw Dr. C.C. van de, Utrecht. 1906.
Gratama, Mr. S., 's-Gravenhage. 1890.
Grave (de), zie Salverda.
Greve, Dr. H.E., 's-Gravenhage. 1908.
Greven, Mr. H.B., Leiden. 1883.
Groenewegen, Dr. H. IJ., Leiden. 1891.
Groenewegen, J.H., Utrecht. 1891.
Groot (C. de), zie Hofstede.
Groot, Dr. J.V. de, Amsterdam. 1897.
Gunning Wz., Dr. J.H., Amsterdam. 1904.
Haak, Dr. S.P., Arnhem. 1909.
Haan (de), zie Bierens.
Hall, Mr. J.N. van, Amsterdam. 1872.
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Hamelberg, J.H.J., Groesbeek. 1901.
Harmens Cz., W., Harlingen. 1869.
Hartkamp, A. Th., Amsterdam. 1894.
Hartog, Jacq., Amsterdam. 1913.
Haslinghuis, Dr. E.J., 's-Gravenhage. 1915.
Haspels, G.F., Rotterdam. 1899.
Hazeu, Dr. G.A.J., 's-Gravenhage. 1910.
Heemskerk, Mr. Th., 's-Gravenhage. 1910.
Heeres, Mr. J.E., Leiden. 1890.
Heering, P., 's-Gravenhage. 1882.
Heeringa, Dr. K., Middelburg. 1903.
Heinsius, Dr. J., Leiden. 1900.
Helten, Dr. W.L. van, 's-Gravenhage. 1873.
Hendriks, Dr. A., Leiden. 1906.
Herderscheê, Dr. J., 's-Gravenhage. 1879.
Hesseling, Dr. D.C., Leiden. 1893.
Hettema, zie Buitenrust.
Hodenpijl, zie Gijsberti.
Hoefer, F.A., Hattem. 1894.
Hoekstra, Dr. P., Breda. 1903.
Hoeve, G.J. van der, Apeldoorn. 1902.
Hoeven, Mr. G.G. van der, Rotterdam. 1914.
Hoëvell tot Nijenhuys, G.W.W.C. Baron van, 's-Gravenhage. 1906.
Hof, J.J., Leeuwarden. 1912.
Hofker, Mejuffrouw Dr. S., Leiden. 1915.
Hofstede de Groot, Dr. C., 's-Gravenhage. 1892.
Hogendorp, Mr. H. Graaf van, 's-Gravenhage. 1882.
Holwerda, Dr. A.E.J., Leiden. 1881.
Holwerda Jr., Dr. J.H., Leiden. 1907.
Honig, G.J., Zaandijk. 1904.
Hooft, C.G. 't, Amsterdam. 1914.
Hoog, Dr. I.M.J., Nijmegen. 1887.
Hoogstra, Dr. S.S., Gouda. 1904.
Hoogvliet, Dr. J.M., 's-Gravenhage. 1898.
Hora Siccama, zie Rengers.
Houck, Dr. M.E., Deventer. 1910.
Houtsma, Dr. M. Th., Utrecht. 1882.
Hoven, Mevrouw Thérèse, 's-Gravenhage. 1896.
Hoynck van Papendrecht, A., Rotterdam. 1915.
Hubrecht, Dr. H.F.R., Amsterdam. 1904.
Huizinga, Dr. J., Leiden. 1903.
Hulsman, G., Assen. 1903.
Humme, A.A., Scheveningen. 1913.
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Hurgronje, zie Snouck.
Hurrelbrinck, zie Lamberts.
IJsselt (van), zie Sasse.
IJzerman, J.W., Wassenaar. 1892.
Jacobsen, Dr. R., Rotterdam. 1907.
Jansen, Dr. J.A.H.G., Jutfaas. 1912.
Japikse, Dr. N., 's-Gravenhage. 1903.
Jelgersma, Dr. D.G., Oegstgeest. 1896.
Jelgersma, Dr. G., Leiden. 1908.
Jonckbloet, G.D.A., 's-Gravenhage. 1890.
Jong (J. en J.P.B. de), zie Josselin.
Jong, Dr. J.D. de, Gorsel. 1886.
Jong van Beek en Donk, Jhr. Mr. B. de, 's-Gravenhage. 1914.
Jonge van Ellemeet, Jhr. Mr. B.M. de, Assen. 1911.
Jonge (de), zie Kiewiet.
Jonker, Dr. A.J. Th., Heerde. 1905.
Jonker, Dr. J.C.G., Leiden. 1909.
Joosting, Mr. J.G. Ch., Groningen. 1895.
Josselin de Jong, J. de, Leiden. 1903.
Josselin de Jong, Dr. J.P.B. de, Voorschoten. 1914.
Juynboll, Dr. H.H., Leiden. 1901.
Juynboll, Dr. Th. W., Leiden. 1910.
Kaakebeen, C.G., 's-Gravenhage. 1912.
Kaay, Mr. W. van der, 's-Gravenhage. 1874.
Kalf, Dr. J., 's-Gravenhage. 1906.
Kalff, Dr. G., Noordwijk a.Z. 1884.
Kalff Jr., Mr. J., Amsterdam. 1914.
Kam, G.M., Nijmegen. 1905.
Kan, Dr. A.H., Dordrecht. 1913.
Kapteyn, J.M.N., Leiden. 1913.
Kate Jr., J.J.L. ten, 's-Gravenhage. 1887.
Kellen Dz., J. Ph. van der, Amsterdam. 1912.
Kepper, G.L., 's-Gravenhage. 1873.
Kerkwijk, A.O. van, 's-Gravenhage. 1914.
Kern Hz., Dr. J.H., Groningen. 1893.
Kern, Dr. J.H.C., Utrecht. 1861.
Kesper, Dr. L.A., 's-Gravenhage. 1903.
Kesteloo, H.M., Domburg. 1885.
Kesteren, C.E. van, Amsterdam. 1881.
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Kielstra, Dr. E.B., 's-Gravenhage. 1892.
Kiewiet de Jonge, Dr. H.J., Dordrecht. 1898.
Klein-Peaux, Mevrouw J.R., Oegstgeest. 1915.
Kleintjes, Mr. Ph., Groningen. 1914.
Kleyntjens, J., Nijmegen. 1911.
Kloot Meyburg, H. van der, Voorburg. 1913.
Kluyver, Dr. A., Groningen. 1885.
Knappert, Dr. L., Leiden. 1893.
Knobel, F.M., 's-Gravenhage. 1906.
Knottenbelt, Mr. J., 's-Gravenhage. 1879.
Knuttel-Fabius, Mevrouw E., 's-Gravenhage. 1893.
Knuttel, Dr. J.A.N., Leiden. 1907.
Knuttel, Dr. W.P.C., 's-Gravenhage. 1881.
Kollewijn Nz., A.M., 's-Gravenhage. 1884.
Kollewijn, Dr. R.A., Amsterdam. 1882.
Koolemans Beijnen, G.J.W., 's-Gravenhage. 1892.
Koopmans, J., Dordrecht. 1906.
Kops, W.P., Amsterdam. 1903.
Kossmann, Dr. E.F., 's-Gravenhage. 1901.
Koster, Dr. Edw. B., 's-Gravenhage. 1895.
Krabbe, Mr. H., Leiden. 1908.
Krämer, Dr. F.J.L., Rijswijk (Z.H.). 1893.
Kramp, F.G., Amsterdam. 1895.
Kristensen, Dr. W.B., Leiden. 1902.
Kroes-Ligtenberg, Mevrouw Dr. Chr., Rotterdam. 1910.
Kronenberg, Dr. A.J., Deventer. 1879.
Kronenberg, Mejuffrouw M.E., Deventer. 1913.
Kruisinga, Dr. E., Amersfoort. 1912.
Kruitwagen, P. fr. Bon., Woerden. 1908.
Krul, Dr. R., 's-Gravenhage. 1894.
Kruseman, zie Polman.
Kühler, Dr. W.J., Amsterdam. 1909.
Kuile, Mr. G.J. ter, Ambt-Almeloo. 1914.
Kuiper, Dr. E.T., Amsterdam. 1900.
Kuyk, Mr. J. van, 's-Gravenhage. 1912.
Kuyper, Dr. A., 's-Gravenhage. 1869.
Kuyper, Dr. H.H., Amsterdam. 1915.
Kuyper, Mejuffrouw H.S.S., 's-Gravenhage. 1913.
Lamberts Hurrelbrinck, Mr. L.H.J., Maastricht. 1890.
Leemans, W.F., 's-Gravenhage. 1893.
Leendertz Jr., Dr. P., Amsterdam. 1897.
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Leendertz, W.J., Amsterdam. 1892.
Leersum, Dr. E.C. van, Amsterdam. 1905.
Leeuw, Mejuffrouw A.G. de, Baarn. 1893.
Lennep, Jhr. Dr. M.F. van, Aerdenhout. 1910.
Leopold, Joh. A., Nijmegen. 1878.
Leopold, Dr. J.H., Rotterdam. 1911.
Leopold, L., Groningen. 1878.
Levy, Mr. J.A., Amsterdam. 1877.
Leyds, Dr. W.J., 's-Gravenhage. 1897.
Liefrinck, F.A., 's-Gravenhage. 1912.
Ligthart, G.J., 's-Gravenhage. 1912.
Limburg, zie Roest.
Lindeboom, Dr. J., Groningen. 1910.
Linden (van der), zie Cort.
Lintum, Dr. C. te, Scheveningen. 1912.
Loeff (van der), zie Rutgers.
Löhnis, F.B., Scheveningen. 1893.
Loenen, J.B. van, 's-Gravenhage. 1910.
Loenen Martinet, J. van, Bussum. 1878.
Loghem, Mr. M.G.L. van, Amsterdam. 1883.
Lohman, zie Savornin.
Loke, Mejuffrouw Dr. M.E., Groningen. 1907.
Loosjes, V., Amsterdam. 1889.
Lotsy, Dr. J.P., Haarlem. 1911.
Loup, zie Macalester.
Lovendaal, G.W., Grave. 1894.
Macalester Loup, Mr. R., Hilversum. 1880.
Mackay van Ophemert, Mr. D.J. Baron, Ophemert. 1872.
Maclaine Pont, Mejuffrouw M.W., Zetten. 1896.
Man, Mejuffrouw M.G.A. de, Middelburg. 1907.
Mandere, H. van der, 's-Gravenhage. 1914.
Manssen, W.J., Zaandam. 1881.
Mansvelt, Dr. N., Haarlem. 1894.
Marius, Mejuffrouw G.H., 's-Gravenhage. 1907.
Martin, Dr. W., 's-Gravenhage. 1902.
Martinet, zie Loenen.
Meerkamp van Embden, Mr. A., Middelburg. 1915.
Mees, Mr. M., Rotterdam. 1897.
Meester, E.J. de, Rotterdam. 1903.
Meijer, Dr. W., 's-Gravenhage. 1899.
Mendels, Dr. I., Groningen. 1908.
Mendes da Costa, Dr. M.B., Amsterdam. 1888.
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Mensing, A.W.M., Amsterdam. 1914.
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, Mr. P.A.N.S. van, 's-Gravenhage. 1895.
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.
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., Leiden. 1888.
Muller, Dr. P.J., Voorburg. 1898.
Muller Fz., Mr. S., Utrecht. 1874.
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., Zwolle. 1906.
Nieuwenhuis, Dr. A.W., Leiden. 1902.
Nieuwenhuis (J.), zie Domela.
Nieuwenkamp, W.O.J., Edam. 1909.
Nijhoff, W., 's-Gravenhage. 1895.
Nijland, Mejuffrouw Dr. J.A., Amsterdam. 1896.
Nolen, Dr. W., Leiden. 1907.
Nolst Trenité, G., Haarlem. 1915.
Nolthenius, zie Tutein.
Nuys, Chr., Amsterdam. 1911.
Oort, Dr. H., Leiden.. 1873.
Ophuijsen, Ch. A. van, Leiden. 1906.
Oppenheim, Mejuffrouw Dr. E.R., 's-Gravenhage. 1915.
Oppermann, Dr. O., Utrecht. 1911.
Opprel, Dr. A., Dordrecht. 1903.
Overvoorde, Mr. J.C., Leiden. 1895.
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Oyen (van), zie Vorsterman.
Peaux, Mejuffrouw A.G., Nijmegen. 1913.
Peltenburg, C., Oegstgeest. 1912.
Perk, M.A., Amsterdam. 1874.
Peters, C.H., 's-Gravenhage. 1896.
Petit, L.D., Leiden. 1880.
Pierson, Dr. H., Amsterdam. 1878.
Pijper, Dr. F., Leiden. 1884.
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.
Raaf, Dr. K.H. de, Rotterdam. 1905.
Rademaker, Dr. L.A., Scheveningen. 1915.
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.
Roggen (van), zie Graadt.
Ronkel, Dr. Ph. S. van, 's-Gravenhage. 1912.
Roorda, P., Groningen. 1912.
Roos, Dr. A.G., Groningen. 1909.
Rooseboom, W., 's-Gravenhage. 1890.
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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-Hertogen bosch. 1907.
Saussaye (de la), zie Chantepie.
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.
Scharten, C., Blaricum. 1910.
Scharten-Antink, Mevrouw M., Blaricum. 1910.
Scheltema, zie Adama.
Schelven, Dr. A.A. van, Vlissingen. 1912.
Schendel, A. van, Domburg. 1915.
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.
Scholte, J.H., Amsterdam. 1915.
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.
Six, Jhr. Dr. J., Amsterdam. 1894.
Slee, Dr. J.C. van, Diepenveen. 1882.
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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., Wassenaar. 1913.
Smidt, Mr. H.J., 's-Gravenhage. 1872.
Smissaert, Jhr. Mr. H., 's-Gravenhage. 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.
Spoor-de Savornin Lohman, Mevrouw A., Apeldoorn. 1897.
Stellwagen, A.W., Apeldoorn. 1876.
Stempel, Mejuffrouw Dr. B.M. van der, Amsterdam. 1914.
Sterck, J.F.M., Heemstede. 1897.
Sterck-Proot, Mevrouw J.M., Heemstede. 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.
Tinbergen, Dr. D.C., 's-Gravenhage. 1907.
Tjeenk Willink, Dr. H.D., Haarlem. 1881.
Trenité, zie Nolst.
Treub, Mr. M.W.F., 's-Gravenhage. 1915.
Tutein Nolthenius, R.P.J., Arnhem. 1898.
Uitterdijk, zie Nanninga.
Ulfers, S., Rotterdam. 1907.
Valette, G.J.P. de La, Scheveningen. 1880.
Valk, Dr. J. van der, Rotterdam. 1913.
Valkhoff, P., Hilversum. 1910.
Veder, Mr. W.R., Amsterdam. 1893.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1915

173
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.
Verkade, Ed., 's-Gravenhage. 1915.
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, Mejuffrouw C.M., 's-Gravenhage. 1915.
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.
Vollenhoven, Mr. C. van, Leiden. 1903.
Vollgraff, Dr. J.C., Utrecht. 1881.
Vooys, Dr. C.G.N. de, Utrecht. 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, R.W.P. de, Amsterdam. 1886.
Vries, Dr. S.G. de, Leiden. 1886.
Vries, Dr. T. de, 's-Gravenhage. 1914.
Vries, Dr. W. de, Groningen. 1910.
Vürtheim, Dr. J.J.G., Leiden. 1905.
Waalwijk, D.A. van, Bussum, 1907.
Walch, Dr. J.L., 's-Gravenhage. 1915.
Waller Zeper, Dr. S.A., Leeuwarden. 1915.
Weissman, A.W., Amsterdam. 1906.
Wensinck, Dr. A.J., Leiden. 1912.
Werner, H.M., De Steeg. 1887.
Wieder, Dr. F.C., Vreeland. 1909.
Wiersum, Dr. E., Rotterdam. 1904.
Wijk, Dr. N. van, Leiden. 1907.
Wijnaendts Francken, 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.
Zeper, zie Waller.
Zimmerman, Mr. A.R., Rotterdam. 1909.
Zuidema, Dr. W., Amsterdam. 1895.
Zuylen van Nyevelt, S.I. Baronesse van, 's-Gravenhage. 1907.

B. IN NEDERLANDSCH-INDIË GEVESTIGD.
Jasper, J.E., Buitenzorg. 1914.
Kooy-van Zeggelen, Mevrouw M.C., Buitenzorg. 1912.
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Levensbericht van Samuel Adrianus Naber.
Er is zeer juist gezegd1, dat Nabers leerlingen zijn omgang en onderwijs eerst recht
leerden waardeeren, wanneer ze zelf geestelijk volwassen begonnen te worden. Er
bestonden hiervoor, als ik wel zie, twee redenen. Eenerzijds was Naber zoo zeer
overtuigd, dat iedereen zelfstandig de voor hem geschikte richting moest vinden, dat
hij het vermeed opzettelijk op jonge studenten invloed uit te oefenen en een school
te vormen; zij van hun kant konden uit de colleges alleen geen denkbeeld krijgen
van de beteekenis van hun leermeester. Zoo bleef men elkaar langen tijd vreemd. De
belangstelling in de textcritiek was tijdens Nabers professoraat bij lange na zoo groot
niet als in zijn studententijd. Wij begrepen, dat zijn methode zeer geschikt was tot
het aanleeren van de taal, maar we betreurden de een-

1

Door K. Kuiper, Levensbericht van S.A. Naber (Jaarboek der K.A.v.W. 1915, p. 78-112).
Vgl. voorts Mr. J. Ch. Naber, S.A. Naber (Amsterdammer, Weekbl. voor Ned., No. 1877,
15 Juni 1913, p. 6-7); Dr. Albs. Poutsma, In Memoriam. S.A. Naber (Eigen Haard 1913, p.
401-402); Dr. J. Vürtheim, S.A. Naber en de Gids 1853-1913 (Gids 1913 III, p. 168-172) en
K. Kuiper in Alg. Handelsblad van 31 Mei 1913.
Met groote erkentelijkheid gewaag ik hier tevens van de welwillende voorlichting, die ik
telkens van de familie Naber mocht ontvangen.
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zijdigheid van zijn lessen. Hoe veelomvattend de geleerdheid van onzen professor
was, werden we ons eerst later bewust, als we zijn geschriften leerden kennen. Er
werd bij de lezing dier interessante artikelen over Flavius Josephus, over het
syncretisme der derde eeuw en later van de beide groote biographische werken menige
verzuchting geslaakt en met verbazing gevraagd: ‘Waarom wordt ons op de colleges
van zoo veelzijdige kennis slechts één kant getoond?’ Hoe meer we den omvang van
zijn geleerdheid gingen beseffen, des te minder konden we hem die zich vrijwillig
opgelegde beperking vergeven, maar tegelijk werd het ons duidelijk, dat men een
man van geheel exceptioneele gaven moest zijn, om op één deel van zijn uitgebreid
studiegebied zoo te kunnen uitmunten, als hij op het terrein der philologische
textcritiek.
Als jonge studenten hadden we niet te klagen over de welwillendheid van onzen
professor; met onverdroten geduld stond hij ons te woord en slechts zelden bemerkten
we, dat hij, evenals zijn leermeester Peerlkamp, op een onhandige opmerking ‘een
even fijne als gevoelige repliek’ wist te geven. We merkten op de ouderwetsche
degelijkheid van zijn kleeding: de correct-zwarte gekleede jas met onberispelijke
boord en manchetten; we waren getroffen op onze promoties door de hartelijke
jovialiteit waarmede hij ons, en de deftige hoffelijkheid waarmede hij onze ouders
en zusters toesprak; we waardeerden de vriendelijke onderscheiding, waarmede hij,
de 70-, 80-jarige, ons jong-gepromoveerden tot de huisdeur uitgeleide deed - studenten
vergezelde hij tot de kamerdeur, die hij opende, terwijl hij met de andere hand de
schel trok -; we voelden de sfeer van rustigen eenvoud op de studeerkamer aan de
Reguliers-
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gracht met de groengerande, pretentielooze boeken rekken en de albasten
schoorsteenversiering, die voor ons niets ‘onsmakelijks’ had1. Toen Hart Nibbrig
ons vertelde, dat hij zich bij het schilderen van het portret zóó had moeten plaatsen,
dat Cobets beeltenis nog even in den spiegel zichtbaar werd, begrepen we, dat dit
zoo moest. Er was in die studeerkamer een traditie, onder welker bekoring we waren
gekomen en bleven. We brachten heusch niet zonder spanning ons eerste bezoek aan
de Van Eeghenstraat, bang voor al te veel verandering. Dit viel gelukkig mee; al had
de ruimte niet gedoogd, dat alle kasten in de studeerkamer werden ondergebracht,
men was toch zoo veel mogelijk trouw gebleven aan de oude traditie. Vooral sinds
het verschijnen van de Vier tijdgenooten waren we begonnen Naber te zien als den
man van trouw en piëteit. Daar hingen de portretten van Cobet, Buys, Kiehl, Huet,
Pierson en in onze boekenkast stonden de beide biografische werken als de stille
getuigen van het trouwe gemoed, waarin slechts plaats was voor dankbaarheid aan
die uitnemende vrienden en waarin niet scheen op te komen de gedachte, dat ook zij
misschien iets te danken hadden aan de groote gaven van hun te nederigen vriend.
We wisten, dat Naber liberaal was, een liberaal van '48. In 19032 schrijft hij: ‘Op
ieder gebied ben ik vrijwel Thorbeckiaansch liberaal gebleven, al zijn dan ook enkele
concessies onvermijdelijk en ook wenschelijk.’ In later jaren sloot hij zich aan bij
de Vrij-liberalen; tot zijn dood bleef hij zijn beginselen trouw. Toen hem

1
2

Propria Cures VII, p. 167.
In een brief van 9 Juni 1903 aan Ds. J.W.P. Feith, wien ik hier voor de inzage van dezen en
andere brieven hartelijk dank zeg.
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op zijn laatste ziekbed bericht werd, dat de bond van Protestantsche kiezers was
opgericht, zeide hij: ‘Het oude vaandel staat weer.’ Ook op kerkelijk gebied was hij
liberaal, modern met orthodoxe sympathieën. Reeds vroeg kwam hij door de
Amsterdamsche relatiën van zijn tweede moeder onder den invloed van het réveil,
waarvan hij de ‘stemming’ en de sympathieke eigenaardigheden steeds heeft bewaard:
de gehechtheid aan een intiem-huiselijke godsdienstigheid met haar traditioneele
ochtend-bijbellezing - die eerst gestaakt werd, toen de protesten van het jongere
geslacht al te dwingend werden - en de verdraagzaamheid jegens anderen. In 1908
onderteekende hij het voorstel van Ds. Richard tot invoering der représentation
proportionnelle in het Collège électoral der Amsterdamsche Waalsche Gemeente.
De voor de hand liggende tegenwerping, dat de andere partij niet zoo zou handelen,
als zijn geestverwanten in de minderheid kwamen, maakte weinig indruk op hem;
als hij maar recht deed! Zijn gehechtheid aan de kerk deed hem tot op hoogen leeftijd
lid blijven van het Collège d'administration; ja zelfs onttrok hij zich niet aan de taak
van collecteeren langs de huizen, waarbij, naar hij me in 1897 meedeelde, hem soms
met een van boven van een trap toegeroepen ‘meneer doet er niet meer an’ de deur
gewezen werd.
Trouw aan ons vorstenhuis kan men a priori bij Naber verwachten; de historische
traditie moest hem wel tot Oranjeman maken. Zijn eerbied weerklonk in het timbre
van zijn stem, als hij in den tijd van de voorjaarsaudientie mededeelde, geen college
te kunnen geven, omdat hij naar het ‘palatium’ zoude gaan ‘ad Reginam salutandam’.
Ja, de geschiedenis heeft het Paleis op den Dam tot gewijden grond gemaakt in zijn

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1915

5
oogen: ‘die het Paleis op den Dam verlaat, schijnt mij toe den eersten stap te doen
om den troon zelven te verlaten.’
Maar daar was vooral de trouwe piëteit voor zijn leermeesters, en onder die allen
het meest voor Cobet. De vereering van Cobets leerlingen kunnen wij, die den meester
niet gekend hebben, niet meer meevoelen. Begrijpelijk, want allen zeggen, dat men
Cobet moest hooren; wij kunnen hem lezen, zijn geleerdheid bewonderen, verbaasd
staan over den ongelooflijk rijken inhoud der Brieven; maar de geestigheden, die
zijn leerlingen verhalen, waardeeren we niet en zijn minachting voor studievakken
van anderen doet ons niet aangenaam aan. Dat alles heeft Naber wel gevoeld, maar
over die weinig sympathieke eigenschappen heeft hij liefst zoo min mogelijk gerept:
‘Men mag het genie geen wetten stellen.’ Aan de aantrekkingskracht, die van Cobet
uitging, gaf hij zich zonder die te analyseeren over.
Zeker, het verbaast ons niet, dat de toon in de Vier tijdgenooten somber is; hij
sloot de oogen niet voor het feit, dat in 1894 het jonge Nederland zijn ideaal langs
andere wegen trachtte te bereiken dan de mannen van '48, maar één ding heeft hij
niet voorzien: dat verscheidenen, die in de dagen van zijn ouderdom niet veel meer
dan jongens waren, later in oogenblikken van moeheid zouden grijpen naar zijn boek,
om zich te sterken aan de frissche kracht van zijn forsche karaktervolle zinnen en
met de nooit transigeerende eerlijkheid van zijn manhaftig oordeel. Denkelijk heeft
hij ook nooit vermoed, dat bij de besten van de jongelieden van nu een verlangen
naar meer vormelijkheid, een tegenzin tegen de democratische nonchalance, die voor
traditie en piëteit slechts een onverschillig ‘waartoe?’ overheeft, bezig is wakker te
worden.
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Wanneer ik in dit opstel de bespreking der philologische en historische geschriften
van den overledene vlecht in de beschrijving der uitwendige levensomstandigheden,
dan zie men daarin niet een aanwijzing dat ik steeds verband zie tusschen beide,
maar de overtuiging, dat de chronologische methode eenmaal aangenomen, niet
zonder bezwaar plotseling kan verlaten worden.
Samuel Adrianus Naber werd 16 Juli 1828 te 's-Gravenhage geboren uit het huwelijk
van J.W.A. Naber, ambtenaar aan het Ministerie van Oorlog, later referendaris, chef
der Afdeeling Geneeskundige dienst, en Catharina Elizabeth Meerburg. Aan den
invloed van zijn tweede moeder, Caroline Verwoert, was het te danken, dat hij
aanvankelijk bestemd werd voor Waalsch predikant. In het ouderlijk huis werd met
belangstelling over school- en academieleven gesproken. Nabers gehechtheid aan
zijn leermeesters, van den laagsten tot den hoogsten, die hem zijn leven lang bijbleef,
is door de conversatie thuis eer gevoed dan tegengewerkt. Reeds als kind van 6-11
jaar moet de jonge Sam - zoo was zijn huisnaam - een ontwikkelde opmerkingsgave
gehad hebben, anders waren hem, hoezeer hij ook door een verwonderlijk sterk
geheugen werd gesteund, niet licht zóóvele détails uit die lang vervlogen dagen
bijgebleven. Niet alleen de namen van meester C.H. Roggen en den ondermeester
P. van Ardenne, maar ook hun eigenaardigheden en de onderwijsmethode op de
Fransche school aan de Paviljoensgracht, weet Naber later met de grootste
nauwkeurigheid te vermelden. Gewichtig voor ons is, dat hij in 't begin van die
periode (1834-1839) Huet leerde kennen en dat reeds toen de voorliefde
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voor wis- en sterrenkunde openbaar werd. Belangrijker is natuurlijk de Gymnasiumtijd
(1839-1845). De innigheid, waarmede hij den toenmaligen jongsten praeceptor Dr.
L.R. Beynen, den lateren rector, herdenkt, is wel treffend, en toch is mij niets gebleken
van een blijvenden invloed van dezen jongen man met de ‘zilveren stem en de edele
gelaatstrekken, de rijke phantasie en ongemeene verbeeldingskracht.’ Daarentegen
heeft de rector, Dr. Casparus Bax, in alle opzichten als mijn indrukken juist zijn de
mindere van den vorige, bewerkt, dat de jonge Naber zich in 1845 aan de Leidsche
academie liet inschrijven als literator. Het zijn bepaald 's mans waardigheid geweest,
het traditioneele aanzien van een rector in die dagen en zijn benijdenswaardig χαρισμα
om den leerlingen liefde voor zijn vak in te boezemen, waardoor Naber werd
meegesleept, want 's rectors lessen moeten wel weinig aantrekkelijks hebben gehad.
Het viel aan de academie niet mee; Peerlkamp stond op het punt zijn emeritaat te
nemen en Bake was oud al was hij eerst in zijn 60ste jaar. Veel meer voelde de jonge
student zich aangetrokken tot Kaisers astronomie, Rijkes physica en het
Sanskritcollege van Rutgers; ja het had weinig gescheeld of Kaiser had hem voor
goed naar het Observatorium gelokt. Het is merkwaardig voor de kennis van Nabers
gemoed, dat hij in de Vier tijdgenooten, waaraan het voorgaande dikwijls woordelijk
is ontleend, onmiddellijk aan deze mededeelingen toevoegt, dat de schuld eigenlijk
bij hemzelf lag, omdat hij niet voldoende was voorbereid en dat hij Bake later heeft
leeren waardeeren.
Maar spoedig kwam het keerpunt. Het was op dien ‘gedenkwaardigen lentemorgen
in 1846’, dat de jonge Naber voor 't eerst Cobet mocht bezoeken. Dit bezoek
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was beslissend; van dit oogenblik af is Naber Cobets trouwste leerling en vriend
geweest. Oudere studenten hebben ons verhaald van de aandoening, waarmee Naber
in November 1889 een college wijdde aan de nagedachtenis van zijn leermeester en
de laatste bladzijden van de Vier tijdgenooten getuigen van de diepe smart en het
gevoel van verlatenheid, waardoor de schrijver wordt overvallen als de leidsman van
hem is weggenomen.
Wij kunnen ons gemakkelijk verplaatsen in de opgetogenheid, waarmee Naber en
zijn tijdgenooten de beroemde oratio inauguralis aanhoorden. Daarin klonk een nieuw
geluid voor den jongen man, die, met hooge idealen naar de academie gekomen, zoo
gedesillusioneerd was. Wij betreuren de uitgave van de ‘Brieven’ dan ook niet, daar
zij ons helpen ons een voorstelling te maken van die dagen. Er zijn twee instellingen
- waaraan Nabers naam verbonden is - die tot de verbreiding van Cobets wetenschap
nuttig geweest zijn. De eene is het dispuutgezelschap Studiis et amicitiae, in 1843
door Naber en eenige anderen als gymnasiasten opgericht, waarvan de leden, nadat
het in 1845 naar Leiden was overgebracht, aanvankelijk onder leiding van E.J. Kiehl
ijverig disputeerden over philologische theses, en zoodoende de beginselen der
Cobetiaansche critiek onder de jongeren verbreidden. De tweede, van meer publiek
karakter, is het philologische tijdschrift Mnemosyne, opgericht in 1851 door Naber,
Kiehl en Mehler, dat Cobet aan het schrijven heeft gebracht. De eerste jaargangen
getuigen van de veelzijdige belangstelling der jonge oprichters, maar spoedig werd,
tegelijk met het begin van Cobets medewerking, de inhoud uitsluitend
philologisch-critisch, wat, evenals het verwerpen van het Hollandsch als voertaal,
het buitenlandsch debiet
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moge bevorderd hebben, maar door ons zeker niet anders dan betreurd kan worden.
Reeds vroeger, 12 December 1850, had de promotie plaats op een specimen ‘de
Fide Andocidis orationis de Mysteriis’. De thans wat zonderling aandoende captatio
benevolentiae aan 't slot, waarin de jeugdige schrijver om een milde beoordeeling
vraagt, is overbodig. Immers, al moge de verwerping der rede op onvoldoende gronden
geschied zijn, het betoog getuigt van een scherpzinnigheid en een veelzijdige kennis
van taal, geschiedenis en antiquiteiten, waarin verreweg de meerderheid der
jong-gepromoveerden hem in de verste verte niet kan evenaren en we begrijpen de
ingenomenheid, waarvan zijn professoren hem bij talrijke gelegenheden blijk gaven.
Ons, die zijn latere geschriften kennen, valt natuurlijk de stijl een beetje tegen.
Inmiddels had Naber als leeraar aan het Rijswijksche Instituut-Mensing de eerste
schrede gezet op paedagogisch terrein, maar al spoedig, 1 Augustus 1851, werd de
jong-gepromoveerde als conrector beroepen naar Haarlem, op een tractement van
ƒ 1200. Vlot schijnt de benoeming niet te zijn gegaan; niettegenstaande de schitterende
aanbevelingen van Cobet, Bake en Rutgers. Als kind moet Naber een stille jongen
geweest zijn en ook aan de academie bewoog hij zich niet veel in studentenkringen.
Zijn dispuutgezelschap en de veertiendaagsche politieke bijeenkomsten in de Lion
d'or, benevens de leestafel der societeit, hebben den hard-werkenden student misschien
wel de voornaamste ontspanning geleverd. Thans maakte de verlegen jonge man op
de curatoren een ‘gemaniereerden’ indruk. Waarschijnlijk zullen zij zich hebben
laten geruststellen door Cobet, die zijn optreden verklaarde uit ‘ongeveinsde modestie
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en zachtheid van charakter’, en verzekerde, dat hij later wel bij zou komen. Hij heeft
gelijk gehad. Immers wie Naber op lateren leeftijd heeft gekend, weet van zijn groote
belangstelling in menschen. Tot het laatst toe is hij de ouderwetsche gewoonte trouw
gebleven om zich op reis voor te stellen aan zijn mede-gasten in de hôtels, waar hij
logeerde; hij rustte niet voor hij met allen tenminste eenige woorden had gewisseld.
De moderne table d'hôte met haar kleine tafeltjes was hem een gruwel; hij wilde
aanzitten aan de groote tafel, zijn buren leeren kennen en beproeven een van die
vluchtige vriendschappen te sluiten, gebaseerd op een intuitieve sympathie, die weer
even plotseling afgebroken als later voortgezet kunnen worden. Als inwoner van
provincie-steden beschouwde hij het als een plicht de officieele bezoeken te brengen,
die naast hun maatschappelijk nut in zijn oog ook een zekere bekoring hadden. Tot
op hoogen leeftijd bezocht hij alle nieuwbenoemde hoogleeraren aan de zich
voortdurend uitbreidende Amsterdamsche universiteit. Hij was diep overtuigd van
de wenschelijkheid - ook op wetenschappelijk gebied - eener persoonlijke
kennismaking; de maandelijksche bijeenkomsten der Koninklijke Academie
verschaften hem derhalve een rijk genot en op studiereizen vinden we hem steeds in
't gezelschap van de besten op elk gebied. Ik waag de gissing, dat deze eigenschap
te Haarlem tot uiting is gekomen, dat de vroeger ietwat teruggetrokken jongeman
door den invloed van Huet - met wien hij sinds de Fransche school geen verkeer
gehad had -, Buys, Bergsma e.a. zich ontplooid heeft tot den opgewekten,
conversabelen, belangstellenden en belangwekkenden Gesellschafter van later. Naber
heeft zijn Haarlemschen kring, de gezellige
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tafel en de in den winter van 1853 op initiatief van Buys gestichte Debating society
met groote sympathie herdacht, maar daarbij al het licht op zijn medeleden laten
schijnen en nu is er niemand meer om zijn aandeel in het onderhoudende tafelgesprek
en het opgewekte debat te beschrijven1.
Een wijziging kwam in deze verhoudingen door zijn huwelijk met Mejuffrouw
Anna Elisabeth l'Honoré, den 4en Juli 1854. Mevrouw Naber behoort tot een
Hugenotenfamilie en heeft ruim 58 jaren lang een gezegenden invloed op haar man
gehad. Haar liefde heeft altijd ingesloten een volledige belangstelling in zijn denken
en werken, voor zoover dat voor haar toegankelijk was, en haar vereering heeft haar
nooit belet met steun of raad tusschenbeide te komen, als er moeilijkheden dreigden
door miskenning van de wereld of door de al te rigoureuse vasthoudendheid van haar
man, die, principieel gerechtvaardigd, in de praktijk wel eens kon worden verzacht.
Want van transigeeren wist Naber niet, zeker niet als het de eerlijkheid, maar ook
niet als 't gezagsquaesties gold. Dit bleek vooral, nadat hij 12 April 1858 in de plaats
van Jacobus Venhuizen Peerlkamp tot rector was benoemd. Hij brak met de gewoonte
kindergeld-attesten voor predikantszonen te teekenen, indien niet van deugdelijke
vorderingen in de classieke talen was blijk gegeven en hield voet bij stuk, als men
hem trachtte te bewegen zijn ongunstig oordeel over kinderen van invloedrijke burgers
te verzachten. Op zijn leerlingen moet hij een goeden invloed hebben gehad, gelijk
de hechte vriendschap van mannen als

1

Een enkele aardige bizonderheid verhaalt Dr. Bronsveld in ‘Souvenirs’ (Stemmen voor W.
en V. 1914, p. 165).
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H.E. Moltzer, J.H.A. Michelsen, C.F. Gronemeyer, Joh. Dyserinck voor hun ouden
leermeester bewijst.
Uit de Haarlemsche werkzaamheid leeren we Nabers wetenschappelijke richting
reeds grondig kennen. De Mnemosyne van 1852-'57 bevat artikelen van
epigraphisch-historischen aard naar aanleiding van de Cretische inscripties, tot welker
uitgave Cobets liberaliteit hem had in staat gesteld; historisch-juridisch zijn de stukken
over den Arginusenslag, Demosthenes' proces tegen Aphobus - in welk laatste de
redenaar duchtig wordt nagerekend - en over Solons wetgeving omtrent het erfrecht.
Zuiver philologisch zijn daarnaast talrijke emendaties op Herodotus, Homerus en
Polybius en een artikel over Andocides, waarin het vonnis over de Oratio de Mysteriis
in de dissertatie geveld wordt uitgebreid over de andere redevoeringen.
In denzelfden tijd begint Naber te werken voor de Gids. Zijn Quintus Ennius is
nog maar een voorspel van de schetsen, die hij later leveren zal. Zijn recensies zoowel
in de Mnemosyne als in de Gids zijn minder geestig, maar veel feller dan die uit
latere perioden; allengs is de waardeering meer naar den voorgrond gekomen. Het
eerste paedagogische artikel ‘Een gesprek’ in de Tijdspiegel van 1859 - het laatste
is dertig jaren jonger - is nauwlijks een belofte; maar toch herkennen we reeds den
classicus, die in beperking de remedie zoekt tegen oppervlakkigheid naast den man
van de praktijk, die onverstandige zuinigheid op onderwijsgebied verfoeit.
Zoo vertoont Naber als 25-30jarig man zich reeds in al zijn veelzijdigheid; slechts
niet als biograaf. Dat kan ook niet, want zijn biographieën zijn tevens mémoires.
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Deze ondanks huiselijke zorgen zoo vruchtbare tijd werd afgebroken door een
gevraagd ontslag in Maart 1860. Cobet1 had hem aangewezen als den geschikten
man om het gymnasiaal onderwijs in Indië te introduceeren en Naber, de vaderlander,
die hij was, werd aangetrokken door de schoone taak om Europeesche beschaving
te brengen aan aristocratische regentenzonen en ‘Europeesche’ telgen van voorname
ambtenaren. De inrichting, dagschool met internaat, dat er de kern van moest zijn,
zoude georganiseerd worden naar het voorbeeld van de aanzienlijke kostschool van
Noordhey, waaraan de bekende paedagoog De Raadt zulk een gedistingeerd cachet
gaf. Gelijk op zoo menig gebied was ook hier Naber zijn tijd verre vooruit; het
systeem - nòg wel verkondigd - van beheerschen door dom-houden was hem zeer
onsympathiek. Er zullen er wellicht geweest zijn, die een mislukking vreesden, wij
althans kunnen ons moeilijk voorstellen Naber aan 't hoofd van een internaat met
nachtcontrôle over vroegrijpe jongens van een ander ras, in een omgeving, welke
hem zijn studiezin kwalijk nam of er den spot mee dreef. Maar men schijnt hem
bovendien verwijten gedaan en handelingen toegedicht te hebben, die een smet op
zijn karakter wierpen en dat heeft de bittere stemming veroorzaakt, waarvan we
Mnem. 1862 p. 77 de uitdrukking vinden. Het einde was een in eervolle bewoordingen
vervat ontslag, dat hem zeer griefde (Aug. 1861).
Gesteld in het genot van een behoorlijk wachtgeld

1

De commissie van advies bestond uit Jhr. J.P. Cornets de Groot van Kraayenburg, Prof. Dr.
C.G. Cobet, Prof. Dr. M. de Vries en Mr. J.L. de Bruyn Kops.
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vestigde Naber zich als otiosus te Leiden, maar verklaarde zich op verzoek van den
rector van het gymnasium dadelijk bereid voor eenige maanden de door het vertrek
van den heer H. Mulder 21 Augustus 1862 opengevallen leeraarsplaats belangloos
te vervullen. Aan het verslag van den cursus 1861-1862 voegde hij mede op verzoek
van den rector, als herinnering aan deze verbintenis, een twintigtal bladzijden
Observationes in Platonem toe.
In denzelfden tijd valt het ontstaan der wet op het Middelbaar onderwijs. In twee
Gids-artikelen (1862 en '64) over het Gymnasiaal onderwijs vertelt Naber in zeer
mismoedigen toon van het verval onzer gymnasia, dat middellijk en onmiddellijk
met de nieuwe plannen samenhangt. Langzamerhand dalen de voor jaren
gereorganiseerde gymnasia weer tot het peil der oude Latijnsche scholen of daar
beneden. Den classici ontzinkt de moed, de jongelui gaan onvoorbereid naar de
academie, hun kennis is gering en de tijd aan de oude talen besteed wordt als verloren
beschouwd. De wenschen zijn duidelijk geformuleerd: Goed staatstoezicht, klassegeen vakleeraren, geen uitsluiting der natuurwetenschappen, groote vrijheid voor de
docenten binnen de grenzen door de wet te stellen. Als die wenschen worden
ingewilligd, als men het uit zijn verval opricht, dan zal blijken ‘dat het Gymnasium
wel degelijk ook eene inrigting van opvoeding is.’
Reeds in den Haarlemschen tijd had Naber de behoefte gevoeld aan studiereizen.
In 1851 trok hij naar Parijs met het doel palaeographische studiën te maken, later in
1853 en '54 bezocht hij Duitsche universiteiten, vooral om door persoonlijke
kennismaking met de eerste philologen en archaeologen, in den uitgebreidsten zin,
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zijn blik te verruimen, want het prospectus der Mnemosyne toont, dat hij duidelijk
besefte de eenzijdigheid der Cobetiaansche geleerdheid. Thans ging hij naar Italië.
Het was een korte reis, 4 April-4 Julij 1863, maar als men het belangwekkende
reisjournaal ziet - wie heeft nu nog geduld zulk een dagboek op te stellen? - staat
men verbaasd over al 't geen gezien en bezocht is. Naast de palaeographie, die een
geringer deel van den tijd in beslag neemt dan men allicht zoude veronderstellen,
worden de opgravingen en de musea ijverig bezocht. Talrijke uitstapjes, waaronder
tamelijk uitgestrekte, worden ondernomen, voor lichamelijke inspanning schijnt geen
vrees te bestaan; de zittingen van het Duitsche Instituut worden met belangstelling
bijgewoond, kennis wordt gemaakt met de meest op den voorgrond tredende
archaeologen als Brunn, Helbig, Fiorelli, een kennismaking, die vooral voor zoover
de jongeren betreft, menigmaal beim Bier wordt voortgezet en beklonken. Als het
weer te nat is voor de opgravingen en te donker voor de musea, zoekt men heul en
troost aan de whisttafel. Niet het minst belangrijk is wat de schrijver opteekent van
de onderweg gevoerde gesprekken, over het leven te Parijs, de bevolking van Rome,
de politieke beschouwingen van de Fransche soldaten, het is alles met een
levendigheid beschreven, die opwekkend aandoet.
Op den duur kon Naber het rustig leven te Leiden niet boeien. Verlangend naar
een werkkring, aanvaardde hij het prorectoraat in Zwolle. Het was een moeilijke tijd.
De benoeming van Van Herwerden tot professor te Utrecht scheen hem 't uitzicht te
benemen om binnen afzienbaren tijd een passende betrekking te verwerven. Wel
legden de leden der Koninklijke Academie
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een pleister op de wonde door hem tot lid te benoemen1, een onderscheiding slechts
zelden aan een gymnasiumdocent verleend, maar de kans zijn gansche leven te slijten
te Zwolle als conrector aan een kwijnend gymnasium werd met den dag grooter.
Daarbij achtte Naber zich verplicht in 't zelfde jaar een brochure in 't licht te zenden,
waarin hij zulk een vernietigend oordeel over de wet op het Middelbaar onderwijs
uitsprak, dat ze ‘höheren Ortes’ bezwaarlijk in den smaak kon vallen. Maar hoe
duister de toekomst ook mocht zijn voor den man, die zich geleerde wist en door
zijn rijpe, gedeeltelijk bittere, ervaring zich ouder voelde dan hij was, met ijzeren
wilskracht ging hij op het ingeslagen pad verder. Zijn betrekking nam hij nauwgezet
waar en met succes. In het armzalige lokaal aan de Bloemendalstraat, waar bij warm
weer nu en dan de straatjongens met een min of meer vriendelijk woord van de
opengeschoven vensters verwijderd moesten worden, doceerde hij Grieksch, Latijn,
Vaderlandsche Geschiedenis en Duitsch. Trots het drukke leven - ook het huisgezin
eischte veel tijd - zag hij er niet tegen op belangstellende leerlingen bij zich te
ontvangen en met hen nog wat meer te bespreken dan direkt noodig was. Vooral bij
privatim gegeven onderwijs was hij in zijn kracht en waar het goede en beschaafde
leerlingen betrof; lompheid kon hem ongeloofelijk ergeren. Mr. J. van Setten, thans
advocaat te Zwolle, behoudt steeds een levendigen indruk van zijn bezielend onderwijs
en niet het minst van de Duitsche lessen, waar het classieke drama werd behandeld.
In 1869 volgde Naber den bekenden rector C.H. Thiebout op.

1

De koninklijke bekrachtiging kwam 8 Mei 1865 af.
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Ook de theoretische paedagogiek liet Naber niet los. Het verwondert ons niet van
zijn hand grondige recensies te vinden over Indische onderwijstoestanden. ‘J'en sais
quelque chose’ zegt hij ergens, ook ‘den onopregten stijl’ der officieele rapporten
hekelt hij heftig. Zijn bovengenoemde brochure werd in '68 gevolgd door ‘Hooger
onderwijs en paedagogiek.’ Daar pleit hij voor 't behoud der academische propaedeuse
en toont de volstrekt onvoldoende motiveering der afschaffing in de memorie van
toelichting op het wetsontwerp aan. Al is dit betoog ook afdoende, de vraag of Nabers
wensch voor vervulling vatbaar is, blijve onbeantwoord, hoe aantrekkelijk een
gemeenschappelijk tirocinium aan de academie ook zijn moge.
Van 1865 tot 1869 verschenen echter nog andere artikelen. In ‘De Oden van
Horatius en de Leidsche critiek’, een der uitstekendste populair-wetenschappelijke
geschriften, die er bestaan, staat hij nog op het standpunt van Peerlkamp, dat hij met alle waardeering voor diens arbeid - in 1894 en 1909 zal blijken te hebben
verlaten. In 't volgend jaar schrijft hij over Pindarus naar aanleiding van het boek
van Leopold Schmidt, met wien hij in '53 te Bonn had vriendschap gesloten. Daarna
bespreekt hij - in Εις Κασσιον Διωνα in de Logios Hermes meer philologisch dan in
het Gidsartikel ‘Onze kennis der eerste Romeinsche keizers’ - de betrouwbaarheid
van Dio en de andere historici van den keizertijd. Maar eigenlijk zijn dit slechts
παρεργα. Want in deze periode verschenen twee groote werken: de uitgaven van
Photius en Fronto.
De eerste was reeds te Haarlem op het getouw gezet maar verscheen pas in 1864
en 1865. De beteekenis te schetsen van deze uitgave, vooral gewichtig om de
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behandeling der bronnen in de 195 paginaas groote prolegomena, gaat zoo geheel
boven mijn vermogen, dat ik den lezer gaarne verwijs naar den bevoegden
beoordeelaar, die aan dezen dikwijls afgekeurden arbeid met groote onpartijdigheid
recht heeft doen wedervaren1.
De Fronto-uitgave berust op een collatie van du Rieu, die, gelijk door de latere
onderzoekingen van Studemund en Brakman is aangetoond, niet in alle opzichten
nauwkeurig was. Daardoor is de grondslag van Nabers conjecturen niet altijd even
hecht, maar door de dateering van de epistels en de ordening van de paginaas van
het palimpsest, die aan Angelo Mai niet waren gelukt, en ook wat den text betreft
beduidt Nabers uitgave een kolossaler vooruitgang.
Met een zeker welbehagen kon Naber, als ik hem uit Zwolle bezocht, spreken over
zijn verblijf aldaar, over de mooie stad en het niet-onwelluidende dialect; ik twijfel
er dan ook niet aan, dat - hadde hij geweten, hoe spoedig hij Zwolle zou verlaten zijn verblijf hem er zeer aangenaam zoude zijn geweest. Wel waren er natuurlijk
weinigen, met wie hij, geestelijk, op voet van gelijkheid kon omgaan, maar Ds.
Bruyn, de redacteur der Zwolsche Courant, en Ds. Vroom waren hem goede vrienden;
hij leefde het maatschappelijk leven der stad mede en zag er niet tegenop een deel
van den karig toegemeten vrijen tijd aan haar belangen te offeren. Toch was het
Amsterdamsche beroep een bevrijding en toen de eenige bedenking - Naber vroeg
zich n.l. af, of hij niet te oud was om als jong-professor op te treden - was overwonnen,
werd vol vertrouwen de nieuwe taak aanvaard.

1

K. Kuiper, l.l.p. 12-14.
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Den 7den Januari 1871 hield de nieuw benoemde hoogleeraar zijn oratio inauguralis
de studiis propaedeuticis. De keuze van het onderwerp verrast ons niet; maar na het
pittige Gidsartikel van 1868 maakt deze rede, trots de krachtig geformuleerde stelling,
een tamelijk matten indruk. Nieuwe argumenten heb ik niet kunnen vinden en de
omvang der propaedeutische studiën, gelijk de redenaar ze zich denkt, is zoo groot,
dat de hoorders op zijn minst genomen den spreker wel voor grenzenloos optimist
zullen hebben gehouden; trouwens de curatoren waren niet veel anders in hun
schatting van de werkkracht des jongen hoogleeraars. Maar zij hadden gelijk in hun
optimisme en kwamen niet bedrogen uit. Immers daar aan Jorissen de geschiedenis
was opgedragen en aan Land de wijsbegeerte, kreeg Naber alle andere vakken, de
gansche later z.g. classieke afdeeling der literarische faculteit, voor zijn deel: de
Grieksche en Latijnsche talen, letterkunde en oudheden. Het vertrouwen in de
toekomst, dat Boot scheen te ontbreken, heeft Naber niet beschaamd, maar zeven
jaren lang heeft hij het werk, voor velen berekend, alleen gedaan. Eerst sinds de
stichting van de Gemeente-universiteit in 1877 zijn de benoemingen gevolgd, die
Nabers taak allengs tot het Grieksch beperkten en de faculteit in 1882 tot een ‘wèl
bezette’ maakten. Het waren in chronologische volgorde die van Pierson en Bellaar
Spruyt in '77, van Valeton in '79, van Karsten en Van den Es in '82. Zoo was dan
Naber de Nestor der faculteit geworden, die van '78-'79, gedurende den tweeden
cursus het rectoraat der jonge universiteit bekleedde. Maar zoover zijn we thans nog
lang niet en het moet gezegd: behalve omvangrijk was de taak in de periode van
'71-'77 ook in hooge mate ondankbaar.
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‘Al te gader propaedeutici’ zegt Naber van Kiehl's leerlingen te Deventer, niet zonder
een herinnering - dunkt me - aan eigen verleden.
Bovendien eischte het huisgezin steeds meer zorgen. De uitgebreide belangstelling
van den vader maakte het hem onmogelijk niet mede te leven met de studiën zijner
kinderen, zoowel in de hoogste als in de laagste stadia. Al het huiswerk werd op de
studeerkamer gemaakt en gemakkelijk was vader niet. ‘Om gelijk te blijven moet je
vooruit zijn’ was zijn leuze. ‘Hoe licht kan men ziek worden en dan achter geraken,
er dient dus gezorgd voor een overschot, waarop in tijd van nood kan worden geteerd’.
Dan behoefde ook tegen schoolverzuim niet te zeer te worden opgezien, want als
men de zaken wist, kon de schoolautoriteit niet klagen. Ook later werd van dit principe
niet afgeweken, b.v. als een collega-professor zich gevoelig toonde voor het feit, dat
een der zoons niet college hield. Hoe de kennis werd verkregen, deed niet ter zake,
àls zij slechts verkregen werd.
Misschien was het niet zeer paedagogisch zoo krachtig te betonen, dat op school
zooveel straffeloos verzuimd kon worden, gelijk reeds te Zwolle gebleken was. Ook
leed de achting voor de school eenigermate door de geringe waardeering voor
schoolsuccessen. Deze trof echter niet slechts de school, maar ook den behaler van
het succes. Toen de eene dochter thuiskwam met een prijs voor het Fransch, volgde
de opmerking: ‘Hieruit blijkt, dat het Engelsch nog beneden peil is.’ Dit was niet
aanmoedigend en maakte, dat de kinderen het voorrecht van op vaders studeerkamer
te mogen werken eerst waardeerden, lang nadat het was opgehouden. Daar bovendien
die kinderen al spoedig blijk
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gaven het tegendeel te zijn van volgzame onbeduidendheden, konden conflicten niet
uitblijven; maar dan was daar steeds de moeder, die niet naliet den invloed, dien
doorzicht en liefde haar gaven, aan te wenden tot herstel van het evenwicht. Naber
eischte orde in het huisgezin, het huiswerk moest om halfelf af zijn, maar zelf werkte
hij tot laat in den nacht. Vroeg opstaan was zijn fort niet, maar toch moest het ontbijt
gezamenlijk gebruikt en het ‘kapittel’ door allen aangehoord worden. Na de lectuur
was meestal het uiterste oogenblik om naar school te gaan aangebroken, een enkele
maal reeds verstreken; het is begrijpelijk, dat het voortdurend naar de pendule zien
de aandacht bij de kinderen niet verhoogde. Na het ontbijt werd de Goudsche pijp
aangestoken, courant en post nagezien en dan had Naber gaarne, dat vrouw en dochters
met een handwerk hem gezelschap hielden, om over het nieuws van den dag zijn
opmerkingen aan te hooren en met de hare te beantwoorden. Daarmede was al spoedig
een flink deel van den morgen voorbij, waarvan de rest meest in allerlei besognes
werd doorgebracht. Bezoeken van studenten en lidmaatschappen van vereenigingen
als 't Aardrijkskundig Genootschap, Vereeniging tot steun van den Javaan eischten
zijn aandacht. 's Middags werden de colleges gehouden: bleven over voor studie de
avond en de nacht.
In deze periode publiceerde Naber, nadat de Mnemosyne in 1873 was herleefd,
een reeks artikelen over de Erotici (Heliodorus, Achilles Tatius, Longus, Xenophon
Ephesius en Chariton). Ze zijn aantrekkelijk om de typeerende beschrijving van den
rhetorischen stijl der romantici en om de onverholen geringschatting waarmee de
Schrijver telkens de onkunde van zijn auteurs
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omtrent instellingen en gesteldheid van de landen, waarin zij hun verhalen laten
voorvallen, aanwijst. Reeksen uitstekende emendaties worden voorgesteld en telkens
wordt gewezen op de fouten, die deze lieden maken in hun pogingen Attisch te
schrijven, waarbij hun eigen ‘barbaarsch’ idioom voor den dag komt. Tusschen deze
artikelen in verschenen nog een soort historia literaria van de Aesopische fabelen en
emendaties op Isaeus. In 1874 was Kiehl gestorven; hem worden twee artikelen
gewijd. Het eene, in de Mnemosyne, waarin de geringe philologische nalatenschap
van den overledene wordt bekend gemaakt, heeft sinds het verschijnen van de Vier
Tijdgenooten zijn belang verloren, maar het afzonderlijk uitgegevene ‘Mr. E.J. Kiehl
herdacht’ is voor de kennis van Naber niet minder belangrijk dan voor die van Kiehl
zelf.
Gewichtiger dan al het genoemde zijn echter de Januari 1876 gedateerde, in 1877
door de Koninklijke Academie uitgegeven Quaestiones Homericae. Het uitgangspunt
van het onverbiddelijk-consequente betoog is, dat na zijn roerend afscheid van
Andromache Hector niet levend mag terugkeeren. Van dit postulaat uitgaande
construeert de schrijver een kern-Ilias van ± 4000 verzen, waarvan het laatste is:
Ηραμεθα μεγα κυδος, επεφνομεν Εκτορα διον (X 391).
Men mag het eens zijn, dat dit een ‘versus accommodatissimus’ is als slot van een
Μηνις-zang, met een zoo korte Ilias zullen tegenwoordig weinigen meer vrede hebben,
evenmin met de drie lagen, die zich langzamerhand om deze kern hebben vastgezet,
want wie kan bewijzen, dat de oude hoorders van ‘Homerus’ dezelfde aesthetische
beschouwingen toegedaan zijn geweest als de 19de-eeuwsche criticus? Maar de
logische doorvoering
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van het betoog, de dateering van de verschillende deelen naar den onderlingen
samenhang, wat over ‘Homerische antiquiteiten’ wordt aangeboden, dit alles en nog
veel meer is van zoo groote beteekenis, dat men deze studie zonder aarzelen als een
werk van blijvende waarde mag kenschetsen.
Ook zijn werkzaamheid aan de Gids zette Naber voort: ‘Uit oude familiepapieren’,
(brieven van dr. Paulus Valckenaer aan zijn broeder den professor) excerpeert hij in
1873 veel interessants over het leven in de Indisch-Europeesche maatschappij
gedurende de laatste jaren van het bestaan der O.-I. Compagnie. ‘Bikkels en
dobbelsteenen’ behandelt de kans- en behendigheidsspelen van de ouden (1876). In
1877 volgt een vernietigend oordeel over Gladstone's Homeric Synchronism en over
de poging van een Oostenrijker om Odusseus' zwerftochten als een Umschiffung
Afrika's te verklaren. Vooral 't laatste is aardig om de ironische behandeling van de
potsierlijke uitvinding. Niet zonder sympathie wordt in hetzelfde jaar de door de
Grieken hoog vereerde Coray besproken, maar zijn philologische beteekenis wordt
tegelijk tot de juiste verhoudingen teruggebracht. Tamelijk bitter is het paedagogische
artikel uit dezen tijd: Middelbaar onderwijs en paedagogiek (1873). Gebrek aan
eenheid, onsamenhangend stukwerk, slechte resultaten, dat ziet de schrijver. Het
Gymnasium komt er niet beter af dan de Burgerschool. Zachter dan in '68 maar in
denzelfden geest wordt betoogd, dat de hoogste klasse een overgang hebbe te vormen
tusschen school en academie, daarom make men in dien tijd de schooltucht losser
en worde meer aan het initiatief van den leerling overgelaten. Een behartigenswaarde
opwekking aan de ouders vormt het slot: Zij
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zullen bedenken dat zij in de eerste plaats geroepen zijn om hun kinderen op te voeden
en ‘nalaten op de meesters te schelden en aan dezen de schuld te geven van eigen
tekortkomingen’1.
Hoe hoog Naber de propaedeutische studiën ook stelde, toch moet hij de stichting
der universiteit met vreugde hebben begroet. De tijd der minderjarigheid was voorbij,
voortaan konden de Amsterdamsche studenten te Amsterdam zelf de summi honores
verwerven, en de hoogleeraar mocht van nu af zijn Grieksch meer en uitsluitend επι
τεχνη doceeren. Naber had de jonge universiteit lief en stond pal voor haar belangen,
hij hield van de roemrijke hoofdstad en waardeerde de professorale positie zeer. De
gelegenheid om te verkeeren met voorgangers op allerlei gebied beschouwde hij als
een groot voorrecht. Hij was een overtuigd voorstander van verkeer tusschen de
faculteiten - weinigen voelden zich trouwens zóó als hij op vreemd terrein thuis - en
een trouw bezoeker van de professorenkrans in het Amstelhôtel. Eveneens was hij
onder zijn faculteitsgenooten de steunpilaar der Societas graeca, terwijl hij binnen
hun kring zich het meest tot Pierson aangetrokken gevoelde. Het ontstaan en de
bloeitijd van hun vriendschap, de wekelijksche studieavonden en de vruchten der
studiën, dit alles is in ‘Allard Pierson herdacht’ op een aanschouwelijke en
meesleepende wijze beschreven, die een herhaling uitsluit. Dat deze beide mannen
elkaar aanvulden, kan men beter gevoelen dan uiteen-

1

Dit laatste wordt uitgewerkt in een genoegelijke boutade, getiteld: Hedendaagsche afgoderij
(Stemmen voor W. en V. 1874), waarin op onderhoudende wijze talrijke paedagogische
waarheden verkondigd worden, waarover men tegenwoordig zwaarwichtige artikelen zou
schrijven - en schrijft. Moge het eens herdrukt worden!
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zetten. In geleerdbeid waren zij elkaars evenknie, al was die van den een dieper, die
van den ander breeder; beide even critisch aangelegd, was de een, vooral in later
jaren, opbouwend, de ander destructief in zijn critiek; beide waren even strijdvaardig,
maar deze bedachtzaam, de ander onstuimig in den aanval; dit is echter niet het
voornaamste. Naber was na het verlies van zijn vriend Kiehl ontvankelijk geworden
voor een nieuwe vriendschap en werd aangetrokken door den sympathieken, genialen
nieuwen collega. Pierson, die zich een eenzame gevoelde, schonk gaarne zijn
vertrouwen aan den man, die hem, tenminste op menig gebied, begreep en met hem
meegevoelde. Aanvankelijk hield Naber, gelijk hij in zijn biographie openhartig
vertelt, zich op een afstand, maar na de eerste toenadering - naar aanleiding van
Piersons Aeschylus-vertaling - week die reserve spoedig voor de beminnelijkheid
van den ander. Pierson genoot van den omgang met interessante mannen en liet niet
na zijn vriend telkens en telkens te consulteeren. Het is merkwaardig uit de
correspondentie te zien, hoe Pierson bij het schrijven van brieven en geschriften zich
door Nabers bezonnen oordeel liet leiden; o.a. blijkt dit bij de studiën, die aan het
verschijnen van Hellas voorafgingen.
En de verhouding tot de studenten? Het kan niet ontkend worden, dat de neiging
der meeste studenten niet uitging naar de philologisch-critische richting; niettemin
waren de colleges druk bezocht en werden ze - met de bekende restrictie gewaardeerd, gelijk de almanak-verslagen bewijzen. Wel heeft er in dat
zevenentwintig-jarig professoraat nu en dan wrijving bestaan. Er is een generatie
geweest, wier aspiraties Naber zeker niet deelde; ongetwijfeld was de houding der
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jongelui niet innemend en liet Naber van zijn kant te duidelijk merken, dat hij in hun
midden een vreemde wenschte te blijven; eenige jaren sliep de ‘Literatorenclub’. De
leden der verjongde club waren niet zoo begaafd noch van zoo geprononceerde
neigingen als die vorige generatie, bovendien had de hoogleeraar, ouder geworden,
meer slag om met de jongeren mee te voelen; op de club zoowel als op het
seminar-achtige Vrijdagmiddagcollege werd ook naar niet-philologische scripties
met welwillende aandacht geluisterd .... en men was zich de persoonlijke
belangstelling van den professor zoozeer bewust! Dat voorts die seminaristen, welke
duidelijk toonden, dat zij slechts gedwongen door het program hunner rabbinistische
studiën de colleges hielden, niet in zijn gunst deelden, was algemeen bekend en bleek
nu en dan op min of meer pijnlijke wijze bij responsies. Aldus uitte zich zijn wrevel
tegen de instelling, die de door hem vorfoeide examenstudie in de hand werkte.
De op jubilea uitgesproken feestredevoeringen mogen - hoe zou het anders kunnen
- opgesteld zijn met het doel voor den jubileerende vleiend te klinken, de feestviering
ter eere van Nabers vijfentwintig-jarig professoraat was een hoogtepunt en kenmerkte
zich door een toon van waarheid en waardigheid. Wat de tegenwoordige hoogleeraar
J. Six, als president der regelingscommissie, bij de aanbieding van het portret door
Hart Nibbrig, en H. van Gelder, als vertegenwoordiger van de meer bizondere
leerlingen, zeiden, staat me nog levendig voor den geest; maar vooral de speech van
den literator-jurist Max Conrat, die toen rector magnificus was; deze hulde van den
vertegenwoordiger van een ander maar verwant studievak aan den Nestor der
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critici trof diep. Het antwoord van Naber was in hooge mate karakteristiek. Hij kon
op dagen van herdenking nooit nalaten te spreken over hen, die hij miste; wat wonder,
dat hij vooral bij de vermelding van Piersons naam moeite had zijn aandoening te
bedwingen; boeiend was de beschouwing van zijn leven in vogelvlucht, waarin
dankbaarheid den boventoon voerde, typeerend wederom zijn antwoord aan den
rector en in hem aan den senaat, die de eenheid van de Universiteit waarborgt; 't
klonk als een ‘serrez les rangs’, een opwekking tot aaneensluiting.
Mij is het portret sympathiek; voor een senaatskamer of auditorium maakt het
wellicht een niet genoeg monumentalen indruk, wij hebben onzen leermeester dikwijls
zoo over den rand van zijn lessenaar boven zijn Didot-uitgave van Homerus zien
uitkijken.
Naber genoot wel van dergelijke feesten, ik geloof vooral omdat hij er zooveel
vrienden en vakgenooten bijeen zag, dan werd de band der gemeenschappelijke
studiën weer duidelijk zichtbaar. Toen op de receptie, die de heer en mevrouw Naber
's avonds te hunnent gaven, Nabers voorganger, de rijzige, slanke, grijze Boot
binnenkwam, en zijn opvolger complimenteerde met zijn vijfentwintig-jarig feest,
waren beide het voorwerp van een ovatie, hoedanig men in zoo'n deftigen kring niet
zoude hebben verwacht.
Van geheel intiemen aard was het laatste college in Juni 1898 bij het bereiken van
de leeftijdsgrens, in de gewone collegekamer aan de Achterburgwal, maar wat waren
er veel gekomen, om - nu alleen door hun tegenwoordigheid - den aftredenden
leermeester te huldigen.
Er valt niet aan te denken, Nabers philologische
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werkzaamheid in deze periode ook maar bij benadering te kenschetsen. Ik bepaal
me tot een systematische opsomming. Zoo vinden we in de Mnemosyne drie artikelen
met emendaties op 't Nieuwe Testament (1878, 1881); de tragici worden behandeld
in de jaargangen 1881 en '82. Meer nog dan tot de tragici, bij welker verbetering,
tenminste voor wat Aeschylus en en Sophocles betreft, hij zich slechts tot kleinigheden
bepaalde, voelde Naber zich tot de Comici aangetrokken. In de uitermate bedorven
Fragmenta Comicorum heeft hij schitterende correcties aangebracht. Volkomen
zekerheid moge in deze materie niet te bereiken zijn, in elk geval bewonderenswaardig
is, hoe dikwijls door eenige letterveranderingen uit onzin een volkomen duidelijke
text wordt hersteld. Mij frappeert vooral de klaarheid, waarmede het verband gegist
en een fragment van enkele regels onder een paar personen wordt verdeeld, zoodat
er een begrijpelijke samenspraak ontstaat. Hier toont zich het meesterschap over de
taal, gecombineerd met de verbeeldingskracht van den letterkundige. Men vindt de
beide artikelen in den jaargang 1880. In 1882 en '83 wordt Aristophanes behandeld
en in het laatste jaar een tweetal artikels gewijd aan de verschillende recensies der
Nubes.
Een aardige en rake repliek op een onbillijke Duitsche recensie der Quaestiones
vindt men in den aanvang der beide artikelen Homerus-emendaties in jaargang 1884,
met tal van even nuttige als scherpzinnige opmerkingen. Bij deze conjecturen sluit
zich de Epistula critica ad Batavos editores aan (1891). De hartelijke bijval
geschonken aan Goethes woord over het zich tegenspreken van dichters mag werkelijk
ook wel even vermeld worden (1892, blz. 417).
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De historici - als ik dezen naam gebruiken mag voor hen die nu volgen - worden
grondig nagegaan. In het Herodotus-artikel (1885) trekt de chronologische
uiteenzetting dadelijk in 't begin de aandacht. Aan Thucydides zijn 4 artikelen gewijd
(1886); het vernietigende vonnis van den overkant van den Rijn kan men terzijde
leggen, uit den aard der zaak bewegen emendaties op Thucydides zich in zeer
minutieuze quaesties. Xenophon wordt behandeld in vijf artikelen (1893-1897). Ook
hier duiden de geestig gevonden titels aan, dat fijne stijleigenaardigheden, ja
interpunctie-quaesties aan de orde zijn. Maar van dit alles spant de kroon het tweetal
artikelen over Flavius Josephus (1885). In het tweede, levendige en bizonder
‘anregende’ artikel rekent de schrijver met het karakter van zijn auteur af. Als
landverrader, Streber en broodschrijver verdient hij niets dan de minachting van zijn
lezers. In een krachtig betoog wordt waarschijnlijk gemaakt, dat Josephus in 't minst
geen reden had om over Jezus te zwijgen. Immers, hij zag in Vespasianus den Messias
en behoefde niet bang te zijn de hofkliek te ergeren. Maar zijn mededeelingen konden
moeilijk aangenaam zijn aan de eerste Christenen, onder wie de meesten zijner lezers
te vinden waren; dit wordt overtuigend uiteengezet. Derhalve hebben de librarii zijn
berichten geschrapt en de ruimte op hun wijze aangevuld. Dit artikel zal wel altijd
met belangstelling worden gelezen.
Over tal van artikelen zwijg ik uit plaatsgebrek; men vindt ze in het Overzicht. Ik
wil slechts even noemen de emendaties op Julianus (1883), voortgekomen uit de
studiën met Pierson en daarom in den vorm van een epistula critica meegedeeld, 't
geheel in orde gemaakte Anacreonticum XX van Sophronius met 't
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gevoelige in memoriam van Borret, den collega uit de Hoeufft-commissie (1891) en
het laatste groote artikel Nautica (1895), voor welk onderwerp Naber altijd groote
voorliefde heeft gehad. Het handelt over de inrichting der triëren, den aard van het
roeien, den dienst der roeiers, de tonnenmaat der schepen en hun snelheid, over de
tuigage en wat niet al. Naber verwees ons hoogst zelden naar zijn geschriften, maar
over dit artikel sprak hij meermalen, reeds voor het gedrukt was; vooral de gissing
υπηρεσιον-loopzakje beviel hem bizonder. Die bladzijden behooren trouwens tot de
aardigste die hij ooit geschreven heeft; ook hij, wien het onderwerp onverschillig is,
zal ze waardeeren. Uit de kleinere artikeltjes zij het me nog vergund te wijzen op het
aardige rapprochement Tac. Ann. XI, 27 - Xen. Conv. 9. 3-7, waardoor Tacitus'
verontwaardiging over Messalina's ondeugendheden met Silius inderdaad op een
storm in een glas water gaat lijken (1892). Tal van geestige conjecturen liggen overal
verscholen, ik noem er één. Bij Polybius is sprake van philosophen, die studeeren:
ουχ υπερ αλλων αρ εν οικω κατακειμενοι, lees: ουχ υπαρ αλλ'οναρ!
Te midden van deze uitgebreide philologische werkzaamheid blijft Naber zijn
Gids getrouw. Van E. Rohde's bekend boek, had hij, zooals reeds in de
Mnemosyne-artikelen over de Erotici blijkt, een sterken indruk gekregen. Naar
aanleiding daarvan schrijft hij in 1879 over den oorsprong van den roman als een
combinatie van wonderreizen en een liefdeshistorie. In 1883 vertelt hij het een en
ander over de Voetianen en Cocceianen, als hij de dagboeken van zijn overgrootvader
Johannes Wassenaar heeft ontdekt. De beide volgende artikels: Indo-
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germaansche oudheden (1884) en Het syncretisme der derde eeuw (1886) zal zeker
niemand, die slechts den doceerenden professor heeft gekend, van hem hebben
verwacht. Het eerste is, want ik durf hier nauwelijks een oordeel uitspreken, naar ik
meen, verouderd maar het andere blijft voor mij een van Nabers meest
belangwekkende geschriften. Ik herinner me de afkeuring waarmede mijn rector over
het Gidsartikel van 1889 ‘Latijn en Grieksch’ zelfs tot ons, gymnasiasten, sprak;
maar wie, die het voorrecht heeft beide talen te onderwijzen, kan nalaten de hand in
eigen boezem te steken? Hoeveel er ook over Oberammergau geschreven is ‘Ad
Coveliacas’ (1900) is oorspronkelijk en aantrekkelijk. De zoo religieus gevoelende
reiziger geniet natuurlijk: ‘Maar men mogt denken,’ zegt hij ergens, ‘dat ik geen
oogen heb gehad voor sommige tekortkomingen. Dat is toch zoo niet, maar het lust
mij weinig uit te pluizen, wat ik liever wil vergeten.’ Dit teekent den schrijver; toch
toont de laatste bladzijde duidelijk, dat hij het besmeuren van het heilige en de steeds
toenemende kermisdrukte verfoeit.
Tusschen Nabers zestigste en zeventigste jaar verschenen drie groote werken. Het
eerste is de Flavius Josephus-uitgave (1888-1896). Wel getuigt dit werk telkens van
de radicale opvattingen die de schrijver heeft omtrent dat wat den criticus vrijstaat,
maar zijn methode heeft het voordeel, dat de vaak corrupte text voor den general
reader begrijpelijk wordt.
Inmiddels verscheen: Vier tijdgenooten, Busken Huet, Kiehl, Buys, Cobet. Dit
boek, waarvan in het bovenstaande dikwijls een dankbaar gebruik gemaakt is, heeft
Naber tot een van onze eerste biographen gestempeld. De voorrede behoort tot het
beste Hollandsche
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proza, dat er bestaat; het boek zelf - in zekeren zin tegelijk autobiographie - bevat
tevens een belangrijk fragment cultuurgeschiedenis, b.v. in zake onderwijs, van het
Nederland der 19de eeuw. Het is geen panegyricus van zijn beroemde vrienden; de
schrijver schroomt niet af te keuren, men zie b.v. de bespreking van de bekende
regeeringsopdracht in 't leven van Huet, maar het afkeurenswaardige is hem een
‘pijnlijk onderwerp’, dat hij liefst zoo spoedig mogelijk verlaat. De ‘vita Cobeti’,
gelijk hij placht te zeggen, beslaat het grootste deel van het boek. Het is de beste
kenbron van Cobet naast de Brieven. Geen zijner leerlingen heeft den meester zoo
liefgehad als Naber, maar niemand heeft ook een zoo open oog gehad voor zijn
eenzijdigheid. Het is de prijs, dien Cobet moest betalen om zoo te kunnen uitmunten
in één vak; Naber vindt den prijs hoog, maar niet te hoog. Van het begin tot het einde
is het boek één eerlijke, bewonderende, dankbare erkenning van 't geen hij aan het
viertal - hoe zeer ook uiteenloopende - groote mannen verschuldigd is.
Minder boeiend maar even belangrijk is ‘Allard Pierson herdacht’, waarvan 20
September 1897 enkele fragmenten als levensbericht in de vergadering der Koninklijke
Academie werden voorgelezen. Merkwaardig is de zekerheid, waarmede de schrijver
zich op vreemd studiegebied beweegt, maar daarnaast is vooral belangrijk, wat over
de levensbizonderheden wordt verhaald, want het ligt voor de hand, dat Naber talrijke
mededeelingen, op de gemeenschappelijke studieavonden gedaan, als 't ware uit
Piersons mond heeft opgeteekend. Vooral het Réveil heeft Naber met groote sympathie
geteekend; waarschijnlijk heeft hij een sterken indruk ontvangen van Piersons
vriendelijke herinneringen aan dien kring,
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maar het kan dunkt me zijn bedoeling niet geweest zijn te betoogen (p. 155), dat
Pierson steeds op het godsdienstig standpunt van de vrienden zijner ouders is blijven
staan (vgl. J.L. Pierson in Hervorming 26 Nov. 1910). In Hoofdstuk XIII wordt met
alle gewenschte uitvoerigheid verhaald van de Verisimilia, de grootste vrucht van
hun gezamenlijke studiën. Gaarne zoude ik me er toe bepalen naar deze bladzijden
te verwijzen, maar een enkel woord dient hier toch gezegd.
Na vergeefsche pogingen om aan de hand van de interpretes de Paulinische brieven
te begrijpen kwamen de beide geleerden tot de volgende slotsom: Er zijn in de brieven
aan de Romeinen, Corinthiërs, Galaten, Thessalonicensen twee gedeelten te
onderscheiden, het eerste is afkomstig van de geschriften van een Joodsche sekte,
die, nadat ze zich had losgemaakt van de Pharisaeïsche leer en de voorschriften van
de Mosaïsche wet, zich slechts toelegde op de deugd en reinheid van zeden en er van
overtuigd was, dat de door Daniël verkondigde Zoon des Menschen binnenkort zou
komen. Steeds namen deze Messiaansche verwachtingen vaster vormen aan, tot
eindelijk de overtuiging ontstond, dat de Messias reeds verschenen was. Onder den
invloed van een combinatie dezer geschriften met Jesaia 53 en zekere Grieksche
bronnen vertelde men, dat de Christus was gestorven maar weder zou opstaan.
Fragmenten uit deze Joodsche geschriften, waarin van de Messiaansche verwachting
sprake was, werden verzameld; hierin werd de naam van den Zaligmaker opgenomen,
de aldus uitgelezen fragmenten werden in briefvorm gebracht en door den redacteur,
den diaskeuast, met tal van vrome raadgevingen en vermaningen doortrokken, die
den samenhang verbraken en bedierven (Veris. p. 17 v.). Dezen man gaven

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1915

34
de schrijvers den karakteristieken naam van Paulus Episcopus ter onderscheiding
van den Apostel. Al het andere ga ik met stilzwijgen voorbij.
Er volgde van de zijde der theologen een krachtige oppositie. Mij heeft vooral
getroffen een brief van Pierson aan Naber, waarin hij bitter teleurgesteld blijkt te
zijn over den toon door een zijner bestrijders aangeslagen. Hij heeft reeds een
antwoord gereed, dat hij aan het oordeel van zijn medewerker onderwerpt. Als deze
hem uiteenzet, dat van een anti-critiek verloopig niet veel te verwachten is, blijkt hij
aanstonds bereid het stuk terug te nemen. Wel een bewijs, dat Pierson veel aan Nabers
oordeel hechtte. Deze laatste zond toen ‘als lichte troepen’ vooruit de XLI Nuculae
(Mnem. 1888), die de tegenstanders maar moesten kraken, als ze konden. Maar tot
heden zijn mijn nootjes nog ongekraakt, zegt Naber met eenige voldoening in 1897.
Met verwaarloozing der chronologie bespreek ik nu het lidmaatschap der
Koninklijke Academie. Het is gemakkelijk zich voor te stellen, met hoeveel genot
Naber de maandelijksche vergaderingen bezocht. Zij brachten hem uit zijn Zwolsch
isolement in den kleinen kring van zijn geestverwanten. Het prikkelde zijn vrienden
wel eens, dat hij zich steeds gedroeg als den mindere van die anderen, hij die zich
op zijn eigen gebied zoo zeer had onderscheiden en op menig ander geen vreemde
was. Maar hij week zelf gaarne naar den achtergrond bij die eenige gelegenheden
om al die geleerden juist eens op hun eigen terrein te hooren. Zelf heeft Naber in
‘Feestbundel Prof. Boot’ beschreven, hoe aangename uren hij op die uitstapjes in
diens vriendelijk huis doorbracht; toen hij zelf Amsterdammer was geworden, heeft
zijn gastvrije tafel vaak vrienden van elders om zich
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vergaderd. Veel had hij ook op met de vergaderingen van het Hoeufftiaansche
triumviraat, waarvan hij van 1870-1910 lid was, achtereenvolgens met Boot, Borret,
Cornelissen, H.E. Moltzer, A. Pierson, Van Leeuwen, Karsten, Hartman. Men herkent
vaak gemakkelijk zijn hand in de verslagen.
Naber behoorde tot de getrouwe leden der Academie. In 1866 leverde hij zijn
eerste bijdrage: de Grondslagen der critiek van Dio Cassius, voorafgegaan door een
belangwekkende historische studie, een ‘recapitulatie van bekende zaken’ zooals hij
't noemt. In 1869 volgen een reeks emendaties, Lanx satura getiteld. In 1880 vinden
we beschouwingen over de Nubes, evenals de behandeling van enkele plaatsen uit
de Odussee (1883) en uit Plutarchus (1889), later omgewerkt in de Mnemosyne
verschenen. Voorts leverde hij nog in 1883 een verhandeling over het geboortejaar
van Cratinus, in 1897 herdacht hij Allard Pierson; van 1908 is het aardige stukje
‘Voormalige dagverdeeling’, van 1909 de historische bijdrage: Jean Luzac als
hoogleeraar, van het zelfde jaar de zeer weemoedige levensschets van Polak. Maar
behalve als inleider vinden we hem herhaaldelijk als rapporteur over aangeboden
verhandelingen en als interpellant, b.v. waar 't geldt het aanzien der Academie, het
steeds toenemen van couranten- en winkeliersgermanismen, of het - onjuist gebleken
- gerucht, dat aan Fransche geleerden de publicatie der Boro-Boedoerreliefs was
opgedragen.
De hooge onderscheiding, die hem in 1880 door de koninklijke benoeming tot
ondervoorzitter (bij Min. schrijven van 23 April) ten deel viel, was zeker volkomen
verdiend.
Na zijn emeritaat heeft Naber zich niet aan het aca-
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demieleven onttrokken. Hij bleef te Amsterdam wonen, want ook al had ‘grootmoeder
van de kleinkinderen kunnen scheiden’, mij dunkt, zelf had hij zich toch moeilijk
van de academiestad kunnen losmaken. Meermalen nog na 1898 heeft zijn ‘iure meo’
weerklonken in de Aula bij publieke promoties van oud-leerlingen. Werkend en
medelevend met al wat op academisch gebied voorviel bereikte hij den tachtigjarigen
leeftijd; tal van sympathieke artikelen zijn in die jaren en ook later nog van zijn hand
verschenen. Die tachtigste verjaardag was het laatste hoogtepunt in zijn leven; het
veertig- en vijftigjarig feest van de Mnemosyne was telkens met een lauta cena
herdacht, waarbij de vrienden hem hadden gehuldigd, gelijk hij zelf in 1877 't Cobet
had gedaan. In 1908 had de feestviering natuurlijk een uitgebreider karakter door de
aanbieding van het Sertum, waarin vrienden en leerlingen - ieder naar zijn vermogen
- hem een specimen van hun studiën aanboden. Ik bewaar een sterken indruk van
mijn - laatste - bezoek kort na dat feest. Het was met innig welbehagen, dat hij me
den stevigen bundel liet zien en gewaagde van Van Leeuwens hartelijke woorden
en de onverwachte bezoeken van nauwlijks herkende oud-leerlingen. Opgewekt
verhaalde hij van de avonturen van den tweeden zoon, den toenmaligen
kapitein-luitenant ter zee S.P. l'Honoré Naber, die in Liberia reisde tot vereffening
van het bekende grensgeschil. Met goedige ironie spotte hij over een haastig en door
drukfouten misvormd artikeltje over zijn jubilee in de aloude Zwolsche Courant,
waaraan ik niet vreemd was, gelijk hij wel vermoedde. Zijn levenslust was
bewonderenswaardig! Na dien tijd troffen mijn al te schaarsche vacantiebezoeken
hem steeds bedlegerig. Maar dit was louter toeval, want,
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al werden de wandelingen steeds ingekrompen, lange perioden van gezondheid zijn
nog gevolgd en de geestkracht heeft tot het laatst geduurd.
Naber heeft gezegd, dat het wellicht beter ware nooit werk van afgestorvenen uit
te geven. Ik stel me voor, dat hij met deze gedachte voor oogen na zijn afscheid zich
er toe gezet heeft zijn natuurlijk talrijke aanteekeningen en emendaties te ordenen
en met nieuw gemaakte vermeerderd wereldkundig te maken. De oogst is rijk:
behandeld worden Plutarchus' levens (1899), de Moralia (1900), Lucianus (1901),
Dionysius Halicarnassensis (1901-'2), Demosthenes (1903-'4). Hiermee zijn de
oratoren aan de beurt gekomen. In 1904 komt Lycurgus met een waardeerend woord
over Van den Es' dissertatie en een enkele behartigenswaardige opmerking aan de
Duitschers; in 1905 volgen Lysias, Antiphon, Aeschines, Hyperides, Dinarchus en
.... Andocides. Na bijna 55 jaren verklaart de auteur niet te kunnen begrijpen, dat
Cobet hem openlijk is bijgevallen, toen hij de Oratio de mysteriis voor onecht had
verklaard op zoo onsterke argumenten; hij is allang van meening veranderd en acht
de oratie echt op het laatste deel na, dat door een ander is omgewerkt. Alle oraties,
uitgezonderd die tegen Alcibiades, zijn echt. In 1906 volgen de drie dichters
Apollonius Rhodius, Theocritus en Callimachus, voor wie hij geen groote sympathie
koestert, maar van 1907-1909 wijdt hij nog eens vijf artikelen aan Plato. De laatste
groote artikels zijn aan Dio Chrysostomus (1910) en Appianus (1911) gewijd.
Tusschen die grootere artikels in zijn er echter talrijke kleinere over allerlei
onderwerpen, die ik hoe noode ook moet voorbijgaan en slechts in het overzicht der
werken kan vermelden; er zijn er zoo aantrekkelijke onder!
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Nog een artikel moet ik noemen. In de Vier tijdgenooten had Naber het een goed
werk voor een jong philoloog genoemd een overzicht te geven van Cobets opera
omnia. Tot dusverre was dat niet geschied. In 1906 en 't volgende jaar heeft Naber
het zelf gedaan! Deze daad van piëteit wilde de bijna 80-jarige nog verrichten.
Als acta pietatis kan men ook beschouwen de tal rijke bijdragen voor feestalba;
ik noemde al het aardige ‘verhaaltje over den ouden tijd’ uit Feestbundel-Boot (1901).
Natuurlijk hechtte hij ook zeer aan de in de Academie en de Maatschappij van
Letterkunde bestaande gewoonte om levensberichten te verzamelen van afgestorven
leden; zelf bezorgde hij een bloemlezing van acht ‘karakterschetsen’. Het Sertum
beantwoordde hij met een Epistula ad amicos de clausula. Hij zet er nogmaals zijn
standpunt uiteen in zake de oden van Horatius. Deze is een middelmatig poëet, toch
heeft Peerlkamps uitgave blijvende waarde; wat hij als middelmatig of slecht
verwijdert, is het ook, maar moet daarom nog niet verwijderd worden, juist omdat
de oden-dichter een middelmatigheid is. Vele gedichten missen een behoorlijk slot;
de epistels echter en de satiren staan verre boven de oden.
Van het jaar 1908 is nog een artikel, dat men niet licht van Naber zou hebben
verwacht, een levensschets van Johan Willem Baron Ripperda, den door Van Lennep
in Ferdinand Huyck met veel fantasie ten tooneele gevoerden ‘Vliesridder’. Ik gis,
dat het schrijven van het onderhoudende schetsje Naber een genoeglijke tijdpasseering
geweest is.
Van meer belang is de rede waarmee Naber in 1898
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slechts enkele maanden voor zijn afscheid van den academischen leerstoel het eerste
Nederlandsche Philologen-Congres heeft geopend; zij behandelt de plaats der
philologie in de rij der wetenschappen, en die der classieke philologie op het congres.
Deze instelling had natuurlijk zijn onverdeelde sympathie; op het vierde congres te
Utrecht, in 1904, heeft hij nog eens gesproken over Lysias' oratie voor Mantitheos.
Ik heb tot dusverre nagenoeg gezwegen over een lange reeks tijdschrift-artikelen,
die toch voor een overgroot deel zeer belangrijk zijn, n.l. recensies; slechts maakte
ik een uitzondering voor die welke, schoon naar aanleiding van een of ander pas
uitgekomen werk geschreven, eigenlijk als zelfstandige essays te beschouwen zijn.
Met dit voorbehoud dan heb ik nog te noemen de Gidsartikelen: in 1903 over de
verhouding van Potgieter tot Huet getiteld ‘Twee trouwe vrienden’ en in 1904 ‘Ernst
Curtius’. Hij schetst dezen als hofdignitaris, geleerde en niet het minst als gouverneur,
want, daar hij in die qualiteit naar Athene had te vertrekken, krijgen we een
interessante reisbeschrijving en een kijkje in de pas herstichte hoofdstad van het
nieuwbakken koninkrijk van Griekenland.
Bijeen behoort het viertal anonym in de Gids verschenen schetsen Tafelkout (1906,
1909, 1910, 1913). Voortbordurend op S. Visserings Tafelkout (Gids 1866 I, p. 117)
laat Naber de oude bekende figuren uit de Studententypen en Klaasje Zevenster
terugkomen en met elkander vragen van Hollandsche en Indische politiek,
vrouwenbeweging, onderwijs en tooneel bepraten. Het laatste in zoo droeven toon
geschreven artikel, waarin de bouw van het Vredespaleis in den Haag als een teeken
van Nederlands onbeduidendheid wordt aange-
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haald en met afschuw wordt gesproken over de nieuwe paleisplannen te Amsterdam
en in den Haag laat niet na diepen indruk te maken. Het was als 't ware het geestelijk
testament van den geleerde, die zijn einde voelde naderen. Het werd geschreven in
den zomer van 1912 onder steeds erger wordende benauwdheden: eindelijk wierp
de schrijver de pen neer met de woorden: ‘Zie zoo dat is het laatste.’ Een hevige
bronchitis, die het ergste deed vreezen, wierp hem op 't ziekbed. Toch volgde nog
een betrekkelijk herstel. De drukproeven van het in November ingezonden stuk
werden nog in December nagezien en Januari 1913 verscheen het. De benauwdheden
verhinderden elke beweging, maar de belangstelling in de gebeurtenissen van het
voorjaar bleef levendig. ‘Den 31sten ga ik heen,’ sprak hij enkele dagen vóór het einde.
Het is geweest den 30sten, den 30sten Mei 1913.
Wanneer we thans een blik terugwerpen, dan zien we een rijk gezegend leven. In
1903 mocht Naber schrijven: ‘Van de gebreken des ouderdoms bespeur ik nog niets’
en nog vele jaren lang is dat het geval geweest, misschien met een kleine restrictie.
Aan uiterlijke eerbewijzen heeft het niet ontbroken, de benoemingen tot lid van de
Maatschappij van Letterkunde (21 Juni 1860) en van de Koninklijke Academie
werden gevolgd door die tot correspondeerend lid van de Academiën te Petersburg
(10 Januari 1888) en te Athene, en tot membre-associé van die te Brussel (7 December
1903) en besloten met die tot eere-doctor der Atheensche Universiteit (1912). In
Januari 1896 was hij reeds ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw
geworden. Zondert men uit een benoeming in de Gids-redactie, die hij misschien
begeerd heeft - met trots toonde hij
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vaak de lange rijen present-exemplaren van de Gids -, dan kon hij op zijn carrière
terugzien als iemand, die bereikte, wat hij had gewenscht. Hij had zijn studievak
hartelijk lief en doceerde gaarne; toen echter het scheidensuur sloeg, was het hem
aangenaam den ganschen dag te studeeren ‘zonder door lessen te worden afgeleid.’
Zijn huwelijk was allergelukkigst en nadat hij een kindje had verloren, zag hij vijf
kinderen opgroeien. Door zijn uitgebreide kennis daartoe in staat gesteld kon hij
meeleven met hun studiën, belangstellen in hun streven en waar het noodig was hen
steunen met zijn raad.
Min accurate lieden ergeren zich gewoonlijk aan de accuratesse van nauwkeuriger
aangelegden. Zoo heeft Naber misschien wel eens den wrevel opgewekt van slordige
studenten, stylisten, collatores, gelijk zij hem wrevelig maakten. Het doet goed te
lezen, hoe hij, b.v. in recensies, geestelijke slordigheid kon hekelen. Zijn
nauwgezetheid openbaarde zich in het collationneeren zijner handschriften, in het
punctueel zich houden aan afspraken, het ordenen zijner papieren, in het beheer van
hem toevertrouwde gelden. Dezelfde nauwgezetheid vertoonde zich in tal van
maatregelen genomen vóór het lang verwachte verscheiden - want de dood vond
hem geheel voorbereid - om voor zijn vrouw de droeve en zoo storende
hinderlijkheden aan een sterfgeval verbonden uit den weg te ruimen. Zoo werd in
alle gebeurlijkheden voorzien met een nauwkeurigheid, misschien pijnlijk voor nietof half-kennenden, weldadig voor de ingewijden, die wisten wat omging in het trouwe
gemoed, want zij kenden de bron: de liefde.
Onder den indruk dezer dingen past het me te eindigen met deze woorden van den
overledene zelven:
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‘De nagedachtenis onzer op allerlei terrein verdienstelijke mannen in eere te houden
is niet alleen een daad van piëteit, maar behoort voor ieder eene weldadige opwekking
te zijn in den levensstrijd.’
Ik mag althans van mijn groote dankbaarheid getuigen dat ik me bij het schrijven
van deze bladen heb mogen verdiepen in dit leven, waarvan zulk een weldadige
opwekking uitgaat.
G.E.W. VAN HILLE.
Alkmaar.
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Overzicht der werken van S.A. Naber.
1850
Specimen philologicum inaugurale de Fide Andocidis orationis de Mysteriis.
Lugduni-Batavorum, apud Iacm Hazenberg Cornelii Film.

1851
De Vita Sophoclis, April 1850 (Miscellanea philologa et paedagogica, N.S. II, 1851,
p. 28-64).

1852
Zeven onuitgegeven Cretische inscripties, December 1851 (Mnem. 1852 p. 75-93
en 105-125).
De redevoeringen van Demosthenes tegen Aphobus (het vermogen van
Demosthenes), 6 Februari 1852 (Mnem. 1852 p. 186-199).
De slag bij de Arginusische eilanden en het daarop gevolgde proces, January 1852
(Mnem. 1852 p. 217-256).
Solons wetgeving aangaande het erfrecht, Mei 1852 (Mnem. 1852 p. 375-393).
Twee Delphische orakels bij Demosthenes (Dem. Macart. 66 en Mid. 52), 28 April
1852 (Mnem. 1852 p. 355-357).
Isaeus Pyrrh. in, Maart 1852 (Mnem. 1852 p. 357).
Recensie, 15 September 1852 (Algemeene Konst- en Letterbode 1852 II p. 218-224
en 231-234).
J.W.G. van Oordt. Over de uitwendige politiek van Griekenland gedurende het
tijdvak van Xenophons Hellenica. I, Leyden, D. Noothoven van Goor. 1852.

1853
Twee Cretische inscripties, 21 October 1852 (Mnem. 1853 p. 30-42). Hymn. in Cerer.
288, z.d. (Mnem. 1853 p. 199).
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Aesch. Timarch. 25, z.d. (Mnem. 1853 p. 222).
Recensie, 25 Junij 1853 (Gids 1853 II p. 206-215).
W.H. Stoll, Handboek der Grieksche en Romeinsche Godsdienstleer en Mythologie,
vertaald en bewerkt door E. Mehler, Litt. en Phil. Doct. Met 15 Afbeeldingen.
Haarlem, A.C. Kruseman, 1853.

1854
Andocidis oratio de reditu, 21 November 1853 (Mnem. 1854 p. 66-90).
Allitteratie bij Plautus (Capt. IV. 3; Epid. V. 1. 44) 12 Augustus 1854 (Mnem.
1854 p. 384).
Dem. Ol. I. 17 en Thuc. I. 24, 12 Augustus 1854 (Mnem. 1854 p. 418).
Scholion op Ilias E 705, z.d. (Mnem. 1854 p. 477).
Herodotea I, 21 September 1854 (Mnem. 1854 p. 478-491).
Recensie, 15 Augustus 1854 (Mnem. 1854 p. 409-418).
A.H.G.P. van den Es, Annotationes ad Lycurgi orationem in Leocratem. Lugd.
Bat. ap. E.J. Brill. 1854.

1855
Herodotea II, 2 December 1854 (Mnem. 1855 p. 1-29).
Scholiën op Homer. B 194; Γ 401; δ 309, z.d. (Mnem. 1855 p. 164).
Xen. Anab. I. 8. 27; III. 4. 15, 49; V. 4. 6, 5. 4; VI. 1. 26, April 1855 (Mnem. 1855
p. 185 sq.).
Hymne op Ares 9, 8 April 1855 (Mnem. 1855 p. 186).
Homerica, 17 April 1855 (Mnem. 1855 p. 193-217).
Recensie, 7 September 1854 (Gids 1855 I p. 125-131).
Handwoordenboek der Latijnsche Taal, naar de tiende uitgave van het
Lateinisch-Deutsches Handwörterbuch von Dr. K.E. Georges, met de noodige
bekortingen voor Nederlanders bewerkt door Mr. J.A. Schneither. Groningen, bij de
Erven C.M. van Bolhuis Hoitsema. 1854.

1856
Xen. Anab. VI. 5. 17, 29 September 1856 (Mnem. 1856 p. 464).
Recensie, 21 October 1855 (Mnem. 1856 p. 129-139).
J.B. Kan, Disputatio antiquaria de Ephoris Spartanis. Groningae ap. J.B. Wolters.
1855.
Recensie, 9 Januarij 1856 (Gids 1856 I p. 576-577).
Dr. J.H. Schuurmans Stekhoven. Hoofdregelen der Latijnsche Syntaxis voor
eerstbeginnenden. Harderwijk, J. Wedding. 1855.
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Polybiana I, z.d. (Mnem. 1857 p. 112-137).
Polybiana II, z.d. (Mnem. 1857 p. 225-258).
Polybiana III, 27 November 1856 (Mnem. 1857 p. 314-364).

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1915

45
Quintus Ennius, 30 Maart 1857 (Gids 1857 I p. 737-771).
Recensie, 6 December 1856 (Gids 1857 I p. 567-570).
Het Gymnasium te Amsterdam. Verslag van den cursus 1855-1856. - J. Dorn
Seiffen, Gymn. Praec., De Articulo apud Graecos eiusque usu in praedicato.
Amsterdam, Seyffardt's Boekhandel. 1856.

1858
Recensie, 6 September 1857 (Gids 1858 I, p. 491-492).
J.G.H. Woutersz, Proeve eener letterlijke metrische vertaling van Aristophanes. De Wolken. Ploutos. Antwerpen, J.B. van Mol van Loy. 1856.
Recensie, 12 November 1857 (Gids 1858 I p. 636-637).
C.J. Spat. Dissertatio de tragicae compositionis in Sophoclis Oedipo regeneratione
et praestantia. Groningae, van Wicheren. 1857.
Recensie, 20 Maart 1858 (Gids 1858 II p. 139-142).
P.P.M. Alberdingk Thijm. Iets over Magn. Aur. Cassiodorus senator en zijne eeuw.
Amsterdam, C.L. van Langenhuysen. 1857.
Recensie, September 1858 (Bijblad Wetensch. Bladen 1858 III p. 17-30).
P. Harting. Gedachten over het Hooger Onderwijs in ons vaderland. Tiel,
Campagne. 1858.

1859
Een gesprek, 4 Januari 1859 (Tijdspiegel 1859 I p. 382-409).
Recensie, 14 September 1859 (Gids 1859 lI p. 567-568).
R.B. Hirschig. Exploratio Argumentationum Socraticarum, in quibus scribae
labefactarunt medios Platonis dialogos Gorgiam et Philebum. Trajecti ad Rhenum,
Kemink et Fil. 1859.
Recensie, 14 September 1859 (Gids 1859 II p. 878-884).
H.P. Schröder. Disputatio Philologica Inauguralis continens quaestiones Isocrateas
duas. Trajecti ad Rhenum, Kemink et Fil. 1859.

1860
Redevoering (Verslag der plegtigheid van het leggen van den eersten steen van het
hoofdgebouw van het Gymnasium Willem III te Batavia door Zijne Excellentie den
Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië Chs. F. Pahud op Dingsdag, den 27sten
November 1860. Batavia, H.M. van Dorp, p. 21-24).

1862
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Co. Gi. Cobet viro cl. de inscriptione Cea, 4 September 1861 (Mnem. 1862 p. 77-82).
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Observationes criticae in Platonem, October 1862 (Verslag stedelijk gymnasium te
Leyden 1861-1862 pp. 20).

1863
Gymnasiaal Onderwijs en paedagogiek I, Augustus 1862 (Gids 1863 I p. 1-18).
Dr. Wichard Lange. Zehn Jahre aus meiner paedagogischen Praxis. Hamburg.
1861.
Observationes criticae in Platonem. Commentatio altera, z.d. (Tijdschrift voor de
Nederlandsche gymnasiën, jaargang 1863-1864 p. 49-83).

1864
Gymnasiaal Onderwijs en paedagogiek II, 16 Februarij 1864 (Gids 1864 II p.
238-253).
G. Thaulow, Die Gymnasial-Pädagogik im Grundrisse. Kiel. 1858.
Observationes criticae in Platonem. Commentatio tertia, z.d. (Tijdschrift voor de
Nederlandsche gymnasiën, jaargang 1864-1865 p. 33-66).
Recensie, 10 Junij 1864 (Gids 1864 III p. 375-380).
Dr. A.H.G.P. van den Es, Grieksche Antiquiteiten. Handleiding tot de kennis van
het staats- en bijzonder leven der Grieken. Groningen, J.B. Wolters. 1864.

1865
Photii Patriarchae Lexicon. Recensuit, annotationibus instruxit et prolegomena addidit
S.A. Naber. Voll. II. Leidae, E.J. Brill. 1864-1865.
Middelbaar Onderwijs en Paedagogiek, een tijdschrift-artikel, Zwolle, W.E.J.
Tjeenk Willink. 1865 (pp. 45).
De Oden van Horatius en de Leidsche critiek, z.d. (Gids 1865 III p. 31-58).
Recensie, Januari 1865 (Gids 1865 I p. 567-568).
A.H.G.P. van den Es. De iure familiarum apud Athenienses Libri tres. Lugduni
Batavorum, E.J. Brill. 1864.
Recensie, Januarij 1865 (Gids 1865 II p. 411-413).
H. van Herwerden. Nova Addenda Critica ad Meinekii opus, quod inscribitur
Fragmenta comicorum Graecorum. Lugduni Batavorum, S.C. van Doesburgh. 1864.

1866
De zegeliederen van Pindarus, December 1865 (Gids 1866 II p. 516-530).
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Dr. A. de Jongh, Pindari Carmina Olympia cum annotatione critica, interpretatione
Latina et commentario. Trajecti ad Rhenum, ap. Kemink et Fil. 1865.
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Over de grondslagen der critiek van Dio Cassius, 21 April 1866 (Versl. en Meded.
der K.A., Afd. Lett. 1866 p. 288-314).
Recensie, Augustus 1865 (Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek door
Mr. B.W.A.E. Sloet tot Oldhuis 1866 XXVI p. 103-120).
S.E. Harthoorn. De toestand en de behoeften van het onderwijs bij de volken van
Neerlands Oost-Indië. Haarlem, A.C. Kruseman. 1865.
Recensie, Januarij 1866 (Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek door
Mr. B.W.A.E. Sloet tot Oldhuis 1866 XXVI p. 199-222).
Algemeen verslag van den staat van het schoolwezen in Nederlandsch Indië. B.
Het Gymnasium Willem III. Opgemaakt door het Collegie van Curatoren. Afgesloten
onder ultimo 1863. Batavia ter Lands Drukkerij 1864.

1867
M. Cornelii Frontonis et M. Aurelii Imperatoris Epistulae. Post Angelum Maium
cum codicibus Ambrosiano et Vaticano iterum contulit G.N. du Rieu. Recensuit
Samuel Adrianus Naber. Lipsiae in aedibus B.G. Teubneri. MDCCCLXVII.
Εις Κασσιον Διωνα, μερος πρωτον, 2 Januari 1867 (Logios Hermes I, p. 403-424).
Recensie, 12 Maart 1867 (Gids 1867 II p. 383-384).
T.A.F. van der Valk. Het Inlandsch onderwijs. Naar aanleiding van het werk van
S.E. Harthoorn: De toestand en de behoeften van het onderwijs bij de volken van
Neêrlands Oost-Indië. Amsterdam, F. Gunst. 1867.
Recensie, Januari 1867 (Gids 1867 I p. 575-576).
M. Leopold. De opvoeding in School en Huis. Korte Stellingen, Wenken en
Meeningen, Vreemde en Eigene. Groningen, J.B. Wolters. 1866.
Recensie, October 1867 (Gids 1867 IV p. 371-376).
Tregder's Schets der Grieksche en Romeinsche Letterkunde. Derde Druk. Herzien
en omgewerkt door Mr. J.D. van Hoevell. Groningen, P. van Zweeden. 1867.

1868
Hooger Onderwijs en Paedagogiek, 27 Maart 1868 (Gids 1868 II p. 393-430).
Recensie, 1 Maart 1868 (Gids 1868 II p. 386-390).
J.H. Holwerda. Annotatio critica ad Xenophontis Hellenica. Amstelodami apud
C. van Helden. 1866.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1915

48

1869
Onze kennis der eerste Romeinsche keizers, 26 September 1868 (Gids 1869 I p.
477-544).
Dr. J.W.G. van Oordt, Constantijn de Groote en zijne voorgangers. Eene studie
over den Romeinschen keizertijd. Eerste Deel. Tot Antoninus Pius. Haarlem, A.C.
Kruseman. 1868.
H.T. Karsten, De P. Cornelii Taciti fide in sex prioribus Annalium libris. Trajecti
ad Rhenum, Kemink. 1868.
Recensie, October 1868 (Gids 1869 I p. 389-391).
H.W. Stoll, De Helden van Griekenland in oorlog en vrede. Geschiedenis van
Griekenland in Biographiën. Uit het Hoogduitsch vertaald door Dr. E. Mehler. Twee
deeltjes. Sneek, van Druten en Bleeker.
Recensie, Mei 1869 (Gids 1869 III p. 333-343).
Sex. Aurelii Propertii Cynthia cum libro quarto Elegiarum qui Propertii nomine
fertur. Editio novum in ordinem digesta recensente Dominico Carutti. Hagae Comitum
apud Martinum Nijhoff. 1869.
Recensie, 20 Mei 1869 (Gids 1869 III p. 344-350).
Lucian Müller, Geschichte der klassischen Philologie in den Niederlanden. Leipzig,
Teubner. 1869.

1870
Recensie, October 1869 (Gids 1870 I p. 186-190).
Studia Thucydidea, scripsit H. van Herwerden. Accedunt analecta Scenica. Trajecti
ad Rhenum, apud J.L. Beijers. 1869.
Recensie, October 1869 (Gids 1870 I p. 387-391).
Quinti Ciceronis Reliquiae. Recognovit Franciscus Buecheler. Lipsiae in aedibus
B.G. Teubneri. 1869.
Recensies, 1 Augustus 1870 (Gids 1870 IV p. 329-354).
R. Westphal, Methodische Grammatik der Griechischen Sprache. Erster Theil.
Erste Abtheilung. Jena, Mauke's Verslag. 1870.
Dr. H. van den Es, Grieksche Spraakkunst. Groningen, J.B. Wolters. 1870.

1871
Lanx satura, 19 October 1869 (Versl. en Meded. der K.A. Afd. Lett. 1871, p. 12-39).
Oratio de studiis propaedeuticis, Amstelodami, apud J.H. Gebhard & Socios. 1871.
(pp. 38).

1873
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Middelbaar onderwijs en Paedagogiek, 14 Maart 1873 (Gids 1873 II p. 464-498).
Ueber Nationale Erziehung. Vom Verfasser der Briefe über Berliner Erziehung.
Leipzig, B.G. Teubner. 1872.
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Cheirisophos des Spartiaten Reise durch Böotien. Bei Isarlik als griechisches
Manuscript aufgefunden und in 's Deutsche übersetzt von Dr. Schliemann d.j. Gotha,
F.A. Perthes. 1872.
Uit oude familiepapieren, 11 April 1873 (Gids 1873 III p. 255-268).
Memoria Ludovici Caspari Valckenarii, scripsit Io. Theod. Bergman. Edidit
Societas Artium et Doctrinarum Rheno-Trajectina. Rheno-Trajecti apud C. van der
Post. 1871.
Recensie, 2 December 1872-7 Maart 1873 (Gids 1873 II p. 416-422).
Programma van het Stedelijk Gymnasium te Groningen voor het jaar 1872-1873,
waarbij gevoegd is eene verhandeling, getiteld: De Nieuwe Talen aan de Gymnasia
door D. Hoekzema. Groningen, J. Oppenheim. 1872.
Observationes criticae in Heliodorum I, 24 Novemb. 1872 (Mnem. 1873 p.
145-169).
Observationes criticae in Heliodorum II, 29 Mei 1873 (Mnem. 1873 p. 313-353).

1874
In Memoriam. Mr. E.J. Kiehl herdacht, 30 April 1874 (Niet in den Handel).
Amsterdam, de Roever-Kröber-Bakels. 1874 (pp. 44).
Hedendaagsche Afgoderij, z.d. (Stemmen v.W. en V. 1874 p. 1359-1373).
Parentalia (in Kiehlii memoriam) 14 Februari 1874 (Mnem. 1874 p. 223-240).
Recensie, 15 April 1874 (Gids 1874 III p. 348-351).
Dr. J.J. Kroon, Mythologisch Woordenboek. Eerste en Tweede Aflevering. Arnhem,
D.A. Thieme. 1874.
Recensie, 24 Juni 1874 (Gids 1874 IV p. 152-162).
Geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs, door Dr. F. Dittes. Vrij in het
Nederlandsch vertaald door J. Versluys. Groningen, P. Noordhoff en M. Smit. 1874.
Recensie, 29 Juni 1874 (Gids 1874 IV p. 169-173).
Grieksche Mythologie. Een schets door Dr. J.W.G. van Oordt. 's Gravenhage,
Martinus Nijhoff. 1874.

1875
Bikkels en dobbelsteenen, 13 November 1874 (Gids 1875 I p. 542-560).
H. Göll, Schetsen en tafereelen uit het maatschappelijk Leven der Grieken en
Romeinen. Uit het Hoogduitsch vertaald door Dr. E. Mehler. Sneek, G. Brouwer Jr.
1874.
L. Beck de Fouquières, Les Jeux des Anciens, leur description, leur origine, leur
rapport avec la religion, l'histoire, les arts et les moeurs. Deuxième Édition. Paris,
Didier. 1873.
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1876
Observationes criticae in Achillem Tatium, Januari 1876 (Mnem. 1876 p. 324-352).
De fabulis Aesopicis, 13 Juni 1876 (Mnem. 1876 p. 383-441).
Recensies, 20 December 1875 (Gids 1876 II p. 153-174).
B.L. van Albada, Uit de Oude en Nieuwe Doos. Herinneringen uit de School en
het Leven van een 80-jarigen Oud-Hoofdonderwijzer. Ernst en Luim. Groningen,
W. Versluys. 1875.
H.G. Roodhuyzen, Paedagogische Schetsen. Eerste stuk. Amsterdam, G. van Tijen
en Zonen. 1875.
M. Leopold, De Opvoeding in Huis en School. Vierde Vermeerderde Druk.
Groningen, J.B. Wolters. 1875.
M. Gouka, De kweekschool. Handleiding bij de Opvoeding en het Onderwijs van
jonge kinderen in de huisgezinnen en scholen. Nieuwe uitgave door H.J. van Lummel.
Rotterdam, W. Wenk. 1875.
Spencers Opvoeding, door Joh. A. Leopold. Groningen, J.B. Wolters. 1875.
Recensie, 6 April 1876 (Gids 1876 III p. 163-165).
Latijnsche Spraakkunst, door L.H. Borking, Leeraar aan het Seminarie Hageveld.
Leiden, J.W. van Leeuwen. 1875.
Recensie, 20 Mei 1876 (Gids 1876 IV p. 180-182).
J. van Leeuwen, Specimen Literarium Inaugurale de Aristophane Euripidis Censore.
Amstelodami e typographeo C.A. Spin & Zoon. 1876.

1877
Quaestiones Homericae, Januari 1876 (Letterk. Verh. der Koninkl. Akademie. Deel
XI 1877, 220 blz.).
Adnotationes criticae ad Longi Pastoralia, 2 December 1876 (Mnem. 1877 p.
199-210).
David Ruhnkenius Carolo Gabrieli Cobeto s.p.d. (Mnem. 1877 p. 113-121).
Adnotationes ad Isaei orationes, 28 Maart 1877 (Mnem. 1877 p. 385-419).
Gladstone over Homerus, 3 October 1876 (Gids 1877 I p. 396-418).
Homeric Synchronism: an enquiry into the time and place of Homer. By the
Right-Hon. W.E. Gladstone, M.P. London, Macmillan and Co. 1876.
De zwerftochten van Ulysses, 14 Maart 1877 (Gids 1877 Il p. 393-412).
Die Irrfahrt des Odysseus als eine Umschiffung Afrikas erklärt von Anton
Krichenbauer, K.K. Gymnasial-Director, Besitzer der goldenen Medaille für Kunst
und Wissenschaft. Berlin, S. Calvary & Co. 1877.
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Een geleerde op een zolderkamertje, 30 Juli 1877 (Gids 1877 IV p. 209-243).
Lettres inédites de Coray à Chardon de la Rochette (1790-1796). Suivies d'un
recueil de ses lettres françaises à divers savants, de sa dissertation sur le testament
secret des Athéniens, du Mémoire sur l'état de la civilisation dans la Grèce en 1803
et de ses thèses latines de Médecine, réimprimées pour la première fois. Paris. Librairie
de Firmin Didot & Cie. 1877.

1878
Υπερ τα εσκαμμενα (Emendatur Novum Testamentum) 20 September 1877 (Mnem.
1878 p. 85-104).
Adnotationes criticae ad Charitonem, 6 Januari 1878 (Mnem. 1878 p. 191-214).
Adnotationes criticae in Alciphronem et Aristaenetum, 14 April 1878 (Mnem.
1878 p. 238-258).
Δευτερον αυθις (ad Novum Testamentum) 11 Juli 1878 (Mnem. 1878 p. 357-372).

1879
Ad Isocratem, 15 October 1878 (Mnem. 1879 p. 49-85).
Het Wonderland (naar aanl. v.E. Rohde, der Griechische Roman), 15 Mei 1879
(Gids 1879 IV p. 1-30).
Recensie, 22 Januari 1879 (Gids 1879 I p. 566-580).
De Ilias van Homeros, vertaald door Mr. C. Vosmaer, Boek I-XII. Leiden, A.W.
Sijthoff. 1878.

1880
Ad fragmenta Comicorum Graecorum I, 19 September 1879 (Mnem. 1880 p. 21-55).
Ad fragmenta Comicorum Graecorum II, z.d. (Mnem. 1880 p. 246-268).
Ad fragmenta Comicorum Graecorum III, 28 April 1880 (Mnem. 1880 p. 407-435).
Recensie, 23 Mei 1880 (Gids 1880 III p. 590-592).
Serta Romana, Poetarum decem Latinorum carmina selecta, scholarum causa
collegit et notis instruxit Dr. J. Woltjer. Groningae apud J.B. Wolters. MDCCCLXXX.

1881
Aeschylea, 9 Juni 1880 (Mnem. 1881 p. 61-103).
Sophoclea, 23 October 1880 (Mnem. 1881 p. 210-244).
Τριτον τουτο ερχομαι (ad Novum Testamentum) 19 Maart 1881 (Mnem. 1881 p.
273-302).
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Recensie, 19 September 1880 (Gids 1881 III p. 373-379).
H. van Herwerden. Lapidum de dialecto Attica testimonia. Trajecti ad Rhenum
apud J.L. Beyers. 1880.
Over de Wolken van Aristophanes. (Kort verslag over de verg. van 8 Maart en 12
April 1880 in Versl. en Meded. der K.A. Afd. Lett. p. 45 en 51).

1882
Euripidea I, 26 Juni 1881 (Mnem. 1882 p. 1-26).
Euripidea II, 15 December 1881 (Mnem. 1882 p. 136-162).
Euripidea III, 10 Maart 1882 (Mnem. 1882 p. 258-289).
Observationes criticae in Aristophanem I, 16 Mei 1882 (Mnem. 1882 p. 355-385).

1883
Observationes criticae in Aristophanem II, 23 September 1882 (Mnem. 1883 p.
21-46).
De Aristophanis Nubibus I, 8 December 1882 (Mnem. 1883 p. 161-189).
De Aristophanis Nubibus II, 7 Januari 1883 (Mnem. 1883 p. 303-322).
Epistula critica ad Allardum Piersonum de Juliano, 6 April 1883 (Mnem. 1883 p.
387-410).
Het geboortejaar van Cratinus, 30 Januari 1883 (Versl. en Meded. der K.A. afd.
Lett. 1883 p. 264-271).
Uit het dagboek van een Nederlander der achttiende eeuw (Johannes Wassenaar),
z.d. (Gids 1883 II p. 486-507).

1884
Indogermaansche Oudheden, z.d. (Gids 1884 III p. 145-167).
O. Schrader. Sprach vergleichung und Urgeschichte. Linguistischhistorische
Beiträge zur Erforschung des indogermanischen Alterthums. Jena. 1883.
Pindarica, 1 Augustus 1883 (Mnem. 1884 p. 24-43).
Homerica Posteriora I, 16 September 1883 (Mnem. 1884 p. 186-214).
Homerica Posteriora II, 5 November 1883 (Mnem. 1884 p. 337-372).

1885
Observationes criticae in Herodotum, 28 Februari 1884 (Mnem. 1885 p. 55-81).
Observationes criticae in Flavium Josephum I, 6 December 1884 (Mnem. 1885
p. 263-284).
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Id. II, 15 December 1884 (Mnem. 1885 p. 352-399).
Ιβις λευκοπτερος, 1 April 1885 (Album Leemans).

1886
Verisimilia, Laceram conditionem Novi Testamenti exemplis il-
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lustrarunt et ab origine repetierunt A. Pierson et S.A. Naber. Amstelodami, apud
P.N. van Kampen & Fil. MDCCCLXXXVI. (pp. II + 295).
Het syncretisme der derde eeuw, z.d. (Gids 1886 II p. 556-570).
La religion à Rome sous les Sévères, par Jean Réville. Paris, E. Leroux. 1886.
Thucydidea I, 17 September 1885 (Mnem. 1886 p. 75-102).
Thucydidea II, 28 September 1885 (Mnem. 1886 p. 130-157).
Thucydidea III, 5 October 1885 (Mnem. 1886 p. 314-334).
Thucydidea IV, 10 October 1885 (Mnem. 1886 p. 415-432).

1888
Selecta, 10 December 1887 (Mnem. 1888 p. 91-118).
Nuculae (de Epistula ad Galatas), 4 Mei 1888 (Mnem. 1888 p. 355-390).

1889
Latijn en Grieksch, z.d. (Gids 1889 I p. 80-105).

1890
Ad Coveliacas (Oberammergau), z.d. (Gids 1890 IV p. 140-156).

1891
Ad S. Sophronii Anacreonticum XX, 27 December 1876, omgewerkt 18 Augustus
1890 (Mnem. 1891 p. 1-15).
Epistula critica ad Batavos Homeri editores, April 1891 (Mnem. 1891 p. 293-324).

1892
Adnotationes criticae ad Theophrasti Characteres, 3 Augustus 1891 (Mnem. 1892 p.
319-337).
Parthen. Erotic. 14 et 12, z.d. (Mnem. 1892 p. 337).
Fluctus in Simpulo (ad Tac. Ann. XI. 27), z.d. (Mnem. 1892 p. 410-413).
Ανομοιοτητες, repugnantiae apud Homerum, z.d. (Mnem. 1892 p. 417).

1893
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Χονδρων (ad Xen. Anab.), 18 September 1892 (Mem. 1893 p. 1-27).
Eurip. Helen. 297, z.d. (Mnem. 1893 p. 121).
Hom. Odyss. Δ 440, z.d. (Mnem. 1893 p. 214).
Sophocl. Antigon. 904 sqq., z.d. (Mnem. 1893 p. 224).
Ramenta (ad Xen. Cyrop.), 6 April 1893 (Mnem. 1893 p. 339-360).
Munusculum oblatum Conto (ad Tac. Ann. XV. 41), 15 Maart 1893 (Sylloge,
quam obtulerunt philologi Batavi v.c.C. Conto).
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1894
Vier Tijdgenooten. Cd. Busken Huet - E.J. Kiehl - J.T. Buys - C.G. Cobet. Haarlem,
H.D. Tjeenk Willink. 1894 (p.p. VIII + 357).
Herodot. II. 121, z.d. (Mnem. 1894 p. 23-24).
Ad Synesii Epistulas, Juli 1893 (Mnem. 1894 p. 93-124).
Καρφος (ad inscr. Mus. Neap.), z.d. (Mnem. 1894 p. 231-232).

1895
Nautica, Maart 1895 (Mnem. 1895 p. 234-269).

1896
Flavii Iosephi opera omnia. Post Immanuelem Bekkerum recognovit Samuel Adrianus
Naber. Lipsiae in aedibus B.G. Teubneri. MDCCCLXXXVIII-MDCCCXCVI.
Κερματα (ad Xen. Hell.), Mei 1896 (Mnem. 1896 p. 345-376).
Soph. Oed. Tyrann. 15, z.d. (Mnem. 1896 p. 376).
Frontonis Epist. ad M. Caesarem I. 4, z.d. (Mnem. 1896 p. 396).
A. Pierson, Hellas. Tweede, goedkoope druk. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink. 1896.
(Voorwoord September 1896 p. V-VIII).
Recensie, z.d. (Museum IV. 2. April 1896 c. 44-46).
Tjallingi Halbertsmae Adversaria Critica. Eschedis defuncti selegit, disposuit,
edidit Henricus van Herwerden. Leidae apud E.J. Brill. 1896.

1897
Allard Pierson herdacht. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink. 1897 (pp. XII + 307).
Υπαρ, z.d. (Mnem. 1897 p. 58).
Κοσκυλματια (ad Xen. Mem.), z.d. (Mnem. 1897 p. 59-75).
Ιησου λογιον, Augustus 1897 (Mnem. 1897 p. 426).
Κνισματα (ad Xen. scripta minora), Mei 1897 (Mnem. 1897 p. 427-449).

1898
Levensbericht van Allard Pierson - Fragment. (Jaarboek der K.A.v.W. 1898 p. 1-56).
Durievio parentatur, 15 Maart 1898 (Mnem. 1898 p. 277-286).
Openingsrede Eerste Nederlandsche Philologencongres (Handelingen p. 1-24).
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1899
Observationes miscellaneae ad Plutarchi Vitas Parallelas I, z.d. (Mnem. 1899 p.
156-220).
Id. II, z.d. (Mnem. 1899 p. 285-324).
Id. III, z.d. (Mnem. 1899 p. 399-450).
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1900
Observationes miscellaneae ad Plutarchi Moralia I, z.d. (Mnem. 1900 p. 85-117).
Observationes miscellaneae ad Plutarchi Moralia II, z.d. (Mnem. 1900 p. 129-156).
Observationes miscellaneae ad Plutarchi Moralia III, z.d. (Mnem. 1900 p. 329-346).

1901
Observationes criticae ad Lucianum I, z.d. (Mnem. 1901 p. 1-22).
Observationes criticae ad Lucianum II, z.d. (Mnem. 1901 p. 162-196).
Observationes criticae ad Lucianum III, z.d. (Mnem. 1901 p. 247-280).
Ad Charitonem I, z.d. (Mnem. 1901 p. 92-99).
Ad Charitonem II, z.d. (Mnem. 1901 p. 141-144).
Deorum coronae, z.d. (Mnem. 1901 p. 304-306).
Observationes criticae ad Dion. Hal. Ant. Rom. I, z.d. (Mnem. 1901 p. 307-340).
Io. Co. Go. Boot, v.c. nonagesimo die natali, z.d. (Feestbundel Prof. Boot).

1902
Ναρδος πιστικη, z.d. (Mnem. 1902 p. 1-15).
Observationes criticae ad Dion. Hal. Ant. Rom. II, z.d. (Mnem. 1902 p. 137-156).
Observationes criticae ad Dion. Hal. Ant. Rom. III, z.d. (Mnem. 1902 p. 234-261).
Ruhnkenii uxor, z.d. (Mnem. 1902 p. 428-434).
Ho. van Herwerden, v.c. (de re metrica), z.d. (Liber gratulatorius in honorem
Herwerdeni. Trajecti ad Rhenum apud Kemink et filium. MCMII).

1903
Ii. Ho. Co. Kern, v.c. (de figura rhetorica quam Rhetores Graeci επαναληψιν vocant),
z.d. (Mélanges Kern. Leide, 1903).
Twee trouwe vrienden, z.d. (Gids 1903 II p. 6-65).
E.J. Potgieter. Brieven aan Cd. Busken Huet. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink en
Zoon. Eerste deel 1901. Tweede deel 1902. Derde deel 1902.
Observationes criticae ad Demosthenem I, z.d. (Mnem. 1903 p. 1-16).
Observationes criticae ad Demosthenem II, z.d. (Mnem. 1903 p. 117-129).
Observationes criticae ad Demosthenem III, z.d. (Mnem. 1903 p. 295-317).
Observationes criticae ad Demosthenem IV, z.d. (Mnem. 1903 p. 408-452).
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1904
Observationes criticae ad Demosthenem V, z.d. (Mnem. 1904 p. 1-14).
Adnotationes criticae ad Lycurgi Leocrateam, z.d. (Mnem. 1904 p. 349-359).
Ernst Curtius, z.d. (Gids 1904 II p. 383-445).
Ernst Curtius. Ein Lebensbild in Briefen. Herausgegeben von Friedrich Curtius.
Berlin. 1903.
Margaretha von Poschinger. Kaiser Friedrich. In neuer quellenmässiger Darstellung
III Bd. Berlin. 1899.
Lysias' rede voor Mantitheus (Uittreksel in Handelingen van het vierde
Nederlandsche Philologencongres, 1904).

1905
Adnotationes criticae ad Lysiae orationes, z.d. (Mnem. 1905 p. 68-98).
Adnotationes criticae ad Antiphontis Aeschinis Hyperidis Dinarchi orationes, z.d.
(Mnem. 1905 p. 157-185).
Adnotationes criticae ad Andocidis orationes, z.d. (Mnem. 1905 p. 269-292).
Ad Plauti Rudentem, z.d. (Mnem. 1905 p. 330-332).

1906
Ad Apollonium Rhodium, 23 November 1904 (Mnem. 1906 p. 1-39).
Adnotationes criticae ad Theocritum, z.d. (Mnem. 1906 p. 149-174).
Ad Callimachum, 14 December 1904 (Mnem. 1906 p. 225-239).
Caroli Gabrielis Cobet operum conspectus, Addenda et corrigenda ad Epistulas
Cobeti, 20 Juni 1906 (Mnem. 1906 p. 430-448).
Karakterschetsen van vermaarde Nederlanders, verzameld onder toezicht van S.A.
Naber. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink en Zoon 1906 (Voorwoord pp. VIII).
Tafelkout (geteekend ***), z.d. (Gids 1906 I p. 43-69).

1907
Handelingen van de ‘Zaterdagsche vereeniging’ 5 Nov. 1846-9 Juni 1855, z.d.
(Museum XIV, 4. Jan. 1907 c. 150-153). Platonica, I z.d. (Mnem. 1907 p. 143-177).
Additamenta ad Cobeti operum conspectum, z.d. (Mnem. 1907 p. 440-449).

1908
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Johan Willem Baron Ripperda, z.d. (Bijdragen voor Vad. Gesch. en Oudh. 's
Gravenhage, Martinus Nijhoff. 1908 p. 208-271).
Platonica II, z.d. (Mnem. 1908 p. 1-28).
Platonica III, z.d. (Mnem. 1908 p. 217-288).
Platonica IV, z.d. (Mnem. 1908 p. 435-448).
Valckenarianum, z.d. (Mnem. 1908 p. 115-118).
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1909
Voormalige dagverdeeling (Jaarboek der K.A.v.W. 1909 p. 1-10).
Samuelis Adriani Naber octogenarii epistula ad amicos de clausula. Lugduni
Batavorum, E.J. Brill. MCMIX (pp. 28).
Levensschets van Herman Josef Polak, z.d. (Jaarboek der K.A.v.W. 1909, p. 23-56).
Platonica V, z.d. (Mnem. 1909, p. 1-59).
Tafelkout II (geteekend ***), November 1908 (Gids 1909 II p. 205-235).

1910
Animadversiones criticae ad Dionem Chrysostomum, z.d. (Mnem. 1910 p. 69-111).
Tafelkout III (geteekend ***), z.d. (Gids 1910 IV p. 413-433).
Jean Luzac (1746-1807) als Hoogleeraar, 24 October 1909 (Versl. en Meded. der
K.A. afd. Lett. 1910 p. 290-314).

1911
Columbae internunciae, z.d. (Mnem. 1911 p. 107-112).
Adnotationes criticae ad Appiani Historiam Romanam, z.d. (Mnem. 1911 p.
243-292).

1912
Ad Xenophontis libellum de re equestri, z.d. (Mnem. 1912 p. 213-221).

1913
Tafelkout IV (geteekend ***), z.d. (Gids 1913 I. p. 126-142)1.

Dissertaties van leerlingen van Professor Naber bij wier promotie hij de
functie van ‘promotor’ vervulde.
J.W. Sluiter, Prolegomena ad Demosthenis Orationem Androtioneam. 1882.
J.H. Gunning, De Babyloniis Aristophanis fabula. 1882.
1

Tenslotte vermeld ik nog de medewerking aan ‘Nomina geographica Neerlandica’,
Geschiedkundig onderzoek der Nederlandsche aardrijkskundige namen onder redactie van
J. Dornseiffen, J.H. Gallée, H. Kern, S.A. Naber en H.C. Rogge, Deel I. 1884.
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L.J. Sicking, Annotationes ad Antiatticistam. 1883.
Z.C. de Boer, De tertio Lexico Bekkeri. 1884.
A. Poutsma, Quaestiones Aeschineae. 1888.
H. Gorter, De interpretatione Aeschyli Metaphorarum. 1889.
Y.H. Rogge, Libanii Apologia Socratis. 1891.
H.O. de Jong, Exercitationes criticae in Lucianum. 1896.
J. Mehler, De Plutarchi q.v.f. vita Homeri. 1896.
E.J.L.L.E. Cordewener, De Thucydidis Vaticani codicis quod ad libros septimum
et octavum attinet praestantia cum Vallae historiae belli Peloponnesiaci interpretatione
collata. 1897.
F.H. Bos, Studia Sophoclea. 1898.
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Levensbericht van Mr. Fokko Bernardus Coninck Liefsting.
6 Oct. 1827-17 Nov. 1913.
Reeds enkele dagen na het overlijden van den in elk opzigt hoogstaanden man
hierboven genoemd kwam tot mij het verzoek van onze Maatschappij, om haar een
levensberigt van hem te geven. Er was reden om ditmaal mij te verontschuldigen,
omdat ik al tweemaal - in 1901 door een bijschrift bij zijn portret in Woord en Beeld
en in 1908, toen ik den 3den November mijzelven als zijnen opvolger in de hoogste
regterlijke betrekking installeerde - vrij uitvoerig mij in het openbaar over Liefsting
had doen hooren. Doch eene weigering kon mij niet over het hart. Nu echter
neêrzittend om mijn woord gestand te doen, voel ik haast berouw dat hart niet tot
zwijgen te hebben gebragt, omdat dit mij in November l.l. verleid heeft om de jongste
aflevering van Themis te openen met den daar onmisbaren Nachruf aan den grooten
jurist: de Redactie wou en zou van mij als haren thans oudsten medearbeider dat
gedachteniswoord hebben. Wat omtrent hem kan ik thans nog aan ‘Letterkunde’
bieden, tenzij de ijle lijntjes van een schimmig levensberigt of wel eene smakelooze
portie
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crambe repetita sinds Juvenalis berucht? Het verkieslijkste schijnt mij nog om, na
vermelding van deze omstandigheden, bij de leden der Maatschappij aantekomen
met eenige bladzijden van bloot schetsmatigen inhoud, die aan het vroeger
geschrevene niet meer ontleenen dan onmisbaar is voor het teekenen van eenen
omtrek en om degenen, die van mij meer willen weten, te verwijzen naar hetgeen ik
vroeger aangaande mijnen vriend heb medegedeeld. Des noods met zéér enkele
inedita daarbij. Want ik verafschuw om, à propos juist van zoo eenen, bij iemand ter
wereld een akelig wee gevoel te doen opkomen door voortezetten onsmakelijke
‘opgewarmde kool’, en dat wordt gewis ook door niemand van mij verlangd: liever
blijve mijn stukje een geraamte dan te bekomen een schijn van ligchaam door
opvulling met die afstootende pap. Ter zake!
Als tweede zoon van eenen Overijsselschen dorpspredikant aanschouwde Fokko
Bernardus Coninck Liefsting te Hellendoorn het levenslicht. Merkwaardig genoeg,
vooral voor die dagen, heeft niemand van die zoons het pad van den plattelandsdominé
betreden, maar zijn beide den weg der akademische regtsstudie opgegaan: misschien
omdat des vaders middelen die kostbaarder opvoeding veroorloofden. Beide hebben
dat gedaan met eere, daar ze zijn opgenomen in de magistratuur en niet ergens in
een verscholen hoekje, maar in plaatsen van zekere beteekenis hebben regt gesproken;
maar overigens heeft de loopbaan des oudsten lang niet die van den jongere
geëvenaard. Mr. W.D. Coninck Liefsting bragt het slechts tot eene regtersplaats te
Zwolle, alwaar hij na lange jaren dienst zijn ontslag heeft genomen ongeveer op
denzelfden leeftijd als zijn broeder en, alweêr gelijk deze, nog eenige jaren voorbij
de
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tachtig ambteloos heeft geleefd. Fokko Bernardus daarentegen had, toen hij weinige
dagen vóór zijnen 81en jaardag het actieve leven vaarwel zeide, elf jaren lang het
voorzitterschap van den Hoogen Raad schitterend vervuld en droeg, behalve de
Kommandeursster van den Nederlandschen Leeuw, het hem op zijnen tachtigsten
geboortedag verleende Grootkruis der Oranje-Nassauorde. ‘Te mooi’ zeide mij de
eenvoudige man, toen ik voor eene plegtige zitting hem het breede lint hielp schikken
over zijn hermelijn, dat werkelijk hem oneindig beter paste.
Over de kinder- en jongensjaren van mijnen vriend, doorgebragt te huis onder
eenen gouverneur dien de financiën van Ds. Liefsting veroorloofden aan zijne zonen
te geven, en van het veertiende jaar af te Deventer om er de
gymnasiaal-atheneumlessen te volgen, zwijg ik ditmaal, even als ik zwijg over den
Leidschen universiteitstijd, den 3en Juli 1852 besloten met de promotie. Eene promotie
na de verdediging slechts van stellingen, omdat eene zware kort te voren doorstane
ziekte aan Liefsting den tijd voor de bewerking van een proefschrift, gewis van eenen
student als hij anders te verwachten, had ontroofd. Zelfs tweemaal wedervoer hem
dat, zooals hij tot rekenschap dat de dissertatie achterwege bleef, aan het hoofd van
zijn Theses mededeelt. Eerst had hij over een omvangrijk onderwerp (het dominium
publicum populi romani) willen schrijven, en na zijn aanvankelijk herstel Thorbecke's
nieuwe Onteigeningswet willen commentarieeren. Doch een nieuwe ziekteaanval
kwam dit nuttige werk verhinderen, dat twee jaren later op hoogst verdienstelijke
wijs door wijlen mijnen vriend H.M. van Andel is verrigt.
Liefsting was ligchamelijk zoo weinig sterk dat hij,
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de man die meer dan 86 jaren oud is geworden, in zijne jongensjaren vrij wat met
onvoldoende gezondheid te kampen heeft gehad. Dat ondervond hij ook in den tijd
dien hij als advocaat doorbragt te Rotterdam. Eenen tijd waarover hij nog in zijne
laatste levensjaren gaarne sprak: deels omdat hij in de Maasstad aangenaam verkeerde
met ‘jeunes hommes d'avenir’ gelijk hij - ik noem maar onzen grooten historicus
Robert Fruin, - deels omdat het hem als jongen advocaat er zelfs bijzonder goed ging.
Desniettemin liet hij, niet zonder moeite, zich door zijne ouders bewegen om zijne
toekomst liever te zoeken bij de magistratuur dan in de balie, naar het schijnt uit
bezorgdheid voor zijne gezondheid. Of zij daarin juist hebben gezien? dat weet ik
niet, doch wel dat ze daarmede aan de regtswetenschap grooten dienst hebben
bewezen. Want indien het aan den advokaat Liefsting voor den wind ware blijven
gaan, dan zou eene drukke handelspraktijk het hem al spoedig onmogelijk gemaakt
hebben standaardwerken als de door hem geschrevene voorttebrengen: bij ervaring
weet ik dat Themis militans eene jaloersche godheid is.
Eéne opmerking nog, eer ik van Liefsting's jeugd en jonge jaren als student of
advokaat afstap. Levenslang is hij een heel warm vaderlander geweest, vol geestdrift
voor het nationale stamhuis en voor de Nederlandsche belangen; hadde hij de
tegenwoordige donkere dagen medebeleefd, dan zou bij hem de uiting van deze
weldadige warmte in woord en daad niet hebben kunnen achter blijven; van waar,
zoo vraag ik mij, het voortduren van deze stemming nog diep in de tachtig jaren? En
ik ben geneigd om, bij wijze van Rückschluss, den oorsprong van dit verschijnsel te
zoeken in de omstan-
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digheid dat zijne vroege kinderjaren zamenvielen met de noordelijke oplaijing van
1830 tegen de ‘muiters’, met den weerklank van Willem I's ‘te wapen’, met den
Tiendaagschen veldtogt en het beleg der Citadel. En, echt-hollandsch, zijn die
indrukken blijvend geweest. Want indien iemand zou gelden als verpersoonlijking
voor het beste soort Hollander (lato sensu) in dusdanig opzigt, dan voorwaar Liefsting:
uiterlijk zóó weinig demonstratief dat drukker doenden haast den indruk van koelheid
er van krijgen, maar innerlijk vervuld van eenen standhoudenden gloed, die noch
door de wisselingen noch door de lengte des levens wordt uitgedoofd en op het
passend oogenblik doorbreekt in 's levens praktijk. Had hij de dagen medebeleefd,
waarin ik deze herinneringen van hem nederschrijf, dan zou ongetwijfeld de onder
zijn bereik gebleven praktijk van dien zin bij hem zijn doorgebroken in het wijd
openzetten van zijn beurs voor 't slagen van het nationale werk, waarover juist heden
8 Dec. 1914 de beraadslagingen in de 2de Kamer beginnen: het ontwerp van de
275/mm. leening. Eene gansch andere praktijk van dien zin is bij Liefsting geweest
het hoog en ‘van vreemde smetten vrij’ houden der nationale taal: ‘ismen’ van
latijnschen, franschen en vooral duitschen oorsprong kon hij in haar, al dan niet
ambtelijk, volstrekt niet dulden; er was, zoolang ik onder zijn presidium gewerkt
heb, in den H.R. o zooveel noodig om gedaan te krijgen dat, ten einde eene lange
omschrijving te vermijden, een vreemd woord in ons arrest kwam, en vooral trof
deze ban de Germanismen, wegens hun toenemende voortwoekering in het pittige
hollandsch.
Omtrent de eerste jaren van Liefsting's optreden in
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de groote maatschappij blijf ik even sober als aangaande den daaraan voorafgaanden
tijd: als bloote lijnen van het voorteleggen geraamte vermeld ik dat de eerste vijf
daarvan zijn doorleefd als advocaat bij de Rotterdamsche regtbank en een iets langer
jarental als substituut-officier bij de regtbank te Assen. Eerst toen hij dit ambt had
verwisseld met den regterszetel te Leiden vond Liefsting zijne ware maatschappelijke
plaats, omdat zijn gansche aanleg hem (naar mijnen dunk) zoo goed als geheel tot
regt spreken had voorbestemd. Uitgezonderd zijn huwelijk met eene dochter van den
Leidschen hoogleeraar Juynboll, geeft daarom zijn gansche wedervaren te Rotterdam
en Assen mij den indruk van iets voorbijgaands, iets haast bijkomstigs en toevalligs.
Te Leiden daarentegen, wetenschappelijke hoofdstad des lands in zijn centrum, met
boeken en allerlei andere middelen tot toevoer van kennis vlak onder zijn bereik en
sommiteiten op elk gebied in zijne omgeving, daar voelde Liefsting - en hiervan deed
de latere president van den Hoogen Raad spoedig ook blijken - dat hij overgeplaatst
was op den bodem waar hij met zijne gaven kon woekeren en zijne reeds vergaarde
kennis, nog meer in diepte dan in breedte, tot volle ontwikkeling brengen. De blijken
daarvan - zijne sinds 1861 in Themis verschenen artikelen over de Romeinsche
condictiën, die hij in 1890 tot een geheel heeft saâmgesmolten, en zijn standaardwerk
over Bezit dat hij als meêbragt naar den Hoogen Raad - heb ik elders besproken en
worden hier slechts voor memorie vermeld. Een beetje meer ga ik zeggen primo van
Liefsting's ambtsvervulling bij de regtbank en secundo van de omstandigheden,
waaronder deze hem aan ons hoogste regtscollegie verloren heeft.
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Ad primum. - Ofschoon bovenal civilist, bleek Liefsting in dit langzamerhand op
afschaffing staande orgaantje van regtsbedeeling spoedig ook een criminalist van
beteekenis en daardoor invloed. Het minst was hij in zijn element, zoo dikwijls hij
zijn tweejarige beurt als regter-commissaris vervullen moest, en op dàt gebied gold
hij bij de oude practici ook niet wat hij gelden moest: o.a. omdat ontegenzeggelijk
aan de grondigheid, waarmede hij alles deed, eene zekere omslagtigheid gepaard
ging. Hoe dikwijls heb ik, lang vóór onze persoonlijke kennismaking, geklaag
daarover gehoord van mijnen schoonvader, procureur-generaal hier bij het hof en
daardoor hoofd van het beleid in strafzaken o.a. in het ressort Leiden: ‘en na zooveel
omslag moet toch menigmaal eene strafzaak terug, omdat L. dit of dat punt van
belang voor de instructie hoegenaamd niet heeft onderzocht!!’ Hetgeen niet uitsloot
dat, die ‘drommelsche omgevallen boekenkast’ als instructeur vaak blijk gaf van een
scherpen blik op menschen en zaken. Zoo b.v. toen ergens eenige bankjes zoek waren
geraakt en nergens te vinden waren; vooral werd zekere v.d.W. te Waddingsveen
verdacht, als de man onder wiens voortdurend bereik het geld geweest was. Maar
niemand kon iets voor den leukert bezwarends vinden en, ofschoon meer dan eenmaal
verhoord, bleef hij onverstoorbaar in dezelfde plooi. Dit echter veranderde toen
(zooals mij verhaald is door den lateren president der Rotterdamsche regtbank wijlen
J.v. Heukelom, toenmaals substituut-griffier te Leiden en als verbalisant het verhoor
bijwonend) de regtercommissaris hem nogmaals liet komen en zijne blijmoedige
onverschilligheid stoorde door den eisch, dat hij zijn vrij hooge keurig opgemaakte
pruik eens zou afzetten. Verontwaardigd pro-
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testeeren hielp niet en jawel: daar kwamen de lang gezochte bankjes te voorschijn!
Ad secundum. - Hier wordt ik zelfs iets uitvoeriger in het aanvullen van hetgeen
ik vroeger zonder eenige bijzonderheid aangaande hem heb opgeteekend, wijl ik
misschien nog de eenige ben die [o.a. door mijne aloude Haagsche afkomst en
afstamming uit een geslacht, dat sinds 1792 in de atmosfeer der hoogste magistratuur
aldaar geleefd heeft] daarvan meer weet en wijl de velen, die daarin betrokken zijn
geweest, lang zijn overleden.
Wat Liefsting te Leiden praesteerde zou in de laatste 25 of 30 jaren hem tot een
ernstigen candidaat voor den Hoogen Raad gemaakt hebben. Doch meer dan veertig
jaar geleden sprak dit niet zoo van zelf. Vooreerst kwam traditioneel men - daargelaten
enkele uitzonderingen als in 1842 opzigtens wijlen den kundigen en beminnelijken
president de Greve, die bij Liefsting's installatie (W. 3363) deze gewoonte eenigzins
sceptisch ter sprake bragt - véél later dan thans in den Raad: pas tegen het zestigste
levensjaar lag toen de ‘meerderjarigheids’ leeftijd voor het ambt. Voorts bestond,
óók in de toepassing, toen nog het suasorium der R.O.-wet van 1838, dat de leden
zooveel mogelijk uit elke provincie moesten worden gekozen, en dit toerbeurtenstelsel
was weinig bevorderlijk om uitsluitend prima juristen in den Raad te brengen1. Die
niet prima juristen nu deden, naar

1

Zeide mij niet in September 1859 de Deken-Landsadvokaat, onder wiens vleugelen ik toen
mijn debuut als cassatiepleiter zou doen en die mij rekening met de eigenaardigheden van
iederen raadsheer wilde doen houden, na eene lofspraak op de kunde van menigen hunner:
‘van X. kan ik je ten slotte niets anders zeggen dan dat hij niets meer is dan een zoutzak, van
wien niemand kan zeggen naar welken kant hij zal omvallen’. - Nu zijn gelukkig de tijden
héél anders.
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verluidde, in de raadkamer waarin eene aanbevelingslijst voor het vervullen eener
vacature werd opgemaakt, altoos hun best om dezulken te weren, wier licht dreigde
hunne lichtgeving tot lumina in tenebris te maken. Zou dááraan (gelijk werd
gemompeld) te wijten zijn geweest, dat in 1871, toen het verscheiden van den
raadsheer C.M. Wintgens weêr eene vacature had geschapen, Liefsting slechts de
allerlaatste plaats op het aanbevolen zestal verkreeg, ofschoon hij niet voor het eerst
op de lijst verscheen en dus naar adatregt aanspraak op hoogere plaatsing had
verworven? Wat hiervan zijn moge (uitteraard zijn het niet dan geruchten, door mij
hoegenaamd niet gewaarborgd, die zoo even zijn vermeld) - een feit is dat zijn naam
ja op eene aanbeveling verschenen is, maar op de allerachterste plaats, na het vijftal
mrs W.F.G.L. François, Wichers, v. Valkenburg, P.S. Noyon, Michielsen. De Tweede
Kamer evenwel revolutionneerde toen de lijst, beweerdelijk geërgerd door Liefsting's
achteraanstelling; zij bragt hem op de voorste plaats en bewees aan slechts twee der
overige Raadscandidaten de eer van ook hen op hare toen nog zestallige voordragt
te plaatsen. Dientengevolge werd bij K.B. van 11 Julij 1871 Liefsting benoemd in 's
lands hoogste regtscollegie.
Het door president de Greve bij zijne installatie uitgesproken vermoeden, dat hij
uit het Leidsche Atheen alligt den opzet van een nieuw regtsgeleerd standaardwerk
zou hebben meêgebragt, is door mijnen vriend niet verwezenlijkt, o.a. omdat na de
verschijning van zijn Bezit de vroeger door mij besproken polemiek met Kappeyne
over de historische wording van ons bezitregt hem in beslag had genomen. Daarover
zwijg ik thans, gelijk ik om mijne biographische anteacta
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Liefsting's verderen arbeid voor de wetenschappelijke pers, zoowel in Leiden als in
den Haag lang niet gering, onbesproken laat. Omvangrijk is zij vooral hierdoor
geweest dat Liefsting immer diep vorschte, regtshistorisch en bovendien, gelijk
weinigen dat voor of na hem gedaan hebben, hetgeen de Duitschers noemen en ik
niet in kort Hollandsch weet te zeggen ‘dogmengeschichtlich’. Op romeinschregtelijk
gebied was het, gelijk bekend, te Leiden vooral Goudsmit met wien hij de geleerde
vriendschap sterk onderhield; in de residentie werd die met Kappeyne nog nauwer
toegehaald. Want deze waarlijk groote, die maar alteveel tijd aan de politiek moest
geven, was haast nog meer Liefsting's ‘portuur’ op het dogmengeschichtliche terrein,
alwaar hij een ware puits de science was, ja nog boven de twee anderen uitstak door
een haast verblindend genie. Zoo vond in de nieuwe woonplaats Liefsting echte
vervulling van den hem bij zijne installatie toegebragten wensch, dat hij daar zou
vinden wat hij in de oude achterlaten moest. Leiden was bovendien niet ver en zijn
huwelijk met eene Leidsche professorsdochter hield sterke banden met de Sleutelstad
in stand.
Over den wetenschappelijken arbeid in den Haag, daaronder naast de regtspraak
de voltooiing van de Themis-artikelen omtrent de condictiën, de aanwijzing van den
‘misgreep in het pandrecht’ en de latere omwerking der ‘condictiën’ tot een boek
over de Algemeene Beginselen van de leer der regtsgeldigheid van verbindtenissen
enz. glijd ik wederom heen, om even stil te staan bij niet meer dan een incident uit
de laatste jaren van Liefsting's werkzaamheid als auteur, maar teekenend voor den
edelen man; een incident waarover ik tot heden zweeg.
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Een te Berlijn wonend Hollandsche [jonkheer] jurist vond goed Themis in 1904 te
verrijken met eene vrucht van grootsteedsche overbeschaving, om niet te zeggen
rotbodem der junge Weltstadt. Daar tiert sinds eenige jaren een tijdschrift
hoofdzakelijk gewijd aan pederastische propaganda. Men moge (zoo leeraart t.a.p.
deze edelman) die manier om sexueele aandriften te bevredigen onsmakelijk vinden,
zoodanige manier is bloote Geschmacksache, en wie de voorkeur aan iemand van
hetzelfde geslacht geeft boven het verkeer met de andere sekse verdient geenerlei
minachting in het maatschappelijke leven. Dat leven behoort denzulken eene plaats
in te ruimen volkomen gelijk aan die, ingeruimd aan den onbesproken man van gewone
zeden; weg, behalve met de oude wel hier doch niet in Duitschland afgeschafte
strafbepalingen op pederastie, met het vooroordeel van ‘verkeerde liefhebberij’! het
‘richtige Recht’ kent geenerlei ‘tegennatuurlijke ontucht’ en in zijnen naam worde
volkomen sociale regtsgelijkheid voor liefhebbers of liefhebsters opgeeischt. En dit
fraais verscheen in Themis zonder eenig tekennengeven van de redactie, dat ze aan
dit geschrijf plaats had verleend uitsluitend op overweging, dat op wetenschappelijk
terrein geenerlei censuur van verkondigde meeningen, mits betamelijk voorgedragen,
te pas komt. 't Was het gemis van dergelijke kondgeving dat aan het fatsoen van
Liefsting en mij als langjarige medearbeiders van Themis te na kwam: wij oordeelden
het voortduren van onze medewerking alleen bestaanbaar, indien in den eenen of
anderen vorm dit verzuim werd goedgemaakt. Van deze onze meening verwittigden
wij de redactie, en de uitkomst van het overleg was, dat Liefsting, als toenmalige
president van den Hoogen Raad de daarvoor
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aangewezen man, een waardigen protest-brief schreef die, vergezeld met een
verontschuldigend schrijven der redactie, in het eerstvolgend nummer van Themis
(1905 blz. 161) werd afgedrukt.
Meer dan een incident in Coninck Liefsting's openbare leven is geweest zijne
opzienbarende benoeming onder het ministerie Kappeyne -H.J. Smidt, slechts enkele
jaren na zijne intrede in den Hoogen Raad, tot vice-president van het collegie - met
voorbijgang van een aantal leden die, als b.v. de hoogverdienstelijke bewerker van
ons Handelsregt mr. J.G. Kist, waarlijk geen achteruitzetting hadden verdiend. Omtrent
deze zaak en hare gevolgen, zoo voor de verhoudingen in den Raad als voor den
nieuwbenoemde, heb ik vroeger vrij wat gezegd, daarbij niet verhelend dat m.i.
Liefsting beter gedaan had voor deze benoeming te bedanken, doch in het licht
stellend dat zijn hoogstaand karakter ten slotte hem heeft geholpen over al de
bezwaren, verbonden aan dit optreden als president der cassatiekamer voor strafzaken.
Daarom bepaal ik mij tot het getuigenis van persoonlijke ervaring jarenlang, hoe
aldaar van Liefsting het woord mogt gelden ter nagedachtenis van mr. J.J. van
Meerbeke gesproken door onzen grooten criminalist A.A. de Pinto: ‘deze eigenlijk
civilist heeft, komende aan het hoofd der Kamer voor strafzaken, zich eenen alles
behalve onbeteekenden criminalist getoond.’ Bijna nimmer maakte hij (want die
onthouding van den president is daar gewoonte) een strafarrest; maar wat hield of
bragt hij de discussie in het goede spoor! wat wist hij de beslissing te doen vallen op
het afdoende punt! wat zorgde hij dat de inkleeding der in raadkamer gebragte
concepten de aldus vastgestelde rigting en einddoel tot
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verwezenlijking bragt! Het mogt onder hem wat lang duren, toch op grond van het
even gezegde bijna nooit te lang, en het besef van onder hem goed werk tot stand te
brengen verzoende met den duur.
In 1897 volgde Coninck Liefsting den president Kist op en is elf jaren lang
voorzitter van den Hoogen Raad geweest. Ook die elf jaren presidentschap heb ik al
vroeger gekenschetst en ben dus nu uiterst sober dienaangaand. Men weet immers
dat bij zijne heffing op den presidentsstoel zich nogmaals, maar nu op zéér kleine
schaal en zonder aanstoot of ongenoegen, heeft voorgedaan datgeen wat zijne
bevordering tot Vice-president zoo geruchtmakend heeft doen wezen: twee
raadsheeren hadden toen hoogere ancienneteit dan hij. Doch hadden mrs Kalff en v.
Meerbeke nog president moeten worden vóór hem, dan had de Vice-president na 18
dienstjaren als zoodanig het wel nimmer tot President gebragt, en dàt begeerde
eigenlijk niemand, incluis de ‘gepasseerden’. Door hun een Commandeurskruis O.R.
te doen toekennen zorgde de regeering dat zij bij de buitenstaanders niet werden
gedeclineerd en de oudste hunner (niet lang daarna door den tweede opgevolgd) werd
Vice-president: geen spoor alstoen van animositeit.
Al wat noodig is om zich de figuur van mijnen vriend als eersten magistraat des
lands en hoofd van 's Hoogen Raads kamer voor burgerlijke zaken voortestellen, heb
ik vroeger gegeven, en dat behoeft dus niet te worden herzegd. Scherp teekende die
magistraatsfiguur zich ook vaak af in zijne verschijning op het spreekgestoelte van
de Juristenvereeniging, in welker Algemeene Vergaderingen hij jarenlang haast
geregeld verscheen en waar hij, meer dan eenmaal bestuurslid, liever spreker
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dan voorzitter was. Teregt dunkt mij: want erkend moet worden dat de groote gaven
van mijnen vriend zich slechts matig openbaarden bij het leiden van talrijke
vergaderingen, waarin dan de meest uiteenloopende zienswijzen tot onbeperkte uiting
komen en die tot einduitkomst besluiten van beteekenis moeten hebben; zijn van de
tribune vernomen woord daarentegen maakte zoo goed als altijd diepen indruk op
de vakgenooten.
Coninck Liefsting is ook vele jaren een der Nederlandsche leden geweest van het
permanente Hof van Arbitrage. Zijne aanwijzing daartoe mogt m.i. gelden als bewijs
dat onze Souvereine dat lidmaatschap niet in strijd achtte met art. 8 R. Org. of 29 B.
Regtsv., en zoo oordeelden ook de collega's in de burgerlijke kamer, toen hun
voorzitter zijnen pligt ter sprake bragt bij gelegenheid van zeker aanzoek uit het
buitenland. Zoo nauw echter nam de edele man het met eedenpligt, dat hij met deze
ruggespraak niet gerust was dan nadat hij had uitgelokt eene Koninklijke toestemming
in zijn optreden.
Hier, aan het einde der bespreking van Liefsting's openbare leven en als overgang
tot het weinige dat ik, bij wijze van slotwoord, nog omtrent zijn levensgang daarbuiten
ga zeggen, is 't misschien de beste plaats om iets aan te stippen over eenen kant van
hetgeen een onzer ministers van Oorlog in eene geruchtmakende [de ‘Parapluie’]
circulaire heeft willen aanduiden met ‘iemand's wijs van zijn’. Daarmede poog ik te
voorkomen dat dit schetsje den indruk zou achterlaten, als maakte de heuschheid en
het gemis van zelfoverschatting in Liefsting's uiterlijk optreden hem tot eene figuur
van ‘mensch die over zich liet loopen’. Verre van daar: veeleer was hij van aanleg
niet zoo heel
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gemakkelijk in den dagelijkschen omgang; en ook daarbuiten kon men het tegendeel
ondervinden. Wie b.v. te na kwam, in de raadkamer of in de beoefening onzer
wetenschap, aan hetgeen in Liefsting's oordeel behoorde tot de ware beginselen,
stelde zich bloot aan eene kleine kastijding, onder vier oogen of niet, en deze ernstig
trots alle welgemanierdheid; gelijk ik zelf er eene beliep toen ik in de Themis van
1908 ‘naar aanleiding van een oud arrest’ met z.i. ketterijen (niet regtstreeksch maar
dogmatisch) omtrent het negotium mixtum cum donatione was aangekomen. En
degeen die een tekort aan eer vertoonde kwam alles behalve genadig van onder zijne
handen weg: dan kostte het suaviter in modo hem niet weinig! Doch in zoover mogt
de edele man gerust in wat strengheid vervallen. Want iedereen die hem kende kende
hem als streng allereerst voor zichzelven, en in mijne oogen is steeds en treffelijk in
hem beligchaamd geweest Guizot's pittige uitspraak qu'on ne s'appuie que sur ce qui
résiste.
Heel spoedig na het nederleggen van zijn presidentschap was, gelijk ik al
mededeelde, voor Coninck Liefsting het eind van elke werkzaamheid ingetreden ten
gevolge van zenuwzwakte. Het zich door weêr en wind bewegen in de open lucht,
het nemen winter en zomer van koude baden of het zwemmen in de open zee
gedurende het badseizoen, alles tot op hoogen leeftijd aangewend om het zenuwgestel
en de daaruit voortkomende hoofdpijnen in toom te houden, moesten grootendeels
en dra geheel worden gestaakt; eindelijk zelfs de rijtoertjes; geleefd moest worden
in het huis waarin, nevens veel goeds, ook veel aangrijpende treurigheid was
doorleefd.
Aan de gedachte ‘mijn vriend in zijn huis’, laat
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zich gevoegelijk verbinden een slotwoord over den het afwisselend levenslot
dragenden mensch Liefsting. Eenen mensch bondig te kenschetsen met behulp van
een woord uit de Bergrede: Liefsting is tot zijnen dood een deel geweest van het
Matth. V, 13 bedoelde zout, nooit smakeloos wordend en daardoor het menschdom
behoedend voor bederf - en daardoor is hij (straks hiervan de toepassing), naar de
uitspraak van den Stichter zelven des christendoms, een echte Christen geweest. In
zijne openbare loopbaan voorspoedig genoeg, overal en tot in de vorstelijke kringen
hoog geëerd, in de tweede helft van zijn leven ruim met stoffelijke middelen bedeeld,
heeft dat alles hem gelaten een eenvoudigen man, kalm blijmoedig, woekerend met
zijn gaven, vrij van zelfoverschatting, aanmatiging en wat de Franschman noemt
morgue de magistrat. Misschien zou men willen opmerken dat in de dagen van
voorspoed de praktijk van dat alles niet bijster zwaar is, tenzij de natuur, die dat
buiten den jonggeborene om doet, dezen op zijnen levensweg een trotschen,
aanmatigenden enz. aard heeft meegegeven. Ik wil dit niet tegenspreken, doch doe
dan opmerken dat Liefsting zich niet anders getoond heeft toen de
levensomstandigheden die praktijk alles behalve gemakkelijk maakten. Want meer
dan eenmaal heeft het noodlot zwaar op zijne huisdeur gebeukt. Binnen een paar
jaren vier volwassen dochters uit het gezin te zien sleepen door eene verraderlijke
ziekte - eene andere, slechts maanden gehuwde dochter met een kind op komst in
Genua te moeten afhalen van de mailboot, omdat zij in Insulinde haren man
onverwacht verloren had - eene teeder geliefde vrouw getroffen te zien door
verlamming met eene sprakeloosheid, die geestelijk verkeer met ieder
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ander dan den man volstrekt onmogelijk kwam maken - voorwaar geen kleinigheden!
Niettegenstaande dit alles binnen weinige jaren en nog meer, is Liefsting in die kwade
dagen niet anders geweest dan in de goede: onderworpen aan de barre lotsbestemming,
zachtmoedig in stede van bitter en steeds onverdroten zijne
ambtsburger-gezinshoofd-pligten vervullend. Begeert men zijn onopgesmukt en
onbewust zelfportret te aanschouwen? Dat kan en ga ik om zijnentwil geven, omdat
ik het bezit in een briefje bewaard als een kostbaar aandenken aan den schrijver en
aan haar die daarin werd herdacht. Het zijn de regels die ik thuis vond terugkomend
van den zwaarsten gang mijns levens: de begrafenis mijner 24jarige éénige, enkele
uren na eenen heerlijken gezamenlijken kunstavond bewusteloos neêrgestort en 30
uren later aan hare ouders ontnomen. Die voor mij gewijde regels ontwijd ik niet als
ik die wereldkundig maak, ten einde de nagedachtenis te eeren van eenen man zóó
groot naar hoofd en hart, zóó in ieder opzigt edelaardig en echt als Coninck Liefsting
is geweest. Want deze uit het diepst zijner ziel opgewelde regels getuigen, dat de
door mij gegeven teekening van den man niet tot grondslag heeft den
bevooroordeelden blik van eenen eenzijdigen vriend, doch waarneming van de
werkelijkheid.
HAAG, 4 Februarij 1905.
Mijn brave vriend! op dezen dag, waarop gij den meest aangrijpenden
liefdeplicht aan het stoffelijk overblijfsel van uw geliefd eenig kind vervult,
moet ik een enkel woord tot U richten.
Dat is een tijdstip, waarin men zich met gebogen hoofde diepbewogen
onderwerpt aan de hoogste beslissing, waarbij de Hoogste Liefde een perk
heeft gesteld aan onze dierbaarste verwachtingen op deze aarde. Op zulk
een tijd is het moeilijk, 't herhaalde vragen te onderdrukken waarom?
Maar daarop mogen en kunnen wij geen antwoord wachten.
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Aan de meest natuurlijke en meest geoorloofde ouderlijke verwachtingen
en voorspiegeling omtrent de zegeningen, die op het leven zullen rusten
van een braaf zich heerlijk hooger ontwikkelend kind wordt op eenmaal
de bodem ingeslagen. Het is waar, bij die voorspiegeling omtrent het leven
van het kind, vrucht van reine liefde, vergeet het ouderhart dikwijls dat,
even als ons eigen leven, ook dat van ons kind, zijn bestaan op deze aarde,
broos en van korten duur is en wij dat leven dankbaar als eene nieuwe gift
van iederen dag moeten beschouwen. Al hebben wij dat ook ontelbare
malen bedacht en uitgesproken, toch treft het afscheid, dat wij ons als
steeds mogelijk moeten denken, vreeselijk onverwacht op 't oogenblik
waarop de slag valt. Dan is het, alsof ons eigen leven mede ten grave moet
dalen.
Het gemis treft ons tot in het diepste der ziel. Met dien wreeden slag schijnt
al ons geluk vervlogen.
Maar bij die diepe smart gevoelen wij, dat ons niets dierbaarder is dan de
herdenking van zoo veel goeds en heerlijks, dat in ons huis met ons geleefd
heeft en opgegroeid en zeker niet vergeefs geleefd heeft, al zal ons oog
op die geliefde gelaatstrekken nooit meer rusten. Daarbij richten wij
dankbaar het oog naar Boven en gevoelen waren dank dat het groote
voorrecht ons is geschonken dat wij zulk eene herinnering van zulk een
rein jong leven blijven bezitten. Wij gevoelen het: ook voor ons blijft de
afgestorvene leven en ons sterken in den verderen levensstrijd. Die heerlijke
herdenking, voor niets zouden wij die kunnen afstaan.
Thans gevoelt gij, mijn vriend, ongetwijfeld den hoogsten plicht om uwe
liefhebbende vrouw, de zwaarbeproefde Moeder, voor wie de last te
zwaarder valt bij teere gezondheid, naar uwe beste krachten te steunen.
Trouwe plichtsbetrachting, waartoe de herdenking van het nobele kind U
zal opwekken, moge U verder sterken op uwen levensweg. Ga voort het
oog naar Boven.
Weldra hoop ik U de hand te komen drukken.
t.t.C.L.
Wat dunkt den lezer? Ik onderstel dat hij, dat briefje onder het oog gekregen hebbende,
zich in geestesgemeenschap zal hebben gevoeld met eenen medemensch van diep
godsdienstig gevoel en hoogstaand karakter, met ‘zout der aarde’, met eenen waren
christen. Wat kon het denzulke deren, dat dogmatische ‘christelijkheids’-monopolisten
hem wegens zijn tekort aan die hoedanigheid weerden uit de vertegenwoordiging
van de
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Haagsche kerkgemeente waartoe hij behoorde? Ook in dit opzigt bleef zijn oordeel
over de tegenstanders zachtmoedig, dus christelijk meer dan zij. En deze
christelijkheid kon bij hem te eer stand houden, omdat hij zonder zelfverheffing had
kunnen zeggen dat Coninck Liefsting de Ned.-Herv. gemeente onzer woonplaats
beter ontberen kon dan die gemeente haar nobel lidmaat.
Dit door de omstandigheden ietwat pover uitgevallen levensberigt besluit ik met
eenen weerklank op de regels, waarmede ik in de Themis van November 1914 mijn
straks vermelden ‘Nachruf’ aan Coninck Liefsting besloten heb, aldus: ‘Peace with
Honour’, de spreuk waarmede Groot-Brittannië de uitvaart van Benjamin Disraeli
heeft geëerd, zij het gedachteniswoord waarmede het Nederlandsche volk, en niet
alleen zijne regtsgeleerden, de heugenis aan eenen zoo voortreffelijken landszoon,
als het in Fokko Bernardus Coninck Liefsting gehad heeft, eene lange reeks van jaren
bewaart.
A.P. TH. EYSSELL.
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Levensbericht van A.S. Kok.
10 Juni 1831-15 Januari 1915.
Autobiografische aanteekeningen.
Met een inleidend woord van Jhr. Dr. B.H.C.K. van der Wijck.
Het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden bewees
mij de eer, in overleg met Mevrouw Wed. Dr. A.S. Kok, mij de autobiografie van
haar overleden Echtgenoot ter inzage aan te bieden en mij te vragen, wat er met dat
stuk moest geschieden. Mijn advies is: laten drukken, zooals het daar ligt. Geen
levensbericht, door een andere pen gesteld, zou Dr. Kok en zijn eerbiedwaardig
karakter beter doen kennen dan hij zelf het ons teekent in zijn onopgesmukt,
waarheidlievend verhaal.
Gaarne wil ik, overeenkomstig den wensch van het Bestuur, door een enkel
inleidend woord de autobiografie geschikt maken voor den bundel ‘Levensberichten’
der Maatschappij.
Het leven, dat Dr. Kok geleid heeft, was vrucht van een gelukkigen aanleg en van
een voortreffelijke opvoeding. Met zijn aanleg komt ieder kind ter wereld,
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maar wat er uit dien aanleg groeit, hangt van de opvoeding af. Indien de ouders van
Kok hem niet in zijn jeugd met den Bijbel, de werken van Jan Luyken, Bunyan's
reize naar de eeuwigheid enz. hadden opgevoed, zou hij denkelijk niet als jongeling
in de duinen Hamlet hebben zitten lezen, zou de hem zoo ontroerende Openbaring
van Johannes niet het middel zijn geworden, om hem, op betrekkelijk jeugdigen
leeftijd, voor de Visioenen van Dante belangstelling te doen gevoelen. Door zijn
opvoeding verkreeg zijn geest reeds jong het diapason, dat vereischt werd, om hem
later voor de meest verheven gewrochten der dichters van zijn eigen volk en van
vreemde naties smaak te doen hebben. Zoo werd zijn leven, toen hij eens de
kinderschoenen had uitgetrokken, een onafgebroken zelfopvoeding tot dien hoogen
rang, welken hij in de wereld der geesten trapsgewijze zich heeft veroverd.
Een tijd lang heeft men van de opvoeding te veel gehoopt, haar als schier almachtig
beschouwd, gemeend dat zij van allen nagenoeg alles kon maken. Dat was een
dwaling; indien de geest, welke in het ouderlijke huis heerscht, in die mate beslissend
ware, dan zou men niet uit denzelfden kring kinderen van geheel uiteenloopend
karakter zien te voorschijn komen. Thans is de slinger in de tegengestelde richting
uitgeweken en komt men er dikwijls toe, aan de opvoeding weinig of geen kracht
toe te schrijven. Volgens het juiste woord van onzen voortreffelijken paedagoog Dr.
J.H. Gunning zullen goede ouders beurtelings en dikwijls te gelijker tijd hun volslagen
onmacht en hun kolossale verantwoordelijkheid beseffen.
De autobiografie van Kok moge aan vele ouders leeren, hoezeer zij zich aan hun
kinderen vergrijpen door hun
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in hun jeugd het geestelijk voedsel te onthouden, waaraan iedere menschenziel
behoefte heeft, vooral in die jaren, welke beslissend zijn voor het geheele volgende
leven. Als Kok op zijn sterfbed het gevoel heeft gehad, dat hij over zijn leven kon
tevreden zijn, dan heeft hij dat buiten twijfel voor een deel te danken aan de vrome
en blijmoedige, niet stugge, maar toch ernstige opvoeding door hem als kind genoten.
Toen werd er nog minder ballast in de jeugdige hersenen gepompt dan thans, maar
de zin voor het schoone en verhevene werd onwillekeurig gekweekt.
Op die wijze ontstonden er harmonische persoonlijkheden, die zoowel geschikt
waren tot nadenken en een beschouwend leven als tot energiek handelen. Van Kok's
wilskracht een enkel voorbeeld. Toen hij reeds over de 80 was vroeg ik hem: Gevoelt
ge nog niets van de gebreken van den ouden dag? Hij vertelde mij, dat zich een der
kwalen van hoog bejaarde menschen kort te voren had aangekondigd en zijn
geneesheer hem had gezegd, dat hij daarin nu maar berusten moest, wijl hij al te veel
zou moeten opofferen, om te kunnen genezen. Dat zullen we dan toch eens zien,
dacht hij bij zich zelf. Hij onderwierp zich aan een streng dieet en was na ettelijke
maanden geheel hersteld, zoodat hij zijn gewone leefwijze ongestraft weer kon
opvatten.
Toen ik bij zijn graf sprak, herinnerde ik aan het spreekwoord: ‘dis-moi qui tu
hantes, je te dirai qui tu es’. Kok heeft geleefd met Shakespeare, Vondel, Bilderdijk,
Dante, Calderon, Cervantes. In dat voornaam gezelschap werd zijn geest gericht op
alles wat goed, schoon en verheven is. Zoo kon hij een zegen zijn voor de duizenden
jonge mannen, die in den loop van zijn lang leven met hem in aanraking kwamen.
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Slechts met een enkel woord spreekt hij in zijn autobiografie van zijne hoogstaande
Echtgenoote en van zijn eenig kind, zijn zoon, die zijn oogappel was. Vriendelijker,
keuriger huis dan door hem bewoond werd, laat zich niet denken. Wat had hij een
mooie boekerij en een schat van verzamelingen: van Israëls, van Multatuli, enz. Hij
heeft het voorrecht gesmaakt de verdiensten van zijn zoon, Assistent-Resident in
Nederlandsch Indië, door de Regeering erkend te zien met een ridderkruis, en dien
zoon de laatste maanden van zijn leven, daar hij juist met verlof was, bij zich te
hebben.
Kok is een zeer gelukkig mensch geweest. De lezing van de autobiografie brengt,
gelijk men zal bespeuren, in een dergelijke stemming als het luisteren naar goede
muziek.
D o o r n , Maart 1915.
VAN DER WIJCK.
‘Het is waar dat het Bestuur nu en dan veel moeite heeft om een bevoegden en tevens
daartoe genegen levensbeschrijver voor een der afgestorven medeleden te vinden,
en het waardeert het streven om het Bestuur van dien last te ontheffen’.
Zoo luidde een jaar of wat geleden de klacht van het Bestuur onzer Leidsche
Maatschappij. 't Zou mij spijten, als ik na mijn dood nog oorzaak moest zijn, dat de
geachte vertegenwoordigers der Maatschappij in moeilijkheden zouden komen.
Mocht iemand bij deze bekentenis spottenderwijs opmerken: ‘Je zoudt er je in dat
geval wel niet veel van aantrekken’, dan antwoord ik, dat het hier de uiting van een
hinderlijke gedachte bij den nog levende betreft. Zoo vatte ik tevens het plan op aan
de klacht van het Bestuar onzer Maatschappij, te gemoet
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te komen en zelf eenige aanteekeningen bij wijze van Levensbericht ter beschikking
te stellen van de Commissie voor dat doel. Het gevoel van erkentelijkheid dringt er
mij reeds toe, want het is mij altijd in dankbare herinnering gebleven, dat de Leidsche
Maatschappij reeds zoo spoedig na mijn optreden als schrijver mij onder hare
medeleden heeft willen opnemen. Het was in 1863. Kort daarna werd ik ook verrast
met de benoeming tot lid van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap, in beide
gevallen, naar ik later hoorde, op voorstel van Dr. Joh. van Vloten.
Bij het legateeren dezer aanteekeningen zal ik trachten aan den wensch naar
beknoptheid gehoor te geven. Te oordeelen toch naar de herhaalde aanmaningen
daartoe, schijnt het dat sommige biografen hun genegenheid voor afgestorven vrienden
willen zien afgemeten naar de mate hunner - welbespraaktheid, zal ik maar zeggen.
Of zij daarbij altijd behoorlijke consideratie voor de rust der afgestorvenen toonen,
blijft te vragen over. Bij handschriftelijke aanteekeningen kan men dat gevaar
ontloopen, tenzij eigenliefde onze goede bedoelingen evenzeer doet mislukken, welk
verwijt hier niet van toepassing zal zijn, hoop ik.
Den 10den Juni van het jaar 1831 riep men mij te Amsterdam het ‘Welkom in dit
leven’ toe. Ik had er natuurlijk weinig besef van, anders .... De tijdsomstandigheden
gaven weinig reden tot dat ‘Welkom!’ hoe goed gemeend ook, want de gevolgen
van ‘de Belgische ruzie’ drukten zwaar op sommige gezinnen. Van mijn beide
voornamen, Abraham Seyne, wijst de tweede op Friesche afkomst van moeders zijde
uit lang vervlogen dagen. Toen het tijd van schoolgaan werd, heerschte nog algemeen
de Spa-a-methode van Prinsen. De zegeningen
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daarvan ontgingen mij evenwel, daar reeds in den huiselijken kyring de voorhof der
wetenschap voor mij ontsloten was, vooral door middel van prenteboekjes en
geïllustreerde uitgaven. Zoo was het, of het leeren lezen van zelf was gegaan en dus
spa en letterkast overbodige uitvindingen waren, althans voor mij, naar het oordeel
der ‘meesters’. Onze tegenwoordige bewaarscholen met haar gediplomeerde
‘Directrices’ waren toen nog onbekend en de kinderen uit de goede gezinnen waren
er niet minder gelukkig om. De lagere school die ik bezocht, zou bij den lateren
vooruitgang in het onderwijs een hoogst gebrekkige inrichting moeten heeten. Eén
ding echter leerden wij er voortreffelijk: de kunst van lezen; daarvan werd in de
hoogere klassen veel werk gemaakt. Mijn ervaring in later tijd heeft dan ook dikwijls
een gevoel van twijfel en verzet bij mij opgewekt, waar ik den lof van genoemden
‘vooruitgang’ wat al te luid hoorde uitschetteren. Winst aan de eene zijde schijnt
altijd met eenig verlies aan de andere zijde gepaard te moeten gaan. Dan was er nog
iets: mijn ‘meesters’ verstonden de heerlijke kunst van vertellen. Op vaste dagen
werd een deel van den schooltijd daaraan gewijd: verhalen uit de Bijbelsche of
vaderlandsche geschiedenis werden afgewisseld met sprookjes, vertellingen (ook uit
de Duizend-en-één Nacht) en zelfs roovergeschiedenissen! Zoo werd Salzman's
‘Huzaar Zwartmantel’, om een voorbeeld te noemen, niet voorgelezen maar verteld,
wat veel voor had bij ons kinderen, die er weken lang van vervuld waren. O, die
kunst van vertellen! Die schooltijden - hoe brachten ze ons in prettige, zelfs
opgewonden stemming! Het was bovendien de voortzetting van de huiselijke traditie.
Toch had de opvoeding aan huis anders een eenigszins ernstig, om niet te zeggen
streng
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karakter. Daar had de lectuur over het algemeen een bepaalde kleur en strekking.
Hoe dikwijls heb ik als kind geluisterd naar de avonturen uit Bunyan's ‘Pilgrim's
Progress’, naar een oude vertaling met den titel van: ‘Eens Christens reize naar de
Eeuwigheid’. Toen mij later Macaulay's Essay over deze beroemde allegorie in
handen kwam, werd het mij duidelijk waarom dit geheimzinnig boek zooveel
duizenden van alle richting of stand en eeuwen-lang had aangetrokken en blijft
aantrekken. Ook was er aan huis een boek met de geschiedenissen der Martelaren,
dat ons kinderen heftig aandeed, vooral ook om de platen. Dan was er nog een
Vaderlandsche geschiedenis, ook met platen, waarin het voorgeslacht der 16de en
17de eeuw verheerlijkt werd en ‘Neerlands God’ een beslist, schoon wel wat partijdig,
aandeel in den loop der zaken had, terwijl de helden uit het huis van Oranje ons als
een soort van Macchabeesche vorsten werden voorgesteld. Natuurlijk volgde ook
minder sterk geprononceerde lectuur. Zoo herinner ik mij nog een ‘Robinson Crusoe’,
die gelezen en herlezen werd tot er geen bladzij onbeplakt was om de flarden bij
elkaar te houden; ook nog een ‘Paul en Virginie’, die een geheimzinnige bekoring
op het jeugdig gemoed uitoefende. Er werd aan huis ook gezongen; de Liederen van
Lodensteyn, om hun eigenaardige melodieën geliefd, waren toen nog in sommige
Hollandsche gezinnen aan de orde, al lokten zij ook bij de jongeren in hun dartele
onschuld wel eens parodieën uit. Niet vergeten mag worden dat, naast de ‘Stichtelijke
Mengelpoëzij’ van Van Alphen, de werken van Jan Luyken een geliefkoosde
huiselijke lectuur aanboden. De zeven deelen met hun oorspronkelijke kopergravuren
waren voortdurend in onze handen; de naieve kinderfiguren trokken ons zeer
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aan, en al wisten wij nog niets van kunst of kunstgeschiedenis, toch kwamen die
gravures het onbewust aesthetisch gevoel vriendelijk te gemoet.
Die huiselijke opvoeding bracht mede, dat ik als kind een groote vereering gevoelde
voor het boek als zoodanig, vooral wanneer het den stempel der jaren droeg, wat
door de meer moderne lectuur, zooals de geïllustreerde kinderwerken van Chanoine
Schmidt bijv., niet verminderde. Die vereering gold bovenal het Boek bij
uitnemendheid in een Hollandsch gezin, den ouden Staten-Bijbel met koperen sloten,
die zoo goed als dagelijksche lectuur aanbood. De Psalmen en het Boek der Spreuken
genoten vaak de voorkeur. Bij de nadering der feestdagen werden de Evangeliën
nauwgezet gelezen en besproken, terwijl de Nieuw-testamentische parabelen en de
zoogenaamde Bergrede ons ongemerkt woordelijk in het geheugen bleven. Iets
eigenaardigs mag ik daarbij niet vergeten, nam. dat ik als kind reeds zeer vroeg onder
de betoovering van de mysterieuse Apocalypse kwam, die machtig op mijn fantasie
werkte. Wellicht was later de aantrekking van Dante's Divina Commedia daarvan de
nawerking.
‘Wat een ouderwetsche opvoeding!’ zal men zeggen. Maar men bedenke, dat het
de huiselijke opvoeding was in een Oud-hollandsch gezin onder het geslacht van de
eerste helft der 19de eeuw. En alles is maar betrekkelijk. Een en andere heeft zijn
dienst tot de ontwikkeling van hoofd en hart, tot bevruchting van het gemoedsleven
evengoed gedaan als de lectuur van Jules Verne en Aimard bij een latere generatie,
misschien zelfs beter dan die eener eenzijdige en daardoor meer beperkte keuze,
waarbij sluimerende aandoeningen nooit tot ontwaken, waarbij verschillende kiemen
in het menschelijk gemoed nooit tot vruchtdragende ontwikkeling komen.
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Ik denk daarbij aan een woord van Maeterlinck, dat het bij de opvoeding vooral
aankomt op ‘éveiller et encourager le sentiment de beauté dans une âme’, dit ‘beauté’
in den ruimsten zin genomen. En dat bleef niet achter; wat wil men meer?
Met hart en ziel maakte ik vervolgens het R e v e i l mee, en ik denk nog vaak terug
aan de dagen, dat ik een ijverig volger van Da Costa was. Wat een geestdrift en
bezieling ging er van dien dichterlijken woordvoeder uit! Het was een spreker van
zeldzame intuïtie. De macht van het woord heb ik later vooral in een drietal geniale
sprekers erkend en bewonderd: in Da Costa, in Mart. des Amorie van der Hoeven,
wiens serie van voordrachten over de geschiedenis der Philosophie ik het voorrecht
had in ‘Felix Meritis’ te volgen, en daarna in Multatuli, wiens geestige gevatheid en
ongemeene humor zijn hoorders letterlijk overweldigden. Men zie over de beteekenis
van den tweede der genoemden het artikel van Prof. Quack in ‘De Gids’ van 1869.
Men heeft het tegenwoordig druk over evolutie, minder in de dagen waarvan ik
thans spreek en nog een en ander moet meedeelen, dat er misschien op gelijkt. Het
kon wel niet anders, of de ontwikkeling van mijn geestes-en gemoedsleven bracht
zoo gaandeweg een volslagen verandering van overtuiging mede. Het zal wellicht
velen van de jongere generatie vreemd voorkomen, dat die wijziging in mijn
denkbeelden en meeningen mij vele dagen van ernstigen strijd gekost heeft, mij
dikwijls in zeer weemoedige stemming bracht. Toch was het zoo. Hoewel zoolang
mogelijk vasthoudende aan de eerste indrukken der jeugd, doorleefde ik toch bij den
drang tot onderzoek, tot kennen en weten een periode van twijfel en slingering, van
strijd en verzet. Maar de wil
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om voor mij-zelven verantwoord te zijn, om tegenover mij-zelven oprecht te zijn,
bracht ten slotte berusting, vrede en verzoening. Vooral gedurende mijn eerste verblijf
in Engeland en kort daarna namen mijn wisselende denkbeelden een meer vaste
richting aan en groeide de moed aan om veel op te geven, wat mij vroeger voorkwam
onmisbaar te zijn voor geestelijk bestaan en leven. Ja, het kostte veel moeite den
kring van die voorstellingen en beelden te verbreken, waarmede ik mij van der jeugd
af gelukkig gevoeld had, in de dagen toen ik geleerd had antwoord te geven op de
vraag - in zijn soort een prachtig praeludium op het leerstelsel dat volgde: - ‘Welke
is uw eenige troost beide in leven en in sterven?’ Het v a d e r e t r o tot den geest
van behoud gaat den een gemakkelijker af dan den ander. Maar het steeds duidelijker
inzicht, dat ook in het Christendom in zijn verschillende vormen niets anders dan
een historisch verschijnsel te zien is (zij het ook een belangwekkend verschijnsel),
maakte ten slotte aan alle weifeling een einde. Toen eenmaal de breuk met het
verledene volkomen was, vond ik vrede in de gedachte, dat geheel ons geestelijk
bestaan dient op te gaan in het zoeken naar een steeds te benaderen maar nooit te
bereiken waarheid. Dit nam niet weg, dat in de dagen van strijd nu en dan wel eens
de klacht van de lippen kwam, die ook aan Nietzsche ontsnapte, toen hij aan zijn
jeugd dacht:
‘Wohin, wohin ist die Unschuld alle dieser Lüge?’
Een werkelijke voldoening was het echter daarbij, dat al het vroeger doorleefde niet
vergeefsch geweest was. Van al wat verwantschap toonde met den Philister of met
Jan Rap - en de laatste vindt zijn maats onder
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alle standen - bleef ik een onverwinnelijken afkeer behouden. Onder het eerstvolgende
jongere geslacht was er een sterke neiging merkbaar om in oppervlakkige domheid
te snoeven op een inderdaad eng-zielig indifferentisme, dat men voor hooge
verlichting liet doorgaan. Al wat aan vroegere ernstige of religieuse behoefte
herinnerde, hoe oprecht ook en hoe diep gevoeld, werd door velen beschouwd als
beneden de aandacht van welopgevoede jongelui, wier moderne beschaving hun het
recht verleende, naar zij meenden, tot een spottend grijnslachje. Bij een ontmoeting
van dergelijke ‘geavanceerden’ had ik een gewaarwording, die ik later in de woorden
van John Ruskin vond weergegeven. Voor den naam van het eerste bijbelboek stelle
men den Bijbel in zijn geheel. Ruskin roept hun toe:
‘My good wiseacre readers, I know as many flaws in the book of Genesis
as the best of you; but I knew the book before I knew the flaws, while you
know the flaws, and never have known the book, nor can know it. And it
is at present much the worse for you, for, indeed, the stories of this book
have been the nursery tales of men mightiest whom the world has yet seen
in art, and policy, and virtue, and none of you will write better stories ...’1.
Bij de beoordeeling van een vroegere opvoeding in den geest als ik heb aangeduid,
heerscht nog vaak het misverstand, dat het wel een drukkende atmosfeer moet geweest
zijn, waarin het kind zich toemnaals bewoog. Dit moet ik beslist tegenspreken: de
ernst van zulk een opvoeding sloot volstrekt niet uit wat het leven opgewektheid kan
geven. Bovenal werd hart en zin

1

John Ruskin, Fors Clavigera, 2e deel.
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geopend voor de bekoorlijkheden van de vrije natuur, voor de verrukkingen van
buiten, in den zonneschijn van het open veld. Schoolreisjes bestonden toen nog niet,
(gelukkig voor mij!) ik behoefde dus niet in een lange rij twee aan twee op commando
de oogen open te doen. Wij zochten zelf de mooie plekjes en gingen op verkenning
uit; de ontdekkingen waren ons eigen werk. Zoo ontwaakte reeds vroeg de lust tot
uitgebreide wandelingen en voetreisjes. Als kind heb ik het oude Amsterdam naar
alle kanten doorkruist, geen schilderachtig plekje van de mooie en karakteristieke
stad bleef mij onbekend. Vooral de IJkant met zijn trotsche Oost-Inje-vaarders was
een geliefkoosde wandeling. Gaandeweg kende ik al de opschriften van de
grafmonumenten der zeehelden in onze kerken. Jan Wagenaar's folianten met platen
werden thuis doorsnuffeld en spoorden telkens tot nieuwe wandelingen aan. Ook de
omstreken hadden spoedig al hun wegen en mooie vergezichten voor mij ontsloten.
Langs de oevers van den Amstel en de Vecht, door het schilderachtige Gein, langs
de Zaanstreek en door het Over-t-IJsche, overal waren de intiemste plekjes mij
bekend, zoo goed als den ronddwalenden schilder. De duinstreek vooral trok mij
aan, van Heemskerk tot den Vogelenzang. Later heb ik rondgezworven in de bosschen
aan den voet der duinen met de Lamartine's Oden en Hymnen of met een treurspel
van Vondel, Palamedes bijv., in de hand. Menigmaal ook met een bundel van
Bilderdijk, dien ik al heel vroeg tot een van mijn vertrouwde reisgenooten maakte.
Op het duin van ‘de Blauwe Trappen’, met het gezicht op de ruïne van Brederode
heb ik Shakespeare's Hamlet voor het eerst zitten lezen. Nog later bereisde ik
onderscheiden streken van ons
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land grootendeels te voet, want er waren nog maar weinig spoorwegen in ons land.
Zoo werd ik een onvermoeid wandelaar met een hartstochtelijke liefde voor de natuur
en het buiten-zijn. Reisbeschrijvingen hadden dan ook reeds vroeg tot mijn meest
geliefkoosde lectuur behoord. Natuurlijk zouden mijn droomen over Langs den Rijn
door Zwitserland en Italië eerst veel later in vervulling komen. Wel dacht ik er spoedig
over om als onderwijzer naar Indië te gaan, maar het plan stuitte af op ‘bezwaren
van den dokter.’
Intusschen ben ik den tijd wat vooruitgeloopen. Na de lagere school verlaten te
hebben werd ik met den vroegeren titel van ‘kweekeling’ opgeleid tot onderwijzer.
Achtereenvolgens behaalde ik de verschillende ‘rangen’ - het was nog onder de wet
van 1806; - dat waren kleine overwinningen met betrekkelijk geringe inspanning
gekocht. Het was nog niet de tijd, dat jongemenschen van ‘zenuwachtig’ dorsten
spreken; zoo een onzer lotgenooten het woord had durven uitspreken, zou hij hartelijk
zijn uitgelachen, wellicht uit ons gezelschap gebannen, want wij zouden hem voor
een lafaard, een zeurkous hebben aangezien. In feestelijke stemming trokken wij
naar Haarlem, waar de examens plaats hadden; ons gespannen verlangen was Prinsen
te zien en met eerbied te naderen: hij gold als de hoogste autoriteit op
onderwijs-gebied. In het oog van ons, kweekelingen, was hij de Monarch, de
Oppermachtige, wiens woord kon behouden maar ook - kon vernietigen.
Ik moet hier nog bijvoegen dat de opleiding voor de examens zeer gebrekkig was.
Daar stond echter een voordeel tegenover: men werd niet opgesloten binnen de
afgepaalde grenzen van een examen-programma, waarnaar het menschelijk veulen
uitsluitend moest worden
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afgericht, ‘om aan de gestelde eischen te voldoen’, zooals de term thans luidt. Er
was meer vrijheid overgelaten aan de individueele ontwikkeling, waartoe eigen aanleg
en behoefte dreef; men had niet telkens angstvallig te vragen: ‘heb ik dit of dat wel
noodig voor mijn examen?’ Zoo volgde ook ik mijn eigen neiging en legde ik mij
reeds vroeg toe op algemeene literatuur. Vondel en de dichters der 17de eeuw waren
mij vertrouwde bekenden geworden; vooral voelde ik sympathie voor Pieter Cornelisz
Hooft, in wien ik den g e n t l e m a n bij uitnemendheid onder de Hollandsche dichters
dier eeuw vereerde. Bilderdijk kende ik weldra door en door, en zijn uitgebreide
lyrisch-wijsgeerige dichtstukken, zooals de Geestenwereld, de Schilderkunst, de
Dieren enz. had ik bij heele fragmenten in het hoofd, evenals zijn Afscheid en den
Ondergang der Eerste Wereld. Ook gelukte het mij kennis te maken met de uitgebreide
verzameling van zijn werken door Tollens bijeengebracht, waaruit ik bijna al de
onuitgegeven stukken copiëerde, o.a. het toen nagenoeg onbekende stuk over den
Zelfmoord en de parodie op het gedicht van Arntzenius, later naar mijne copie door
Dr. Van Vloten in zijne bloemlezing voor 't eerst afgedrukt. Met ijver legde ik mij
ook toe op de kennis van buitenlandsche schrijvers. Betrekkelijk veel later kwam de
machtige invloed van Goethe over mij; het waren allereerst de bekende
Hamlet-beschouwingen in ‘Wilhelm Meister,’ die mij den Duitschen heros
naderbrachten. Weinig kon ik toen vermoeden, dat ik mij eenmaal tegen diezelfde
beschouwingen als eenigen grondslag voor een afdoende Hamlet-verklaring zou
verzetten.
De studie van Shakespeare wekte spoedig bij mij het verlangen om den dichter in
zijn eigen land, waar zijn
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taal gesproken werd, nader te komen. Maar het ‘ondermeesteren’, (sedert mijn
negentiende jaar stond ik op mij zelven) bood toen ter tijd geen kans aan wat over
te leggen, vooral niet wanneer de studie nog het aanvullen van een bibliotheekje
eischte. Daar ik, om vrij te zijn, geen betrekking in Engeland wilde zoeken, ondernam
ik met opgenomen gelden den overtocht en trachtte nu mijn verblijf daarmee zoolang
mogelijk te rekken. In de Bibliotheek van het Britsch Museum heb ik maanden
doorgebracht; ik legde er mij ook toe op de beginselen van het Gothisch en
Angelsaksisch, waarbij ik echter merkte, dat het gemis aan grondige leiding bij
dergelijke studie een groot bezwaar is. Alles saamgenomen zag ik mij door mijn
verblijf in den vreemde een nieuwe wereld opengaan. Enkele zeer gewaardeerde
kennismakingen, het bezoek aan allerlei vergaderingen en volksbijeenkomsten, aan
scholen, meetings, bidstonden en kerken waar begaafde sprekers zouden optreden,
zoowel als markten en enkele malen ook schouwburgen - dat alles leverde natuurlijk
heel wat gelegenheid tot waarnemen en stof tot overdenken. Ik heb er ook Edmund
Kean en Phelps in Shakespeare stukken zien optreden, vooral het spel van den laatste
maakte een machtigen indruk op mij.
Als ik aan mijn verblijf in Engeland terugdenk, kom ik tot de overtuiging, dat zij
die een Academische opleiding genieten, na volbrachte studiën voor eenigen tijd
naar het buitenland moeten. Men wil tegenwoordig daartoe de hulp van den Staat
inroepen of den bijstand van vereenigingen vragen, wier leden tot dat doel
contribueeren. Maar is dat onvoorwaardelijk aan te bevelen? Waartoe dat
hulp-afbedelen? Waarom stelselmatig alle energie en initiatief bij het opkomend
geslacht te dooven,

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1915

93
door het uitzicht te openen van een andermans geld te reizen of een gift daartoe aan
te nemen? Maken ouders bezwaar met het oog op de belangen van hun andere
kinderen, welnu, een jongmensch moet genoeg courage hebben om de door ouders
toegestane gelden als een voorschot te beschouwen, dat hij later met interest zal
afdoen. Die daartoe den moed of de energie mist, is geen knip voor den neus waard.
Met voldoening denk ik terug aan de dagen dat ik, ‘ondermeester’ met een karig
loon, de zee overstak. Maar hij die gaat, stelle zich ook een vast doel voor oogen;
anders haalt het niets uit. Men ziet uit het voorgaande ook, dat alle ‘Prix de Rome’
en wat strekken moet om kunstmatig musici of schilders te kweeken in mijn oog uit
den booze is. Die hulpmiddeltjes moesten voor goed worden afgeschaft.
In Amsterdam terugkeerd vestigde ik mij, na een vergeefsche poging om op een
andere wijze er boven op te komen, als privaat-onderwijzer. Dat viel spoedig zeer
mee, al was het lesgeven toenmaals in een stad als Amsterdam, een niet gemakkelijke
taak. Na korten tijd werd ik, hoewel niet tot dat kerkgenootschap behoorende,
aangesteld als leeraar aan het Israëlitisch Seminarie, onder het rectoraat van den
bekwamen en geleerden Dr. Dunner, om onderwijs te geven in het Nederlandsch, de
geschiedenis en de aardrijkskunde. Ik was daar zeer tot mijn genoegen werkzaam,
maar niet lang, want bij de inrichting van het Middelbaar Onderwijs ontving ik van
Dr. Bosscha en op aanbeveling van Prof. Jonckbloet de uitnoodiging mij beschikbaar
te stellen als leeraar aan een der op te richten Rijks Hoogere Burgerscholen. Minister
Thorbecke benoemde mij in Sept. 1864 tot leeraar in de Nederlandsche en Engel-
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sche taal aan de te openen R.H.B.S. te Roermond. Reeds in October werd die school,
aanvankelijk gehuisvest in het voormalig Bisschoppelijke College, geopend. Het
was de eerste Rijks Hoogere Burgerschool in ons land; ik ben er dertien jaren aan
werkzaam geweest. Limburg met zijn eigenaardige bevolking en zijn hoogst
interessante streekspraak, heeft aangename herinneringen bij mij achtergelaten.
Roermond en vooral Maastricht zijn twee heel bijzondere steden in ons land; het
zuidelijk deel der provincie, thans meer algemeen bekend maar toenmaals weinig
door Noord-Nederlanders bezocht, lokte tot heerlijke voetreisjes uit en de ietwat
primitieve bevolking op het platteland bood den waarnemer een schat van indrukken
aan. Het eerste eindexamen in 1866 te Maastricht was een gebeurtenis van beteekenis
in die dagen. Met eenige andere leeraren van Roermond was ik lid der Commissie,
die tot voorzitter had den oud-Minister Mr. Strens en tot vice-president Generaal
Knoop; onder de leden telde men den hoofdingenieur van den Waterstaat en een lid
van Gedeputeerde Staten. Er had een plechtige voorstelling plaats bij den Commissaris
des Konings en ontvangst bij den Burgemeester. Men kan daaraan wel merken, dat
de zaak iets nieuws was in ons land.
Onder de blijvende herinneringen aan Roermond behoorden ook de gezellige
avonden aan het huis van den heer architect Dr. Cuypers en Mevrouw C. geb.
Alberdingk Thijm, waar ik o.a. ook kennis maakte met pastoor Brouwers, den
geestdriftvollen bewonderaar van Vondel. Tot mijn goede kennissen rekende ik er
ook den lateren Directeur van de Rijks-postspaarbank, den heer Armand Sassen, en
den geestigen schrijver van zooveel Limburgsche novellen, Emile Seipgens, toen
nog
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bierbrouwer, maar later leeraar bij het M.O., nadat hij op mijn raad zich tot het
examen had voorbereid, daar het bierbrouwen eigenlijk niet in zijn smaak viel.
Gedurende eenige winters las ik Shakespeare met beide vrienden. Ook bij den notaris
Guillon vond ik een vrienlijke ontvangst; hij had een interessante collectie
Limburgsche oudheden en een uitgebreide bibliotheek met handschriften en fraaie
getijde-boeken.
Van Roermond ging ik in 1877 over naar de Kon. Militaire Academie te Breda,
om er dezelfde vakken te onderwijzen. In 1883 verwisselde ik de leeraarsplaats aan
de Academie met die van leeraar in het Engelsch aan de Rijks-H.B.S. te Tilburg; het
was een niet sterk bevolkte school onder de uitstekende leiding van Dr. Van der Horn
van den Bos. Bij tijdelijke vacatures gaf ik tevens een tijd lang les aan de Gem. H.B.S.
te Breda. In Oct. 1896 vroeg ik op 65-jarigen leeftijd eervol ontslag aan en vestigde
ik mij sedert in den Haag.
Eenige maanden vóór mijn ontslag viel mij een verrassing te beurt die mij, ik zou
haast zeggen een gevoel gaf, of ik op eens een vijf-en-twintig jaar jonger was
geworden. Omstreeks half Maart werd mij door een tweetal Professoren te Utrecht
een telegram toegezonden, mij mededeelende, dat ik bevorderd was tot Doctor in de
Nederlandsche Letteren h o n o r i s c a u s a . Bij de viering van den dies, kort daarna,
was ik tegenwoordig, en na de redevoering van den Rector Magnificus werd mij
door Prof. Dr. J. van der Vliet in zeer waardeerende woorden en in het openbaar de
doctorstitel toegekend. Terwijl ik dit schrijf spreekt in mij opnieuw het gevoel van
erkentelijkheid jegens mijn geachten promotor en hen die tot deze bevordering
h o n o r i s c a u s a het initiatief hebben genomen. Wat mij bovendien deze onder-
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scheiding onvergetelijk maakte, dat was de algemeene belangstelling, die mij bij
deze gelegenheid betoond werd. Van alle kanten ontving ik telegrammen en brieven
vol van de hartelijkste gelukwenschen. Ik beschouwde de gebeurtenis als de kroon
op een nagenoeg 50-jarigen arbeid bij het Lager en Middelbaar onderwijs.
Nog bij het Lager Onderwijs was ik door mijn letterkundige studiën in kennis
gekomen met Joh. C. Zimmermann, den bekenden Redacteur van De Gids en een
der Curatoren van de scholen waaraan ik werkzaam was. Aan zijn hulp en
bereidvaardige voorlichting heb ik in die dagen groote verplichtingen gehad. Mijn
eerste optreden was in 1859 met een artikel in genoemd tijdschrift: ‘Iets over
Shakespeare's Sonnetten’, het eerste artikel over dit onderwerp in onze taal. Daarop
volgden spoedig verschillende artikelen in andere tijdschriften. Zoo verscheen er een
in den Nederl. Spectator, waarin voor het eerst gewezen werd op de verhouding van
Vondels ‘Leeuwendalers’ tot Tasso's ‘Aminta’ en Guarini's ‘Pastor fido’. Een
uitvoerige studie over Dante verscheen in de ‘Kunstkronijk’; het was het eerste artikel
van dien omvang in onze taal over den dichter, zijn Divina Commedia en vooral zijn
Opere minori, daar het mijn doel was aan te toonen dat 's dichters hoofdwerk alleen
met vrucht kan bestudeerd worden in verband met zijne overige werken. In
dienzelfden tijd gaf ik achtereenvolgens drie Shakespeare-vertalingen uit in den vorm
van het oorspronkelijke, nam. Hamlet, As you like it en Richard III, welk laatste stuk
herhaalde malen in den Amsterdamschen schouwburg werd opgevoerd met Anton
Peters in de hoofdrol. Mijn Shakespeare-studiën wisselde ik af met die over Dante.
Om beter door te dringen in zijn Div. Commedia had ik reeds geheele zangen of
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merkwaardige fragmenten in metrischen vorm vertaald zonder nog, even als bij mijn
Shakespeare-vertalingen, aan een uitgave te denken. Toen de uitgever A.C. Krusemann
dit hoorde, stelde hij mij voor de geheele Divina Commedia te vertalen, daar hij
Dante in zijn serie van Buitenlandsche Klassieken wenschte op te nemen, om er de
bedoelde serie mee te besluiten. In 1864 was het geheele gedicht met aanteekeningen,
afbeeldingen en een overzicht van 's dichters leven, tijd en werken compleet, het
verscheen in drie deelen en was de e e r s t e overzetting in onze taal van de Commedia.
Men zie de aanteekeningen van Potgieter achter zijn ‘Florence’, als bewijs dat hij
dit werk zijn sympathie niet kon onthouden. Toen de vertaling met de andere
Buitenlandsche Klassieken in handen van den uitgever Funke was overgegaan, was
de ruime oplage weldra uitverkocht. Het was mijn overtuiging, dat een dichter als
Dante alleen in metrischen vorm mocht worden overgebracht, zoo men den dichter
getrouw wilde weergeven. Aan den vorm van terzinen gebonden te zijn, was bij een
zoo bespiegelend en wijsgeerig dichter minder wenschelijk, meende ik, ook omdat
toch eigenlijk Hollandsche terzinen in een vertaling van dit gedicht heel wat van het
karakter der Italiaansche moeten inboeten, al zou ook de volgorde van het rijm voor
het uiterlijke aan het oorspronkelijke gelijk s c h i j n e n . Door het nabootsen van den
terzinenvorm doet men vaak taal en zinbouw geweld aan; die verwringing en
verminking geven vaak regels, waarnaast men de oorspronkelijke moet raadplegen
om te weten wat de vertaler toch eigenlijk bedoelt; de eenvoudigste en glasheldere
verzen van den dichter worden soms in onnatuurlijke, duistere en raadselachtige
regels weergegeven. Waar blijft dan de vorm van het oorspronkelijke?
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Dien vorm schijnbaar over te gieten is vaak niets anders dan een verminking van het
origineel. Versklank behoeft bij een metrische vertaling toch niet geheel verloren te
gaan, die lijdt vaak veel meer onder den druk van den terzinen-vorm bij een
overzetting. Met een geheel oorspronkelijk gedicht als bijv. ‘Florence’ is dat een
ander geval. Bij een vertaling van andere Italiaansche dichters heeft men reeds veel
gewonnen, als men het origineel in vloeiende verzen weergeeft; bij Dante daarentegen
is men ook gebonden aan den woordelijken inhoud en den min of meer bepaalden
vorm van uitdrukking, zoodat men allicht met de boeien van het gecompliceerde
terzinen-rijm het oorspronkelijke geweld zou aandoen. Het was wellicht een te
subjectieve meening van mij, maar zij werd versterkt door het voorbeeld van de beste
vertalingen der Commedia in het buitenland, waaronder ik alleen die van Philalethes
(Koning Johan van Saksen) of die van Longfellow heb te noemen. Later had ik gaarne
mijn vertaling, waarvoor ik natuurlijk als eerste in het Hollandsch veel hart had, met
zorg willen herzien. Reeds had de uitgever Funke daarop aangedrongen, doch de
bezitter van het recht van uitgave meende dat de onderneming niet te wagen was,
toen de prospectus verscheen van de gedeeltelijke vertaling (de Hel) met de platen
van Doré, door ten Kate.
Een jaar of wat later nam de uitgever Funke in de serie van Buitenlandsche
Klassieken ook mijn vertaling, geheel in den vorm van het oorspronkelijke, op van
Calderon's ‘Het Leven een Droom’, voorafgegaan door een studie over het Spaansche
Drama. Ze werd met ingenomenheid ontvangen. Bij denzelfden uitgever verscheen
daarop de vertaling van al de Dramatische Werken van Shakespeare, een arbeid die
omstreeks 1880 geheel

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1915

99
voltooid was. Wat er ook op aan te merken zij, het werk werd met liefde ondernomen
en ten einde gebracht, al verschilde ook de vorm van dien mijner reeds vroeger
vermelde Shakespeare-vertalingen. De uitkomsten mijner studie van Shakespeare
zoowel als van Dante en andere schrijvers bleef ik verder in verschillende tijdschriften
openbaar maken. Zoo verscheen in 1890 mijn studie getiteld ‘De Hamlet-vraag’ in
De Gids, nadat eenige jaren het artikel ‘Shakespeare in Wapenrusting’ in hetzelfde
maandschrift verschenen was; ik deed daarin een poging om 's dichters verhouding
tot zijn omgeving toe te lichten, voor zoover de uitspraken en enkele persoonlijke
uitvallen in zijn stukken daartoe in staat stellen. In het eerstgenoemde artikel kon ik
aan mijn wensch voldoen om nog eenmaal gelegenheid te hebben mijn denkbeelden
over den ‘Hamlet’ in het kort uit-een-tezetten. Als men veertig jaren en langer met
Hamlet aan het hart heeft rondgewandeld, steeds van de diepzinnigste
menschen-tragedie vervuld, altijd onder de geheimzinnige macht van aller treurspelen
treurspel, of zelfs maar van een enkel tooneel, een enkelen regel soms, dan heeft er
natuurlijk een voortdurende nuanceering plaats van de voorstelling, die zich in onzen
geest van den hoofdpersoon gevormd heeft. Maar ten slotte komt er orde en eenheid
in de afwisselende vizioenen, om het zoo eens te noemen, en langzamerhand krijgt
het karakter een tastbare, duidelijke gestalte, die wij niet weer loslaten, die ons
wederkeerig steeds blijft volgen en als laatste openbaring van de geheimzinnige
verschijning onvergetelijk wordt. Ook over Dante bleef ik mijn meeningen van tijd
tot tijd kenbaar maken; zoo bijv. door ‘Dante's Beatrice’ in De Gids van 1894, door
de ‘Nieuwe Dante-studien’, de ‘Sonnetten uit Dante's Vita Nuova en
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‘Dante's vrienden’ in Onze Eeuw van 1903, 1907 en 1911.
Het spreekt bijna van zelf, dat ik op jeugdiger leeftijd ook verzen schreef; zoo o.a.
het gedicht Peter Torregiano in de Aurora van 1865. Na dien tijd begreep ik er geen
meer te moeten laten drukken (een enkel gelegenheidsgedicht nu en dan uitgezonderd),
mij nederleggende bij de uitspraak van Lord Byron:
‘Many are poets though they never penn'd Their inspiration,’
al wil ik er niet op laten volgen: ‘and perchance the best,’ naar Byron's meening.
Uit het bibliografisch overzicht aan het einde van deze aanteekeningen zal overigens
blijken in welke verschillende tijdschriften studiën en opstellen van mijne hand
verschenen zijn. Vermeld moet nog, dat een aantal daarvan verzameld zijn in twee
bundels getiteld: ‘Van Dichters en Schrijvers’, uitgegeven door Blom en Olivierse
te Culemborgh, 1899; daaronder werden ook opgenomen de ‘Bijdragen tot de
geschiedenis van het Sonnet’ en een studie over P.C. Hooft's verblijf te Venetië en
te Florence, vooral in betrekking tot wat hij er zag en hoorde. Tot op het oogenblik
dat ik dit schrijf, is mijn laatste geschrift van eenigen omvang geweest een vertaling
van Byron's Misterie-spel ‘Cain’, met een uitvoerige Inleiding over de afwisselende
Satangestalten bij de verschillende dichters, vaderlandsche en buitenlandsche. Het
werk verscheen in 1906 bij de firma Mart. Nijhoff te 's-Gravenhage.
Maar het wordt tijd te eindigen. In ieder individueel geestesleven zijn er toestanden,
gewaarwordingen en aandoeningen, waarvan men de herinnering voor zich alleen
behoudt. Voor hen die tusschen de regels kunnen lezen ook wat n i e t geschreven
is, kan het meege-
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deelde genoeg zijn. En voor anderen - ‘the rest is silence!’
Aan het einde dezer regelen klinkt er in mijn gemoed een stem, die behoefte heeft
zich te uiten. Ik denk aan hen die door hun vriendschap en gelegenheid de waarde
van het leven voor mij hebben verhoogd. De gelukkige oogenblikken daaraan
verschuldigd ontvangen bij het klimmen der jaren een wijding, die in ons het gevoel
van weldadigen weemoed zoowel als van innige dankbaarheid wekt. Al noem ik hier
hun namen niet, zij die mij hebben gekend, weten dat ik bij oprechte waardeering
ook een erkentelijkheid koester, die mij tot het laatste oogenblik zal bijblijven. Eén
naam moet ik hier echter uitspreken: het is die mijner vrouw, Sophie van Ameyden
van Duym; nu ik dit schrijf is mijn leven veertig jaren aan het hare verbonden geweest.
Daar naast verschijnt het beeld van mijn eenigen zoon, die reeds op betrekkelijk
jeugdigen leeftijd als Oost-Indisch ambtenaar op iedere standplaats, o.a. ook te
Merauke, onze eerste nederzetting aan de Z.O. kust van Nieuw-Guinea, getoond
heeft een waardige pionier der beschaving te mogen heeten.
Aan allen een hartelijk vaarwel!
Wat ons met het leven, bij allen strijd en bij alle harde ervaringen, verzoent, is een
gemoedsstemming, die het best zich uit in het woord van den Wijze: ‘Doe wel en
wees blijde van hart.’
Z e i s t , 1914.
A.S. KOK.
AEt. 83.
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Bibliografisch overzicht der voornaamste geschriften van Dr. A.S. Kok.
1859.

Iets over Shakespeare's Sonnetten. ‘De
Gids.’

1860.

Shakespeare's Hamlet, vertaald in den
vorm van het oorspronkelijke. - Haarlem,
A.C. Kruseman.
Shakespeare's As you like it (Orlando en
Rosalinde). - Haarlem, A.C. Kruseman.

1861.

Shakespeare's Richard III, vertaald in den
vorm van het oorspronkelijke. Amsterdam, J.C. Loman Jr.
Tasso's Landspel Aminta. De Nederl.
Spectator.
Gedichten in Aurora van 1861, '62, '63,
'65.
In jaarg. '65 het gedicht ‘Peter
Torregiano’.

1862.

Dante Alighieri, vooral in zijne Opere
Minori. ‘Kunstkronijk’.
Colonial Essays, uit het Nederlandsch
vertaald. - London, Sampson Low & Co.,
Zutphen, W.J. Thieme.
Michel Angelo als
dichter. ‘Kunstkronijk.’

1863.

Englissh Poetry: being Selections from
the Works of British Poets. With
introductory remarks, biographical
sketches and critical notes. Schoonhoven, S.E. van Nooten.

1864.

Dante's Divina Commedia. Metrische
vertaling in 3 deelen, met een overzicht
van Dante's leven, zijn tijd en zijn
werken. Met portret en plans. Opgedragen
aan H.M. Koningin Sophie der
Nederlanden. - Haarlem, A.C. Kruseman.
(Het eerste deel verscheen in 1863).
Tassoni's komisch heldendicht de Secchia
Rapita. ‘De Nederl. Spectator.’
Titiaan's Briefwisseling. ‘Kunstkronijk’.
Vondel in eenige van zijn
Vrouwenkarakters. Uitgegeven ten
voordeele van het op te richten
standbeeld. - Amsterdam, Gebrs. Binger.
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Bato, tijdschrift voor jongelieden,
(Bijdragen tot) van jaargang 1864-'71.
Hierin: ‘Navertellingen’ van Hooft's Bato,
Vondel's Gijsbrecht, Cats' Spaansch
Heidinnetje, v. Haren's Friso, O.Z. van
Haren's Agon, verder Shakespeare,
Cervantes, Thomas Chatterton enz. Amsterdam, Gebrs. Kraay, later Gebrs.
Binger.
1865.

Bijdragen tot Bilderdijk's Werken I &
II. ‘Dietsche Warande.’
Nieuwe Bijdragen tot de
Shakespeare-literatuur. ‘De Gids.’

1866.

Dante en zijn Divina
Commedia. ‘Vaderl. Letteroefeningen.’

1867.

Richard Brinstey Sheridan. ‘De Gids.’
Dante en Vondel. Voordracht op het
Letterkundig Congres te Gent.
(‘Handelingen’).
Alexander Manzoni. ‘Vaderlandsche
Letteroefeningen.’
‘Hamlet’, uitgegeven door A.C. Loffelt
(beoordeeling). - ‘De Gids.’

1870.

Dautzenbergh's Gedichten
(beoordeeling). ‘De Gids.’
‘Dante en de Samenzwering te Florence’.
Fragment van een onuitgegeven
oorspronkelijk drama. (Het overige later
vernietigd). ‘De Gids.’
Petrarca. ‘Kunstkronijk.’
Calderon en het Spaansche
Drama. ‘Vaderl. Letteroefeningen.’
‘Goede Kennissen’. Bloemlezing voor de
Hoogere Burgerscholen. 1e deel Proza,
2e deel Poëzie. Vier achtereenvolgende
drukken. - Amsterdam, Gebrs. Kraay.

1871.

Calderon's ‘Het Leven een Droom’.
Voorafgegaan door een verhandeling over
Calderon en het Spaansche drama. Met
portret van Calderon hiervoor op steen
geteekend door Jozef Israëls. Amsterdam,
G.L. Funke.
‘Een ernstig gedicht’ (Potgieter's
‘Florence)’. ‘Levensbode’.
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‘Nieuwe Bijdragen tot de
Dante-literatuur’. ‘Vaderl.
Letteroefeningen’.
Dr. Van Vloten's Proza-bloemlezing
(beoordeeling). ‘De Gids’.
Shakespeare's Richard III. Uitgave met
verklarende aanteekeningen. Haarlem, de
Erven Bohn.
1872.

Shakespeare's Julius Caesar. Uitgave met
verklarende aanteekeningen. - Haarlem,
de Erven Bohn.
Shakespeare's Dramatische Werken
(Uitgave begonnen). Zeven deelen,
(voltooid in 1879). - Amsterdam, G.L.
Funke.

1873.

‘Het Onderwijs in taal en letterkunde aan
de Hoogere Burgerscholen’. ‘Onze
Tijd’.

1874.

‘Een voltooid Dante-monument’. (Dr.
Hacke van Mijnden's overzetting van de
Div. Commedia met de platen van
Doré). ‘Kunstkronijk’.
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Goldoni en het Italiaansche Blijspel. ‘De
Gids’.
1877.

Massimo d'Azeglio. ‘Euphonia’.

1880.

Studiën over Calderon en zijne
geschriften, door J.J. Putman,
(beoordeeling). ‘De Portefeuille’.

1881.

Don Jorge Manrique, eene bladzijde uit
het eerste tijdperk der Spaansche
letterkunde. Nieuwe Rotterd. Courant.
Tony en de Vlaamsche
Beweging. Weekbl. de Amsterdr.
Shakespeare vertaald. Bibliografische
bijdrage. ‘De Portefeuille’.

1882.

Dante's Div. Commedia. Eene bijdrage
tot de kennis der Dante-literatuur in
Europa. ‘De Portefeuille’.
‘Bijdragen tot de Shakespeare-literatuur
in ons land. ‘De Portefeuille’.

1883.

Shakespeare in Wapenrusting. ‘De
Gids’.

1884.

‘Een averrechtsche Kunstbeschouwing.
Naar aanleiding van een bijschrift op een
schilderij van Jozef Israëls. ‘De
Portefeuille’.
Vondel's Morgenklanken. ‘Noord en
Zuid’.
Het Sonnet in de Nederl. en buitenl.
letteren. Geschiedkundig overzicht.
‘Tijdschrift van Ned. taal- en letterkunde,
Leiden’.

1885.

Het Lied bij Vondel. ‘Noord en Zuid’.
Frauenstädt's Arthur
Schopenhauer. Dagblad ‘De Amsterdr.’
Shakespeare in Duitschland.
Bibliografische bijdrage. ‘De
Portefeuille’.

1886.

Bacon's Essays. ‘Het Schoolblad’.

1887.

The Rainbow. Poetry for School and
Home. A graduated course in four parts.
Haarlem, H.D. Tjeenk Willink. Hiervan
herhaalde herdrukken (tot heden 1914
zes).
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‘De doorluchtige Oranje-school te Breda’.
Historische herinnering bij de opening
van het Gymnasium aldaar. ‘Nieuwe
Rotterd. Courant’.
‘Eenheid in het taalonderwijs’. ‘Het
Schoolblad’.
‘Een merkwaardig boek (Skeat's uitgave
van Piers the Plowman). ‘Weekbl. ‘De
Amsterdr.’
1888.

Huig de Groot's Sonnet. ‘Tijdschrift’,
Leiden.
Shelley's treurspel ‘The Cenci’. (Vertaling
van drie tooneelen uit), met
Inleiding. ‘Nederland’.

1890.

‘De Hamlet-vraag’. ‘De Gids’.
Thomas Moore en zijn ‘Utopia’. ‘Vragen
des Tijds’.

1891.

Middleton's ‘Roaring Girl’, een
Vrouwelijke Robinhood. ‘Nederland’.
‘Trucs en versleten plunje’. ‘Noord en
Zuid’.
Hoe van Lennep aan zijne ‘Reisgenooten’
kwam. ‘Noord en Zuid’.
G. Gietmann's ‘Geist und Kern der
Danteschen Dichtungen’
(beoordeeling). ‘Dietsche Warande’.
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1892.

‘Een Hofdichter uit den Ouden tijd’
(Ariosto). ‘Weekbl. ‘De Amsterdr.’
Arenlezing op het gebied van Nederl.
letteren en Vergelijkende letterkunde.
Voortgezet tot het jaar 1898. Daaronder
verschillende bijdragen tot de
Geschiedenis van het Sonnet.
(Het meerendeel dezer artikelen later
herzien en uitgebreid in de beide bundels:
‘Van Dichters en Schrijvers’). ‘Noord
en Zuid.’

1893.

Pieter Cornsz. Hooft in Venetië en
Florence; wat hij er zag en hoorde. Met
kaartje. Elsevier's Maandschrift.
(Later herdrukt, herzien en uitgebreid in
‘Van Dichters en Schrijvers’).

1894.

Jozef Israëls. Bredasche Courant.
Dante's Beatrice. ‘De Gids.’
Dante's Divina Commedia. ‘Nederland.’
Dante Alighieri en zijn jongste Biograaf
(Scartazzini). ‘Nederl. Museum.’
Tooneel-wedstrijd van het jaar 1495.
Fragment uit een oud
‘chronyxke.’ Bredasche Courant.
Perrens, ‘La Civilisation Florentine du
XIII Siècle.’ Museum.
‘Waar P.C. Hooft zijn ‘Larissa’ leerde
kennen.’ ‘Tijdschrift,’ Leiden, d. XIII.
Uitgave van het oorspronkelijke
(Théophile de Viau) en de vertaling door
Hooft. Later herzien opgenomen in de
bundels ‘Van Dichters en Schrijvers.’
Scartazzini's nieuwe uitgave van de
Divina Commedia. ‘De Ned. Spectator.’
Een Middeleeuwsch Vizioen (Piers the
Plowman). ‘De Ned. Spectator.’
‘Poëzie’, Stemmen uit het verleden (Sir
Philip Sidney, Shelly, Leigh
Hunt). ‘Dietsche Warande.’

1896.

Botticelli's teekeningen bij de Div.
Commedia. ‘De Ned. Spectator.’

1897.

Hamlet door een Duitscher uitgemaakt
voor ‘Neurastheniker.’ ‘De Ned.
Spectator.’
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1898.

Pietro Metastatio, herdacht. ‘De Ned.
Spectator.’
Paget Toynbee's Dante-dictionary. ‘De
Ned. Spectator.’
George Brandes en zijne William
Shakespeare. ‘De Ned. Spectator.’
Sidney Lee's Life of William
Shakespeare. ‘De Ned. Spectator.’
Dante-Iconografie. ‘De Ned. Spectator.’

1899.

Shakespeare's First Folio. ‘De Ned.
Spectator.’
Giovanni Marradi, een Italiaansch dichter
van onze dagen. ‘De Ned. Spectator.’
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‘Van Dichters en Schrijvers.’ Schetsen
van Nederlandsche Letterkunde.
Herziene herdruk van onderscheiden
vroegere artikelen benevens nieuwe
opstellen.
2 deelen. Culemborg, Blom en Olivierse.
Fr. Nietzsche's Verzamelde
Gedichten. ‘De Nederl. Spectator.’
Lorenzo de' Medici, il Magnifico. ‘De
Tijdspiegel.’
‘Spanje, Een Reisverhaal van Jozef
Israëls.’ (Aankondiging). ‘Noord en
Zuid.’
1900.

Nicolo Machiavelli als
Blijspeldichter. ‘De Gids.’
James Darmesteter over William
Wordsworth. ‘De Ned. Spectator.’
De Post van den Helicon en De Moderne
Helicon. ‘Noord en Zuid.’
‘Eva’. Een gedicht van Frits
Lapidoth. ‘Noord en Zuid.’
Een nieuwe ‘Spaansche
Letterkunde.’ ‘De Ned. Spectator.’
Nog iets over de ‘Blank-verse line.’ ‘De
Ned. Spectator.’
‘Spelen’ van Cornelis Everaert
(beoordeeling). ‘De Nederl. Spectator.’
Dr. Marc Landau. Die Italienische
Litteratur im 18en Jahrhundert. Museum.
Castiglione's ‘Hoveling’ (il
Cortigiano). ‘De Ned. Spectator.’

1901.

‘Middeleeuwsche Legenden en
Exempelen’, door Dr. de Vooys.
(aankondiging). ‘De Ned. Spectator.’
Een nieuwe Dante-vertaling met
Commentaar. (Dr. Pochhammer's Dante)
(beoordeeling). ‘De Ned. Spectator.’
Het Italiaansche Blijspel der Renaissance.
Eerste gedeelte. ‘De Tijdspiegel.’
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1902.

Topografia Dantesca
(beoordeeling). ‘De Ned. Spectator.’
De Italiaansche Renaissance in
Engeland. ‘De Ned. Spectator.’
Thomas van Cantimpré's Bienboec
(aankondiging). ‘De Ned. Spectator.’
Iets over de Refereinen in de
Middeleeuwen. ‘Noord en Zuid.’

1903.

‘Middelnederlandsche Maria-legenden’,
uitgegeven door Dr. de Vooys
(aankondiging). ‘De Ned. Spectator.’
‘Spaansche Wijsheid’ (Graaf Lucanor,
de Spaansche Boccaccio). Elsevier's
Maandschrift.
‘Multatuliana’. Verspreide en
Onuitgegeven Stukken, medegedeeld
door Dr. A.S. Kok. Voorafgegaan door
een Bibliografisch Overzicht van
Multatuli's geschrifton, door Louis D.
Petit. Baarn, Hollandia-drukkerij.
Nieuwe Dante-studiën. ‘Onze Eeuw.’
Dr Nicolaas Beets, door Dr. Joh.
Dyserinck (beoordeeling). ‘De Ned.
Spectator.’
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Kleurschakeering in Vosmaer's ‘Vogels
van diverse Pluimage’. ‘Noord en Zuid’.
Twee oorspronkelijke tooneelwerken (A.
Verwey's Jacoba van Beieren en Rein. v.
Stuwe's Judith). ‘De Ned. Spectator’.
Veelderhande Geneuchlijcke Dichten,
uitgegeven door de M.d.N.L. te Leiden
(beoordeeling). ‘De Ned. Spectator’.
1904.

De Novela Picaresca in Spanje. ‘De
Ned. Spectator’.
Een onbekend Sonnet van Carel van
Mander ter eere van Petrarca. ‘De Ned.
Spectator’.
Nog eens Jacobus Bellamy (Dr.
Hoeksma's Jacs. Bellamy)
beoordeeling. ‘De Ned. Spectator.
Geschiedenis van het Drama en van het
Tooneel, door Dr. J.A. Worp
(aankondiging). ‘De Ned. Spectator’.
‘Over Literatuur’, door Querido
(beoordeeling). ‘De Ned. Spectator’.
Milton's reis in Italië en
Zwitserland. ‘De Ned. Spectator’.
Brieven naar aanleiding van ‘Brieven’.
(Dr. Joh. Dyserinck's uitgave van de
Brieven van Betje Wolff en Aagtje
Deken). ‘De Ned. Spectator’.
Nicolaas Beets-literatuur (naar aanleiding
van Dr. Joh. Dyserink's ‘Nicolaas Beets
in Woord en Beeld’ en Prof. Chantepie
de la Saussaye's ‘Nicolaas Beets’). ‘De
Ned. Spectator’.

1905.

Marieken van Nijmegen
(Facsimile-uitgave). ‘De Ned.
Spectator’.
Het Werk van Jan en Casper
Luyken. ‘De Ned. Spectator’.
Miguel de Cervantes zonder Don Quichot
en Sancho Panza. Naar aanleiding van de
Cervantes-feesten in Spanje. ‘De Ned.
Spectator’.
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Shelley's Alastor. ‘De Ned. Spectator’.
Goethe's Werther in Nederland. ‘De
Ned. Spectator’.
Calvinistische Vertoogen
(beoordeeling). ‘De Ned. Spectator’.
Satan Een studie naar aanleiding van
Lord Byron's ‘Cain’. Onze Eeuw.
Dit stuk is als Inleiding (herzien en
uitgebreid) opgenomen in:
Cain. Misterie-spel van Lord Byron.
Metrische vertaling met Inleiding en
aanteekeningen. 's-Gravenhage, Mart.
Nijhoff.
Vondel's zelfkritiek (beoordeeling van
Dr. Walch's acad. proefschrift). ‘De
Ned. Spectator’.
Bilderdijk's Brieven. In het Gedenkboek
van Bilderdijk. Amst., Wormser,
voorheen Höveker.
Bilderdijkiana. Naar aanleiding van de
Bilderdijk-herdenking. ‘De Ned.
Spectator’.
Middeleeuwsche Geestelijke Liederen
(aankondiging van Dr. J.A.N. Knuttel's
‘Het Geestelijk Lied in de
Middeleeuwen’). ‘De Ned. Spectator’.
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1907.

Carel van Mander, naar aanleiding van
Dr. Jacobson's acad. Proefschrift. ‘De
Ned. Spectator’.
Giosué Carducci. Naar aanleiding van
den dood des Dichters. ‘De Ned.
Spectator.’
Alexander Verhuel. (Aankondiging van
Dr. Joh. Dyserinck's studie). ‘De Ned.
Spectator.’
XII Sonnetten uit Dante's V i t a
N u o v a . Vertaling met Inleiding en
aanteekeningen. ‘Onze Eeuw.’

1908.

Het Italiaansche Blijspel der Renaissance.
Tweede gedeelte van 1901. ‘De
Tijdspiegel.’

1909.

François Haverschmidt. ‘De
Tijdspiegel.’
De Etsen van Jozef Israëls. ‘De
Tijdspiegel.’
De Medewerkers van Klikspaan
(beoordeeling). ‘Den Gulden Winckel.’
Typen en Beelden uit de Italiaansche
Renaissance. ‘De Tijdspiegel.’

1910.

Sir Philip Sidney. ‘Onze Eeuw.’

1911.

Dante en zijn Vrienden. ‘Onze Eeuw.’

1912.

Rhijnvis Feith. Naar aanleiding van het
Acad. proefschrift van Dr. ten
Bruggencate. ‘Den Gulden Winckel.’
Het Echtpaar Bosboom-Toussaint. ‘De
Tijdspiegel.’
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Levensbericht van Adriaan Eliza Herman Goekoop.
28 April 1859-24 September 1914.
Het geslacht Goekoop stamt uit Goedereede, waar het sinds minstens twee eeuwen
uitgebreide goederen bezit en talrijke leden aan vroedschap en magistratuur heeft
geleverd. Het echtpaar Cornelis Davidszoon Goekoop en zijn nicht Diderica Maria
Goekoop verhuisde ongeveer een jaar na de geboorte van hun zoon Adriaan Eliza
Herman, die 28 April 1859 het levenslicht zag, naar 's Gravenhage en vestigde zich
Alexanderstraat 17, op den hoek van Plein 1813. Hier bracht de jonge Adriaan zijn
jeugd door.
De vader was een uitstekend man van zaken, die met groot succes zijn uitgestrekt,
voortdurend in waarde toenemend, grondbezit in den Haag exploiteerde; maar voor
andere dingen dan handelsspeculaties weinig belangstelling had. De zoon verloor
vroeg zijn moeder en bezocht achtereenvolgens de kostschool Noordhey en het
Haarlemsch gymnasium. Hier kwam hij tot zijn geluk onder den invloed van den
toenmaligen docent Dr. J. van der Vliet, die later hoogleeraar te Utrecht zou worden.
Zijn belangstelling voor Grieksche literatuur, vooral voor Homerus, die hem zijn
leven lang is bijgebleven, heeft hij aan dezen voortreffelijken man te
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danken. Deze neiging werd thuis niet aangekweekt; integendeel, ze was den vader
in hooge mate antipathiek en hij verzuimde niet herhaaldelijk door schampere
opmerkingen zijn minachting voor dit doelloos tijdverbeuzelen - zoo noemde hij de
literaire studiën van zijn zoon - te uiten.
Inmiddels had de jonge Goekoop1 in 1880 het eindexamen afgelegd en zich te
Leiden laten inschrijven als student in de rechtswetenschap. Zijn studentenleven was
niet gelukkig; hij miste de gave om zich gemakkelijk aan te sluiten en bewoog zich
weinig in studentenkringen. In de studentenwereld ondervond hij de gevolgen van
de ongewenschte verhoudingen thuis. Hij was in zooverre meegaand van karakter,
dat hij om botsingen te vermijden op de onvriendelijke uitingen van zijn vader placht
te zwijgen, maar niettemin werd zijn jeugd door die tegenkanting vergald en leefde
hij onder een voortdurenden druk. Het bewustzijn, dat hij door zijn vader voor een
onbruikbaar mensch werd gehouden, hinderde hem en ontnam hem zijn
zelfvertrouwen. Door klaploopers omgeven durfde hij, nadat al zoo dikwijls was
gebleken dat men zijn vriendschap uit baatzucht trachtte te verwerven, niet meer
gelooven dat hij werkelijk in staat was aan iemand genegenheid in te boe-

1

Vgl. bij dit levensbericht: Mr. A.E.H. Goekoop door v.K. (Jaarboek van het Kon. Ned. Gen.
voor Munt- en Penningkunde, I, 1914 p. 212 v.); In memoriam, Mr. A.E.H. Goekoop door
H.E.v.G. (Bulletin van den Ned. Oudheidkundigen Bond, 1914 p. 272); † Mr. A.E.H. Goekoop
door R.A. van Sandick (de Ingenieur 1914 no. 42 p. 778-780).
Ik betuig hier tevens mijn hartelijken dank aan Mevr. Dr. J. Goekoop-de Jongh en de heeren
J.F.R. van de Wall, Mr. P. de Josselin de Jong en Th. Morren voor de hulp me bij het schrijven
van dit levensbericht verleend.
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zemen; na een verblijf te Leiden van een paar jaren trok hij zich terug en ging weer
in den Haag wonen bij zijn vader. Ware de verhouding tusschen hen beiden intiemer
geweest, dan had deze verandering een heilzame kunnen zijn; immers het
studentenleven had hem slechts teleurstelling gegeven. Zijn club was - gelijk zoo
vele clubs - spoedig uiteengespat, op societeit zag men hem zelden; schaken en
biljarten, dat hij met genoegen en goed deed, kon hij ook elders. Slechts een
studentenblad bewaart door enkele met A.E.H.G. en Axios, zijn doorzichtigen
studenten-alias geteekende aankondigingen en critieken de herinnering aan zijn
verblijf te Leiden1. Maar de studie had hem inmiddels samen gebracht met P. de
Josselin de Jong, die om zijn eigen kennis te onderhouden nu en dan met een enkel
student uit liefhebberij repeteerde. Tot Goekoops geluk wist deze jonge man zijn
vertrouwen te winnen en ontstond er tusschen hen beiden een vriendschap die tot
het laatst geduurd heeft. Als ik me niet bedrieg, heeft ‘Piet Jos’ ook op vader Goekoop
een gunstigen invloed uitgeoefend; immers in Mei 1884 stond deze zijn zoon toe
met hem en zijn gelijknamigen neef, den schilder, die als cicerone optrad, naar Parijs
te gaan, terwijl hij tot nu toe de reislust van zijn zoon, de meest op den voorgrond
tredende zijner neigingen, steeds had tegengewerkt. Zij beiden verstonden elkaar nu
eenmaal niet; als Adriaan wilde reizen, gaf zijn vader hem een rijpaard, dat de

1

A.E.H.G., Een heerlijk kunstwerk, Mr. C. Vosmaer, Amazone. Leiden 21 Jan. '81 (Vox.
Stud. 1881 no. 2).
Axios, Willem de Clercq, 1795-1844. L.B. 6 Dec. '81; Vervolg en Slot. L.B. 12 Dec. '81
(Vox Stad. 1881 no. 32 en 33).
Axios, Liana door Fiore della Neve. L.B. 11 Dec. '82. (Vox Stud. 1882 no. 35).
Meer artikels heb ik niet kunnen vinden.
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zoon dan uit baloorigheid weigerde te berijden. Ik kan me zijn toestemming tot de
reis dan ook alleen verklaren, als ik aanneem, dat de oude heer het vertrouwen, dat
hij zijn zoon onthield, aan diens vriend schonk. Mei 1886 gingen de beide vrienden,
thans zonder den schilder, nog eens naar Parijs.
Wanneer men zich den tengevolge van al die teleurstellingen melancholieken
jongen man voorstelt, kan men licht bevroeden, dat wat voor anderen een
onaangename tegenslag zou zijn geweest, voor hem een ramp werd; ik bedoel het
feit, dat hij in 1885 voor zijn doctoraal werd afgewezen. Deze gebeurtenis maakte
hem zoo neerslachtig en overspannen, dat zijn dokter in overeenstemming met zijn
vader een verblijf te Laag-Soeren aanried. Hij voegde er echter de uitdrukkelijke
voorwaarde aan toe, dat een vriend den patient zou vergezellen. Natuurlijk werd De
Josselin de Jong daartoe aangezocht en bereid bevonden. Te zamen hebben ze in den
winter van '85 op '86 een week of zes te Laag-Soeren doorgebracht met een voor
Goekoop zeer gunstig resultaat. Hij kreeg zijn levensmoed en opgewektheid terug
door het tactvol optreden van zijn vriend en de verfrisschende wandelingen in het
gezonde winterklimaat en hechtte zich zóó aan zijn metgezel, dat hij dezen, die in
Juni '86 na het tweede Parijsche uitstapje promoveerde en zich in den Bosch als
advocaat wilde vestigen, voorstelde in de buurt van die stad een buitentje te zoeken
om er samen te gaan wonen. Zij vonden spoedig iets van hun gading op het landgoed
‘de Braacken’ bij Vught. Eigenlijk was het huis een ouderwetsche groote koepel, die
door toevoeging van een keuken en eenige slaapkamers voor een meer langdurig
verblijf geschikt was gemaakt. Merkwaardig was, dat de eigenaar niet
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bereid werd bevonden de plaats aan een student te verhuren en dat, want er waren
meer liefhebbers, de Josselin de Jong telegrafisch moest worden gevraagd of hij het
contract op zijn naam wilde doen stellen. Zoo kwam de huur tot stand, maar korten
tijd later was de eigenaar volgaarne bereid een deel van zijn bezitting voor een goeden
prijs aan den student Goekoop te verkoopen! Deze genoot n.l. zoo van het buitenleven
en van zijn ganzenfokkerij in den groeten vijver met het schilderachtige eilandje, dat
hij de gedachte niet kon verdragen dat de plaats eens in andere handen zou geraken
dan de zijne. Later heeft hij er een groote villa laten zetten.
Maar eenzelvig bleef hij; als zijn contubernaal van huis was, kon hij onvriendelijk
en stug zijn tegen menschen, die zijn vriend kwamen bezoeken. Als dezen zich
daarover dan beklaagden, ontstond er tusschen hen beiden wel eens eenige wrijving.
Maar dit was dan ook het eenige, dat ooit de goede stemming verstoorde.
Het doctoraal-examen gelukte en Goekoop als a.s. grondeigenaar getroffen door
de Engelsche landnationalisatie-ideeën vatte het plan op dit onderwerp in zijn
dissertatie te behandelen. Den 20sten April 1888 promoveerde hij. Merkwaardig is,
dat zijn vader afgaande op den titel van het proefschrift: ‘De staat als grondeigenaar’
zonder van den inhoud kennis te nemen aan den jongen ingenieur Van de Wall, die
sedert enkele jaren aan zijn ondernemingen was verbonden, verklaarde: ‘De jongen
is socialist’. Het kostte den ander moeite den ouden heer van de onjuistheid zijner
meening te overtuigen. Die was toch evident, want de strekking van het niet zeer
belangrijke, weinig accuraat gestelde en slecht gecorrigeerde boekje is in het geheel
niet socialistisch.
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Het leeuwendeel van de 77 paginaas groote verhandeling wordt ingenomen door een
verslag van de theorieën van verschillende voorstanders der landnationalisatie. Zij
worden bestreden voornamelijk aan de hand van Mr. J. d'Aulnis de Bourouill; directe
exploitatie van den grond van staats- of gemeentewege door ambtenaren wordt
onvoorwaardelijk verworpen; een zelfde lot ondergaat het plan om den grond aan
coöperatieve landbouwvereenigingen te verpachten. Volgens den schrijver moet de
staat, in casu de gemeente, gronden aankoopen, die deels bestemmen voor
wandelparken en het overige terrein tegen een niet aflosbare grondrente voor den
bouw van woningen en voor akkerland uitgeven. Voorschoten credietvereenigingen
vinden daar een schoon arbeidsveld. De grootste zelfvoldoening zal de mensch
smaken als hij eens door eigen arbeid een stuk grond zijn eigendom mag noemen.
Gemeenschappelijk eigendom is een ramp, zoowel voor het individu als de
maatschappij, maar de bijzondere eigendom is een der eerste voorwaarden voor de
ontwikkeling van het individu en voor de welvaart van het volk1.
Na zijn promotie werd Goekoop aan de ondernemingen zijns vaders verbonden
maar hij heeft zich in diens oogen niet kunnen rehabiliteeren. De oude heer heeft
nooit aan zijn ernst kunnen of willen gelooven en toonde dat door bij zijn dood den
reeds genoemden ingenieur Van de Wall tot bewindvoerder zijner goederen aan te
stellen. Het pleit wel voor den tact en het karakter van beide mannen, dat deze
aanvankelijk moeilijke verhouding volstrekt geen slechten invloed heeft gehad op

1

A.E.H. Goekoop, De Staat als grondeigenaar. Leiden, P. Somerwil. 1888.
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hun vriendschap. Tot Goekoops dood zijn ze door een hartelijke genegenheid
verbonden geweest; zij hebben elkaar tot het einde toe in volkomen vertrouwen
liefgehad en voorzoover dat mogelijk was, gegeven beider zeer verschillende gaven,
elkanders neigingen gewaardeerd of tenminste ontzien.
Na den dood van den vader bleek evenwel, dat deze zich in den aanleg van zijn
zoon ten eenen male had vergist; in tal van goed geslaagde, te zamen met den heer
Van de Wall op touw gezette ondernemingen toonde Goekoop zich een uitnemend
zakenman voorzien van een helder doorzicht. Hij had een vlugge manier van zaken
afdoen en de gave om in moeilijke quaesties do hoofdzaak van de bijomstandigheden
snel en scherp te scheiden. Door zich bij die hoofdzaken te bepalen en het bijwerk
aan anderen over te laten spaarde hij tijd, dien hij aan zijn geliefkoosde studie
besteedde. Hij placht zich vroeg ter ruste te begeven en vroeg op te staan; wie hem
voor den middag in een Griekschen auteur of een werk over kunstgeschiedenis
verdiept vond, bedacht vaak niet, dat hij eenige uren van ingespannen practischen
arbeid achter den rug had en hield hem voor een dilettant in den gewonen zin van
het woord.
In 1890, het sterfjaar van zijn vader, trad Goekoop in het huwelijk en vestigde
zich in het huis, dat zijn vader had laten zetten aan de Laan van Meerdervoort. Dit
huwelijk was niet gelukkig en werd, hoewel het gebrek aan harmonie reeds spoedig
bleek, eerst vele jaren later door echtscheiding ontbonden. De verbintenis was
kinderloos gebleven.
In dezen moeilijken tijd bleven zijn beide trouwe vrienden zijn groote steun.
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Ik acht het hier niet de plaats een uitgebreid verslag te geven van Goekoops
grondondernemingen. Een nauwkeurige bespreking zou de hand van een deskundige
eischen en meer ruimte in beslag nemen, dan voor dit Levensbericht beschikbaar is;
bovendien is het lidmaatschap van ‘Letterkunde’ hem om redenen buiten zijn
grondbedrijf staande te beurt gevallen. Een korte aanduiding moge volstaan.
De terreinen indertijd door den heer C. Goekoop Dzn. gekocht, besloegen een
gebied begrensd door de Afzanderijvaart (O.), Gasfabriek (Z.), Beeklaan (W.) en
Laan van Meerdervoort (N.).
Zijn zoon verwierf daarbij achtereenvolgens:
den grond begrensd door Ververschingskanaal (N.), Beeklaan (ZW.) en Laan van
Meerdervoort (ZO.);
den grond genaamd ‘de Duinen’, die nu geëxploiteerd is door de Maatschappijen
Nieuw-Zorgvliet en Zorgvliet;
het tegenwoordige Zorgvliet benevens Houtrust, dat hij voor ƒ 5.250000 kocht
van den groothertog van Saxen-Weimar en onmiddellijk zonder winst inbracht bij
de Maatschappijen Park-Zorgvliet en Houtrust.
Van de laatste maatschappij is Goekoop tot zijn dood President-Commissaris
geweest; van de eerste, tot zij in 1912 werd gereorganiseerd. Dit zijn de eenige
winstgevende commissariaten die hij ooit heeft willen aanvaarden.
Na den aankoop van de prachtige possessie van den groothertog volgde, gedurende
verscheidene jaren, een reeks onderhandelingen met de gemeente, waarvan door den
heer Van Sandick op zoo uitnemende wijze verslag is gegeven, dat ik me er toe
bepaal naar zijn artikel te verwijzen. Nadat in 19021 het afwijzend praeadvies

1

Vgl. Handelingen van 16 Sept. 1902 p. 261 vlg.
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van B. en W. in zake aankoop door de gemeente zonder hoofdelijke stemming was
aangenomen, werd in 1908 door de Maatschappij Park-Zorgvliet nog een laatste
poging gedaan om aan de gemeente een belangrijk stuk der oorspronkelijke bezitting
over te doen. Het betrof nu niet meer het geheele domein van den groothertog, want
in Augustus 1905 was een gedeelte, 't paleis Buitenrust en omgeving, aan de
Commissie voor het Vredespaleis verkocht, terwijl Goekoop zelf in 1906 voor zich
het later verfraaide en uitgebreide woonhuis van Cats met den rondom liggenden
grond voor ruim twee millioen van de maatschappij had verworven. Het betrof dus
den grooten ring, rondom het oudste en mooiste gedeelte, dat aan de gemeente voor
ruim 3 1/2 millioen werd aangeboden. Den 29sten Februari 1908 werd dit aanbod met
24 tegen 17 stemmen1 afgeslagen, nadat het door den tijdelijken wethouder van
Publieke Werken R.A. van Sandick gloedvol was verdedigd. In 1912 is daarop
genoemde maatschappij begonnen den grond in perceelen als bouwterrein te
verkoopen.
Meermalen is er sprake geweest van den bouw van een Koninklijk paleis op het
door Goekoop bewoonde middengedeelte, maar het is me niet bekend, of de
definitieve beslissing in dezen al gevallen is. Wel heb ik gedurende mijn tweejarig
verblijf in den Haag de kleine princes Juliana meermalen het oude hek aan den
Scheveningschen weg zien binnenrijden om onbespied, zooals dat in den Paleistuin
niet mogelijk was, te wandelen en te spelen.
Met nadruk vestig ik hier nog eens de aandacht op de volgende woorden van den
heer Van Sandick in het

1

Vgl. Handelingen van 24, 27 en 29 Febr. 1908 p. 113-154.
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reeds meer gemeld artikel. Ze luiden aldus: ‘.... die studie (n.l. van het
Zorgvliet-voorstel) gaf mij ongezocht de gelegenheid tot kennismaking met Goekoop,
en ik kwam toen zeer sterk onder den indruk van zijn goeden wil en zijn inderdaad
breede opvatting in zake de toekomst van de stad, die hem boven alles lief was’. Mij
dunkt, dit oordeel van een deskundige is niet zonder gewicht en moet indruk maken
op een ieder, die niet a priori bij een handelsman hebzucht als motief voor al zijn
handelingen veronderstelt. Wie Goekoop gekend heeft, weet, dat zijn liefde voor de
residentie echt was.
Op allerlei wijzen gaf hij van die liefde blijk. Nooit heeft hij gevolg willen geven
aan den raad zijner vrienden om zich buiten te vestigen; kinderlijk amuseerde hij
zich met het bijwonen van voor het Haagsche leven gewichtige gebeurtenissen, zooals
de opening en de sluiting van het Kurhaus en de opening van de zitting der
Staten-Generaal. Hoewel hij bijna nooit uitging, bezocht hij gaarne recepties van
congresbesturen of buitenlandsche afvaardigingen door het gemeentebestuur, waartoe
men hem uitnoodigingen placht te zenden. Zelf steunde hij krachtig tentoonstellingen
en congressen die hij voor den Haag gewichtig achtte. De ‘Eerste nationale
tentoonstelling van Vrouwenarbeid’ van Juli tot September 1898 te 's Gravenhage
gehouden, waarvan de herinnering door een gedenksteen in het eerste huis der Van
Bleiswijkstraat wordt bewaard, had aan hem zeer veel te danken en het ‘Congres
voor zedelijke opvoeding’ verleende hij in 1912 gastvrijheid op Zorgvliet. Maar het
belangrijkste was wat hij aan de gemeente ten geschenke gaf. Reeds zijn vader had
voor het Kinderziekenhuis en het Gesticht voor ooglijders den grond gegeven.
Goekoop zelf gaf in 1891 ten behoeve van het laatste
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de helft der overdrachtskosten van het stuk grond aan de Laan van Meerdervoort
114, ook gaf hij den grond voor het Volks- en Schoolbad1, voor de Regentessekerk,
die in Maart 1901 werd ingewijd, en voor het Gymnasium. De geschiedenis van de
laatste schenking is te aardig om haar niet even te vermelden.
Het is niet heel moeilijk, als men een plan van den Haag voor zich neemt, om het
middenpunt van de stad aan te wijzen, dat dus theoretisch voor het eenige openbare
Gymnasium als aangewezen zoude zijn; maar het kostte den vroeden vaderen heel
wat meer hoofdbrekens om uit te maken, welk van de beschikbare terreinen het
verkieselijkste was. Zij echter, die met het meeste doorzicht waren gezegend, begrepen
spoedig, dat, gegeven de kolossale uitbreiding van den Haag naar het Westen en
Zuiden en den aard der bevolking dier streken, de tuin van Goekoops huis aan de
Laan van Meerdervoort 55 het beste was. De aanmerkingen betreffende den vorm
van het terrein en de nabijheid van de stoomtram waren van weinig belang, alleen
de gevraagde koopsom van ƒ 100.000 schrikte zoovelen af, dat tenslotte het voorstel
van B. en W. met 22 tegen 13 stemmen werd afgewezen. Toen deed Wethouder
Bevers een brief van den heer Goekoop voorlezen die, volgens opdracht van den
schrijver, eerst nadat de beslissing zou zijn gevallen, mocht worden geopend. In dien
brief werd het bedoelde terrein ten geschenke aangeboden. Er waren toen nog eenige
raadsleden, die de ‘consequentie’ zóóver dreven, dat ze tegen de aanvaarding van
het geschenk stemden. Natuurlijk bleven ze verre in de minderheid. Het is algemeen
bekend,

1

Vgl. W.B. van Liefland in Opmerker van 24 Maart 1894.
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dat het Gymnasium een sieraad van de stad is en dat de ligging als uitermate gunstig
wordt beschouwd1. Dat zijn geschenk gewaardeerd werd door B. en W., den rector
en de gymnasiasten, welke laatste daarvan in een dankadres blijk gaven, heeft hem
veel genoegen gedaan.
Zijn liefde voor de residentie gepaard aan zijn belangstelling voor historisch
onderzoek deed hem in 1890 een werkzaam aandeel nemen aan de oprichting van
‘die Haghe’, een vereeniging die zooveel gedaan heeft voor de uitbreiding onzer
kennis van het vroegere den Haag. Spoedig na de oprichting werd hij bestuurslid en
daarna penningmeester; de laatste functie nam hij waar tot 1905, toen de meerderheid,
van oordeel dat een reconstructie van het bestuur voor den verderen bloei der
vereeniging noodzakelijk was, uit principe hoewel met leedwezen ook hem niet
herkoos.
In de Jaarboekjes vindt men geen voordrachten van Goekoop vermeld; slechts een
enkele mededeeling over gobelins, ontdekt in een huis aan de Korte Hoogstraat, heb
ik kunnen vinden. Drie artikelen van zijn hand mag ik niet voorbijgaan, omdat ze
getuigen van zijn kennis van het verleden, van de nauwgezetheid zijner
onderzoekingen en nu en dan van zijn gevoel voor humor. Zij zijn getiteld: De
stichting van den Heer van Heenvliet,2 Een oud plekje,3 De Haagsche Tram,
1864-19044. Het laatste stuk is het uitvoerigst; het spreekt

1
2
3
4

Vgl. Handelingen van 26 Febr. 1903 p. 58-60. Bijlagen p. 21 vlg. No. 60.
Vgl. Jaarboekje 1890.
Een oud plekje, naar aanleiding van den bouw van het gebouw der Assurantie-Maatschappij
de Nederlanden, hoek Prinsenstraat-Kerkplein (Jaarboekje 1898 p. 227-233).
Vgl. Bijdragen en Mededeelingen 1905 p. 148-180.
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van zelf dat Goekoop zeer veel belang stelde in het Haagsche verkeerwezen, èn als
Hagenaar èn als grondbezitter. Het was dan ook zoowel in het belang van de gemeente
als tot verhooging van de waarde zijner terreinen, dat ‘onder patronage van Mr.
Goekoop’ de Haagsche Omnibus-Maatschappij 1 Maart 1896 haar lijn
Weimarstraat-Hollandsche spoor opende. In September '98 werd de dienst uitgebreid
met een lijn Frankenslag-Bezuidenhout bij de Theresiastraat door dezelfde
maatschappij, die onder directeur Driessen een korten tijd van bloei beleefde.
Zijn bouwondernemingen brachten hem wel eens in conflict met de geschiedenis.
Zoo was de grond nabij den Loosduinschen weg, waar eertijds het Kasteel Westerbeek
had gestaan, bestemd om te worden bebouwd. Maar voordat dit geschiedde, liet
Goekoop de nog aanwezige fundamenten met zorg ontgraven en in kaart brengen.
Den 2den December 1896 leidde de heer Van de Wall belangstellende bezoekers over
de door sneeuw en modder glibberige steenmassaas rond1.
Tenslotte vermeld ik nog, dat Goekoop in 1902 aan ‘die Haghe’ een zeer belangrijke
verzameling schonk van officieele publicatiën en ordonnantiën betreffende den Haag,
vele boeken over schutterij, kerkelijke zaken, schouwburgen en museums, handel,
nijverheid enz.2
In Mei 1903 verleende hij de tentoonstelling ‘Den Haag in de 19de eeuw,’ die
vanwege ‘die Haghe’ was georganiseerd, gastvrijheid in het in zijn bezit overgegane
Paleis Buitenrust.
Maar eigenlijk wordt dit alles in de schaduw gesteld

1
2

Vgl. Jaarboekje 1898 Bijlage F. p. 32-34.
Men vindt de nauwkeurige beschrijving in het Jaarverslag van de Vereeniging ‘die Haghe’
over 1902.
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door het standaardwerk genaamd: ‘Transportregisters van den Haag, acten van
Transport van huizen en landen gelegen in den Haag van 1538-1810,’ waaraan de
namen van Goekoop en Th. Morren onafscheidelijk verbonden zijn. Den 4den Maart
werd de ‘Commissie voor het Historisch Adresboek van 's Gravenhage’ geïnstalleerd
onder de genoemde heeren als president en secretaris. Goekoop, die Haghe, de
gemeente en een combinatie van particulieren schonken ieder een jaarlijksch subsidie
van ƒ 250 en zoo is door de ijverige werkzaamheid van een viertal dames gedurende
verscheidene jaren het werk tot stand gekomen, dat nu een sieraad is van het
Gemeente-archief, waarheen de vroeger op het Rijksarchief berustende Rechterlijke
en Notarieele archieven zijn overgebracht1.
Ook steunde hij archaeologische onderzoekingen buiten den Haag; ik noem de
opgravingen op de Doorwertsche en de Renkumsche heide van Mevrouw Goekoop2.
Hij was n.l. 27 April 1905 wederom in het huwelijk getreden en wel met Mejuffrouw
Dr. Johanna de Jongh die, nadat ze te Parijs en te Berlijn had gestudeerd, in
laatstgenoemde stad op een kunsthistorisch onderwerp was gepromoveerd tot dr.
philologiae en daarna als privaat-docente toegelaten was te Utrecht.
Bovendien was Goekoop sinds de oprichting in 1909 penningmeester der
Vereeniging ‘Arentsburgh’ die Dr.

1

2

Op 't Gemeente-archief berusten nog een paar stukjes van Goekoops hand in manuscript,
getiteld: 's Gravenhaegsche Courant. Aanteekeningen (17 pp.) en Uithangteekens, ontleend
aan Van Lennep en Ter Gouw (4 pp.).
Vgl. J. Goekoop-de Jongh, Praehistorische graven op de Doorwertsche heide (Bulletin van
den Nederl. Oudheidk. Bond, 1910 p. 164-171) en Praehistorische grafheuvels op de
Renkumsche heide (ibid. 1912 p. 23-31).
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J.H. Holwerda belast heeft met de opgraving der Romeinsche vesting bij de
buitenplaats Arentsburgh onder Voorburg. Het was hoofdzakelijk op zijn verlangen,
dat in de statuten als doel der vereeniging werd opgenomen ‘het doen van opgravingen
in Nederland’ en niet het opgraven van het genoemde terrein speciaal. Hieruit blijkt,
dat Goekoop bij de stichting der vereeniging een uitgebreider ideaal voor den geest
heeft gezweefd.
Maar reeds lang was hij in geheel andere richting werkzaam geweest. Gelijk ik zeide,
had zijn vader zijn reislust steeds tegengewerkt. Na diens dood stond zijn plannen
niets meer in den weg. Dat hij de meeste landen van Europa bezocht en een reis door
Amerika deed, vermeld ik zonder in bijzonderheden af te dalen. Deze reizen hadden
op hem denzelfden invloed, dien ze op andere reizigers hebben, die uit eigen oogen
weten te zien en ruim genoeg zijn van blik om met critiek al het nieuwe te verwerken,
zonder door de massa overstelpt te worden. Daarvoor bewaarde hem zijn nuchterheid.
Maar van de grootste beteekenis waren voor hem zijn reizen naar Griekenland,
Klein-Azië, Syrië en Egypte.
In 1899 deed hij een langdurige reis door Griekenland met Emmanuel Moatsos,
den bekenden koerier van het Hôtel d'Angleterre, 't indertijd door de meeste
Hollandsche toeristen om den hulpvaardigen Hollandschen gérant Pieter van Dijke
bezochte hôtel aan de Hermesstraat, waar Goekoop geregeld zijn intrek placht te
nemen. Voor Moatsos heeft Goekoop altijd een zekere met dankbaarheid verbonden
vriendschap blijven koesteren; hij beschouwde hem als den man, die hem inwijdde
in de kennis van Griekenland, dat hij steeds meer ging liefhebben - om de oudheid,
maar ook om
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de bewoners. Door tusschenkomst van onzen toenmaligen zaakgelastigde, den
beminnelijken C.P. van Lennep leerde hij de meest naar den voorgrond komende
leden van den Atheenschen ‘kosmos’, natuurlijk ook Mevrouw Schliemann kennen,
maar op het platte land voelde hij zich evenzeer op zijn plaats als temidden van het
stadsleven. Van het Grieksche landschap, vooral van de door de overlevering en de
historie gewijde plaatsen, zoo b.v. van Delphi, ging voor hem groote bekoring uit1,
maar het meest boeiden hem de oorden, waaraan Homerische herinneringen zijn
verbonden, zooals Mykene. Mykeensch en Homerisch was voor hem identisch; als
hij ronddwaalde in het Centraal-Museum tusschen de vitrines met de resultaten van
Schliemanns opgravingen, dacht hij zich Penelope's pretendenten, omgord met de
geïncrusteerde zwaarden uit de Mykeensche schachtgraven, drinkend uit
Vaphio-bekers of Penelope zelf, getooid met de gouden hoofd- en halssieradiën.
Uren lang gaf hij zich over aan dit in het rustige museum niet gestoorde droomleven,
om buiten gekomen te genieten van de heerlijke werkelijke Zuiderzon, die hij in ons
grijze vaderland zoo smartelijk kon missen.
Reeds als jongmensch had hij zich meer tot de Odussee dan tot de Ilias
aangetrokken gevoeld en het was hem steeds een raadsel gebleven, dat Schliemann
na zijn succes in de Troas zich niet dadelijk met Ithaka had bezig gehouden, want
de oppervlakkige onderzoekingen aldaar gedaan konden ternauwernood meetellen.
Geen wonder dat zijn aandacht getrokken werd door een verslag van Dörpfelds lezing
in 1898 in het Duitsche Instituut

1

Vgl. A.E.H. Goekoop, Een bezoek aan Delphi (Nederl. Spectator van 9 December 1899).
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te Athene gehouden over de wenschelijkheid om op Ithaka te graven. Daarop volgde
de kennismaking met Dörpfeld die zoo groote gevolgen heeft gehad. Maar laat ik
diens woorden zelf aanhalen. Wie beide mannen gekend heeft, kan zich het zakelijke
gesprek voorstellen:
‘Im Winter 1899/1900 erschien bei mir in Athen ein Holländer, zeigte mir einen
Zeitungsbericht über meinen Vortrag und fragte, ob ich die angekündigten
Ausgrabungen auf Ithaka schon begonnen hätte. Es war Herr Goekoop. Ich antwortete,
dass ich die Grabungen bisher noch nicht gemacht hätte, aber die bestimmte Absicht
hätte, sie auszuführen. Als er darauf fragte, ob er sie mit mir machen und das Geld
dazu geben könne, stimmte ich ihm freudig zu und konnte ihm sagen, dass gerade
das Fehlen der Geldmittel die Ausführung meines Planes aufgehalten habe.’
In Maart 1900 werden dan opgravingen op Ithaka gedaan in 't Noorden van het
eiland bij Stavros, waar Leake en Partsch de stad en de koningsburcht hadden
vermoed, vervolgens op de hoogte van Pilikata bij den burcht boven de Polisbocht,
aan de berghelling onder Stavros in de richting der bocht en tenslotte aan de bocht
zelf. De onderzoekingen hadden geen succes en hadden grondiger kunnen zijn, want
Dörpfeld had de ware belangstelling voor dit werk verloren, omdat hij, onafhankelijk
van Draheim, tot de conclusie was gekomen, dat 't Homerische Ithaka niet met het
tegenwoordige identisch kon zijn. Hij deelde zijn beschouwingen aan Goekoop en
hun mede-arbeider E. Preuner mede en mocht hen van de juistheid van zijn opvatting
overtuigen. Voor de eerste maal bezocht Dörpfeld in April 1900 op de Inselreise de
vlakte van Nidri en de Syvota-
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bocht op Leukas. Tot de deelnemers behoorde ook Goekoop1.
In 1901-1903 is op kosten van Goekoop in de vlakte van Nidri, aan de hellingen
van het Skaros-gebergte, aan de haven van Vlichó en op verscheidene andere punten
gegraven. Deelnemers waren dezelfde personen als het vorig jaar op Ithaka,
vervolgens hebben E. Krüger en ik ons bij hen gevoegd en eindelijk heb ik deels
onder leiding van Dörpfeld, deels alleen de langdurige en tijdroovende voorloopige
onderzoekingen voortgezet2. Goekoop is niet hetzelfde standpunt blijven innemen
met betrekking tot het Odussee-vraagstuk. Het gebrek aan resultaat ontmoedigde
hem al tijdens de eerste campagne, hoewel zijn goed humeur hem niet verliet; reeds
23 Juni 1901 gaf hij, in een brief aan mij gericht, blijk van zijn weifelingen, maar in
later tijd werd het oude standpunt weer ingenomen. In 1903 verklaarde hij Dörpfeld
echter beslist, dat hij hem voor Leukas geen geld meer beschikbaar zou stellen. Het
ging dezen - wie hem kent kan dit licht bevroeden - zéér aan 't hart, dat Goekoop
zich terugtrok. Wel vond Dörpfeld door zijn vele relaties in Duitschland financieele
hulp tot voortzetting der opgravingen, maar het verlies van een aanhanger kon hij
moeilijk verkroppen. Ik vermeld dit, omdat het een groot bewijs is van Goekoops
beminnelijkheid, dat het tusschen de beide mannen niet

1
2

Vgl. A.E.H. Goekoop, Waar is het paleis van Odysseus? (Nederl. Spectator van 14 April
1900).
Vgl. W. Dörpfeld, A.M. 1901 p. 428; 1902 p. 446; 1904 p. 112; Arch. Anz. 1902 p. 108;
1904 p. 65; voorts zijn in boekvorm uitgegeven opstellen getiteld: Leukas, Zwei Aufsätze
über das Homerische Ithaka. Athen 1905, Beck und Barth. E. Preuner, Inschriften aus Leukas
en Inschriften aus Akarnanien (A.M. 1902 p. 353-367 en p. 320-352.
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tot een breuk kwam. Goekoop waardeerde Dörpfeld trots dezen tegenspoed zeer en
steunde hem bij talrijke andere gelegenheden. Ik noem hiervan de onderzoekingen
tot vaststelling van het Homerische Pylos en de voortzetting van Schliemanns
opgravingen in Tiryns.
In Triphylia, Z. van Samikon, N. van Kyparisia, NW. van Lepreon achter een
zandig strand bij het dorpje Kakovatos ontdekte Dörpfeld toevallig op een hoogte
de sporen van een Mykeenschen burcht en aan den voet der hoogte drie ingestorte
en geplunderde koepelgraven. In 1907 en 1908 is daar gegraven op kosten van
Goekoop, den keizer en den directeur van de Norddeutsche Lloyd, Wiegand. Als
medewerkers had Dörpfeld: K. Müller en F. Weege. De opgravingen hadden een
zeer bevredigend resultaat en leverden Dörpfeld een welkomen steun voor zijn
Odussee-beschouwingen. Tevens bekostigde Goekoop de nieuwe kaart van Triphylia1.
Misschien nog belangwekkender waren de Tirynsopgravingen. Het geheel bereikte
doel was het vinden van graven en het blootleggen der tot vroegere burchten
behoorende resten. Bovendien werden nog tal van exvoto's van terra-cotta gevonden,
die betrekking hebben op het na de verwoesting van den burcht aldaar gebouwde
Hera-heiligdom en tenslotte ontdekte men de interessante muurschilderingen. Zonder
twijfel waren dit schitterende uitkomsten2. Deze opgravingen zijn gehouden in 1907,
1909, 1910 en 1912, in welk jaar ze wegens den Balkan-

1
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Vgl. W. Dörpfeld, A.M. 1907 p. VI; 1908 p. 295; 1913 p. 97; K. Müller, A.M. 1909 p. 269.
Vgl. W. Dörpfeld, A.M. 1907 p. I; G. Karo, Arch. Anz. 1908 p. 126; 1909 p. 122; 1911 p.
147; 1913 p. 109; Jahrbuch des K. Deutschen Arch. Inst. XXIX 1914 p. III; G. Rodenwaldt,
A.M. 1911 p. 198; H. Dragendorff, A.M. 1913 p. 329.
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oorlog werden afgebroken, en in 1914. Leiders waren W. Dörpfeld, G. Karo, H.
Dragendorff, K. Müller, A. Frickenhaus, R. Hackl, F. Oelmann, G. Nippold, G.
Rodenwaldt en E. Schmidt. In 1912 is het K. Deutsche Archäologische Institut in
Athen een groot werk begonnen over Tiryns, waarvan tot dusverre twee deelen zijn
verschenen. In de voorrede wordt door Karo dankbaar melding gemaakt van de giften
door den ‘holländischen Mäcen Herrn Goekoop’ geschonken.
Aldus bleef Goekoop tot het laatst geïnteresseerd bij de opgravingen van Dörpfeld;
maar wat Ithaka betreft, daarin ging hij zijn eigen weg. Inmiddels had hij n.l. kennis
gemaakt met den Hollandschen archaeoloog C.W. Vollgraff, op wiens hoogst
belangrijke onderzoekingen te Argos, die zich over de Mykeensche, Grieksche en
Romeinsche perioden uitstrekten, aller aandacht was gevestigd. Hij hielp hem aan
fondsen om de campagnejaren 1902, 1903 en 1904 door te komen1, waarin de
praehistorische vestiging op de Aspis, de Grieksche stad en tal van koepelgraven
werden onderzocht. Diens medewerking verwierf hij nu tot het hernieuwen der
opgravingen op Ithaka. De onderzoekingen strekten zich uit over de omgeving van
Stavrós, de landengte tusschen den Aëtos en Pisaëtos en een enkel punt in de vlakte
van Vathy en duurde van 18 April-14 Juli en van 16 September-17 October 1904.
Goekoop woonde ze gedeeltelijk bij maar werd wederom in zijn verwachtingen
teleurgesteld. De uitkomst was evenals in 1900 negatief2.
In 1908 blijkt, dat hij geheel van gedachten is ver-

1
2

Vgl. W. Vollgraf, B.C.H. 1904 p. 364-399; 420-439; 1906 p. 5-45; 1907 p. 139-184; 1909
p. 171-200; 455-466; 1910 p. 331-354.
Vgl. W. Vollgraff, B.C.H. 1905 p. 145-168.
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anderd. In dat jaar publiceert hij een boekje,1 waarin hij de indicia, door de Odussee
verschaft, wel niet over boord werpt, maar op geheel nieuwe wijze verklaart. Het
hoofdverschil is, dat de eilanden der Odussee tot schiereilanden worden gemaakt,
een verklaring die hij met een beroep op het woord Peloponnesus aannemelijk tracht
te maken. Zoo ik er me toe zette de identificaties van Goekoop te critiseeren, zou ik
ze zeker moeten bestrijden, maar in mijn oog heeft hij zonder de gegevens der Odussee
te verwerpen zich eigenlijk geheel van de voorstelling van het epos losgemaakt en
de quaestie aldus gesteld: Gelijk in Oost-Griekenland Mykene en Argos de
hoofdplaatsen zijn der Mykeensche cultuur, zoo was in West-Griekenland Kephallenia
het centrum. Het was het belangrijkste eiland der Ionische thalassokratie, aan welker
hoofd in den scheepscatalogus Odusseus stond. Goekoop noemt het Groot-Ithaka,
gelijk omgekeerd, in de Middeneeuwen Ithaka Piccola Cephalonia heette. Van dat
Groot-Ithaka was het Zuidelijk schiereiland het eigenlijke Ithaka van Odusseus, aan
welks ZW.-spits bij den berg Hagios Georgios en het dorpje Mazarakata we ons het
‘paleis van Odusseus’ hebben te denken. Het spreekt van zelf, dat de schrijver als
analogon om de naamsverandering waarschijnlijk te maken met voorliefde wijst op
Pylos. Dat in het Ionische-Zeegebied de Mykeensche beschaving is doorgedrongen,
wordt in 't geheel niet betwijfeld; Kavvadias heeft bij Mazarakata een aantal
koepelgraven gevonden, maar trots Goekoops aandringen is het nog niet tot nadere
onderzoekingen gekomen. Eerst in 1912 werden op zijn

1

A.E.H. Goekoop, Ithaque, la grande. Athènes, Beck et Barth, 1908.
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kosten gloor de Grieken Kyparissis en Philadelpheus eenige proefgravingen
uitgevoerd, waarvan de resultaten wel ‘negatief’ worden genoemd,1 maar die dan
toch naast vele andere bouwwerken ook het bestaan van een uitgebreide Mykeensche
vestiging met een Akropolis constateerden bij Palaiokastro. Afgescheiden van alle
theorieën over Odusseeïsche geographie is het zeker te hopen, dat deze
onderzoekingen worden voortgezet.
Behalve voor deze hoofdzakelijk topografische onderzoekingen interesseerde
Goekoop zich echter ook voor kunst- en gebruiksvoorwerpen. Hij bezat een
uitgebreide collectie Grieksche oudheden, gipsafgietsels van beeldhouwwerken en
bronzen, galvanoplastische nabootsingen van Mykeensche oudheden volgens 't
systeem-Gilliéron en munten, die hij later voor een groot deel aan het Haagsche
gymnasium schonk evenals een gedeelte van zijn bibliotheek. Op numismatisch
gebied verzamelde hij aanvankelijk Haagsche gilde- en buurtpenningen, doch later
legde hij zich meer toe op Grieken en Romeinen en negentiende-eeuwsche gouden
munten van alle landen.
Sinds 1911 was hij lid van het Genootschap voor Munt en Penningkunde en,
hoewel zelf niet ingenieur, sinds 1893 van het Kon. Instituut van Ingenieurs. In 1913
werd hij lid van den Ned. Oudheidkundigen bond, tenslotte werd hem 9 Juni 1909
het lidmaatschap van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden
aangeboden.
Het spreekt wel van zelf, dat de belangstelling van een practisch man als Goekoop
zich niet bepaalde bij de wetenschappelijke onderzoekingen als zoodanig. Hiervan

1

Vgl. G. Karo, Arch. Anz. 1913 p. 100.
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kunnen slechts weinig menschen genieten; er moest dus gestreefd worden naar een
kennisverbreiding op ruimer schaal. Het was hem een doorn in het oog, dat er aan
de gymnasia, die hij als scholen van voorbereidend H.O. bovenaan stelde, zoo weinig
aan archaeologie gedaan wordt. Vandaar zijn bovengenoemde giften aan het Haagsche
gymnasium en zijn zendingen van photographieën aan alle Nederlandsche gymnasia:
‘om het voorbeeld te geven’, gelijk hij placht te zeggen. De opleiding van de
gymnasium-leeraren in archaeologische richting ging hem zeer ter harte. Hij voelde
niet zoo heel veel voor inscripties, waarvan het historisch belang hem wel niet ontging,
maar van de epigraphie duchtte hij specialiseering en eenzijdigheid in de studie en
dus belemmering in het genieten van de dingen, die voor hem hoofdzaak waren. Hij
kon wel eens in een bewust-overdreven boutade te keer gaan tegen de eenzijdigheid
der Duitschers; niettemin droeg hij bij voorkeur aan Duitschers en onder dezen aan
Dörpfeld de onderzoekingen op, waarvoor hij zich interesseerde, en spotte met de
fraai-woordige algemeenheden van anderen. Maar bij de gymnasium-leeraars was 't
een andere quaestie, zij mochten zich niet specialiseeren, vond hij. Bij zichzelf had
hij door aanschouwing van het moderne Griekenland en door het nagaan van de
verwantschap met het oude zulk een verdieping van zijn voorstellingen waargenomen,
dat hij voor leeraren eigen aanschouwing van de landen der klassieke oudheid eigenlijk
onontbeerlijk achtte. Daarom schonk hij ook onmiddellijk in zulk een mate zijn steun
aan de professoren J.H. Gallée en J. van der Vliet, de stichters van het Philologische
Studiefonds, dat hij, hoewel hij niet in het bestuur zitting nam, toch als een der
voormannen van die stichting kan worden beschouwd.
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Als stipendiaat van dat fonds maakte ik in den nazomer van 1900 met hem kennis.
Mijn aanvrage om door Goekoop ontvangen te worden was niet meer dan een verplicht
beleefdheidsbetoon, want ik begreep, dat het een zonderlingen indruk zou maken,
als ik in Griekenland aangekomen zou blijken den landsman niet te kennen, die door
de heele Grieksche wereld heen als een der eerste philhellenen en archaiophilen
bekend stond. Ik kan me nog gemakkelijk in de raadselachtige sensatie
terugverplaatsen, die de man met zijn korte gedrongen gestalte bij me opwekte.
Staande ietwat wijdbeens, de handen in de zakken van het colbertjasje, waarboven
onder de liggende boorden de dasspeld met de letters E Y even opviel, het hoofd wat
ter zijde, keek hij me licht schuinoogs aan, elk gezegde in een vraagtoon, als 't ware
Indisch, met ‘ja’ afgerond. Was zijn glimlach spottend, geringschattend, goedig?
Duidelijk was het me niet. Een enkele minachtende uitdrukking aan het adres van
een bekend persoon, waarvan ik toen - o, later wèl! - de oorzaak volstrekt niet begreep,
gaf me een vage aandoening van onzekerheid, maar overigens was er in dat eerste
bezoek, waarbij we de thee staande gebruikten, weinig merkwaardigs. Natuurlijk
keek ik met belangstelling naar zijn verzamelingen - we waren in het ‘Museum’ maar zijn uitnoodiging om terug te komen en alles op mijn gemak te doorsnuffelen
moest ik afslaan; ik stond op 't punt naar Griekenland te vertrekken.
‘Als U er lust in hebt en Dörpfeld wil u meehebben, want daar bemoei ìk me niet
mee, kunt u natuurlijk mee komen graven’, zoo nonchalant mogelijk kwam 't er uit,
alsof zoo'n uitnoodiging iets ‘natuurlijks’ ware! Het hoeft niet gezegd, dat ik met
graagte aannam. Mij
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was het doel der opgraving onverschillig - toen ter tijd. Ik stond op het standpunt
van Hercher en had de Odussee-eilanden nooit anders dan als Märcheninseln
beschouwd. Het verhaal was ergens in het Westen gelocaliseerd, 't was vruchteloos
zoeken naar een door Homerus bedoeld land, het Odusseeïsche Ithaka ‘ist überall
und nirgends’. Ik vond de geste een beetje theatraal, waarmee Goekoop uit zijn
portefeuille een uit een kleine Tauchnitz-editie gescheurd blaadje voor den dag haalde
en met de woorden: ‘Hier hangt alles van af’ begon voor te dragen:
ναιεταω δ' Ιθακην ευδειελον
en wat daar verder volgt Od. 9.22 vv.
Hij declameerde de verzen niet zonder eenig pathos, maar toch was er in zijn stem
dat liefkoozende, dat me later zoo dikwijls heeft getroffen en waaruit men den
gevoeligen man, die door de omstandigheden niet dikwijls tot uiting kwam, leerde
kennen.
De volgende ontmoeting had plaats te Athene. Toen was hij een heel ander man.
Joviaal, opgewekt, tot zekere hoogte vertrouwelijk, schertste hij en verheugde zich
kinderlijk over allerlei kleinigheden. Hij heeft het zelf gezegd: In Griekenland leefde
hij pas. De menschen waren er anders, niet zoo zwaartillend en spontaner. Zeker de
Grieken omzwermden hem om zijn philhellenisme en .... om zijn geld; hij kon
minachtend den neus ophalen, als hij in de couranten las, dat ο ζαπλουτος Ολλανδος
κ. Ουγκωπ (sic) te Athene was aangekomen; maar toch hield hij van ze; al zag hij
hun zwakheden; trouwens wiens zwakheden zag hij niet? Zonder twijfel idealiseerde
hij hen. Fallmerayer haatte hij; van de slavoniseering der Grieken wilde hij niet
hooren. Al voel ik voor mij veel voor Hopfs bestrijding van Fall-
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merayers argumenten, toch zal ik me wel wachten in dezen een zelfstandig oordeel
uit te spreken. Maar ik geloof, dat de Grieken in hun geschiedenis voldoende hebben
getoond, dat ze in staat waren vreemde indringers in zich op te nemen zonder veel
van hun eigen volkskarakter te verliezen. Hun levenskracht, de taaiheid van hun ras
hebben hen de moeilijke eeuwen van hun knechting doorgeholpen. Ieder die wat van
de taal verstaat en den voet zet buiten de platgetreden touristenbanen zal in het
moderne Griekenland veel van het oude herkennen. Met deze opvatting der zaak zou
Goekoop, naar ik vast geloof, vrede gehad hebben; hij zou zeker hebben toegestemd,
dat het bloed der Grieken alles behalve vrij is van vreemde smetten.
In 1901 hebben we samen de Instituts-Inselreise meegemaakt. Ik mag zeggen
‘samen’ omdat Goekoop zich bij voorkeur voegde bij ons, andere Hollanders, C.
Brakman en mij, de Amerikanen en de overige verdwaalde nationaliteiten, laat ik
zeggen: bij de niet-Duitschers en -Oostenrijkers. Ook een enkele Duitscher, zooals
Siegfried Sudhaus, de latere Kielsche professor en Menanderuitgever, die verleden
jaar als Hauptmann d.R. in Noord-Frankrijk sneuvelde, werd wel naar onzen kant
van de stoomboot getrokken.
Ik wilde hier wel een enkele anecdote invoegen, omdat ik denk, dat ze voor de
kennis van Goekoops persoonlijkheid nuttig is, mits men slechts geloove, dat ik niet
naar grappigheid streef! Een opgewekte Amerikaansche jonge dame vroeg hem eens,
toen het bleek dat hij in Amerika had gereisd, wat hem daar het meest had getroffen.
Hij antwoordde à bout portant: ‘Dat daar 's winters de zomerhôtels en 's zomers de
winterhôtels afbranden’. Een andermaal onderhield hij met het naïfste
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gezicht van de wereld een gewichtig doend Duitscher over de inconsequentie om op
zijn visitekaartje den titel Wirklich-geheimer Kommerzienrat te doen drukken; zoo
kon die functie toch onmogelijk geheim, laatstaan wirklich geheim blijven.
De Amerikanen vooral interesseerde hij: zijn kortafheid, de bondigheid van zijn
vragen en antwoorden, het gemakkelijke dat hem in deze wereld die hij liefhad eigen
was, het on-vormelijke maar niet onhoffelijke in zijn wijze van kennismaken, de
eenvoud van zijn kleeding, ja zelfs zijn gezicht en oogopslag, dat alles herinnerde
hen, gelijk ze mij meermalen verzekerden, aan hun eigen groote handelslieden.
Hij haatte ijdele aanstellers, die hij ‘bellenblazers’ placht te noemen, maar in die
betiteling lag toch eigenlijk meer gemoedelijke geringschatting dan haat of
boosaardigheid. Hij had veel medegevoel voor menschelijke zwakheid en menschelijk
lijden. Maar - en dit was de wrange vrucht van zijn levenservaring - hij verklaarde
dikwijls de handelingen der menschen uit baatzucht. Hij had er maar al te veel reden
toe.
In het voorjaar van 1901, toen ik met hem samen was op Leukas, heb ik me
meermalen over het uithoudingsvermogen van Goekoop verwonderd. Hoewel hij
van ons vieren zonder twijfel de zwakste was, verdroeg hij de ontberingen - Dörpfeld
leefde op het opgravingsveld uitermate eenvoudig - met volkomen gelatenheid; hij
schikte er zich in 6 à 7 uur daags te paard te zitten en onderhield zich vriendelijk in
afgebroken zinnen met z'n agogiaat, zonder zich veel te bekommeren om de
eindelooze antwoorden, genietend slechts van het rythmische, kinderlijk klinkende
Grieksch.
Over vaderlandsliefde heb ik hem nooit veel hooren
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praten, wèl over zijn liefde voor zijn woonplaats; mis schien was hij particularistisch
in dit opzicht, maar Griekenland of Hellas, zooals hij liefst zeide, had hij lief als zijn
tweede vaderland.
Met beminnelijke naïveteit bedankte hij, de Hollander, den Griekschen minister
Venizelos voor alles wat hij voor Griekenland had gedaan! Het was dan ook niet
twijfelachtig, wie bedoeld werd toen tijdens den Balkanoorlog de couranten meldden,
dat een bekend Hagenaar, die zich voor Griekenland altijd geïnteresseerd had, een
groote gift - men sprak van ƒ 40.000 - had geschonken ten behoeve van de
Hollandsch-Grieksche ambulance. In dien oorlog stelde hij een levendig belang en,
hoezeer geweld en menschelijk lijden hem ook tegen de borst stuitten, met voldoening
volgde hij het succes der Grieken. In zekeren zin beschouwde hij den oorlog als een
rehabilitatie voor Hellas na de débâcle van 1897. Den ‘Inspecteur de la Commission
Financière Internationale’, dien we op onze omzwervingen voortdurend op 't
onverwachtst ontmoetten, kon hij niet goed zetten, omdat hij de contrôle, al keurde
hij de instelling voor 't oogenblik goed, pijnlijk voelde als een blaam voor 't geliefde
Griekenland.
De tegenwoordige oorlog vervulde hem met afgrijzen en onrust. Zijn laatste
levensdagen zijn er door verbitterd; gelijk hij huiverde voor de mogelijkheid, dat ons
land in de ellende zou worden meegesleept, heeft hij zonder twijfel ook voor
Griekenlands lot gevreesd. Zeker zou hij de breuk tusschen den door hem zoo
vereerden Venizelos en den koning hebben betreurd, maar de vredelievende neigingen
van den laatste zou hij hebben gedeeld.
Gelijk niet lang na de onthulling van het monument
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op het Regentesseplein op 23 September 1905 de Nederlandsche regeering zijn
verdiensten erkende door hem te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau,
benoemde de Grieksche regeering hem 31 October 1908 tot Ridder in de Orde van
den Verlosser; maar in aanmerking nemend voor welk soort verdiensten het
ridderkruis pleegt te worden verleend, verzocht hij om intrekking van dit besluit,
waarop de benoeming tot Officier volgde; 27 Maart 1909 ontving hij verlof tot het
aannemen en dragen dezer onderscheiding. Deze gereserveerde houding der Grieksche
regeering veranderde geheel na de gebeurtenissen van 1913, toen hij na zijn vorstelijke
gift de nieuwe provincies doorreisde en bij zijn bezoek aan de Hollandsche ambulance
te Saloniki door den koning in particuliere audientie werd ontvangen. Den 16den Mei
1914 werd hij bevorderd tot Groot-Commandeur in de Orde van den Verlosser, een
benoeming, die weinigen Grieken en schier nooit een ambteloos buitenlander te beurt
valt.
Alle Hollandsche navorschingen en Grieksche instellingen die hij bevorderde heb
ik niet opgesomd om een denkbeeld te geven van den financieelen steun door Goekoop
zoo onbekrompen op allerlei gebied verleend. Dat zou zeer zeker niet in den geest
van den overledene zijn. Ik deed het slechts om van zijn belangstelling in archaeologie
en in Griekenland te doen blijken. Ook al wilde ik, zou het me trouwens toch
onmogelijk zijn van zijn philanthropisch werk te verhalen; hij deed dit meest in stilte,
maar enkele eigenaardigheden hebben me nu en dan gefrappeerd en die wilde ik
even vermelden: Hij onttrok zich nooit aan een goede onderneming, omdat de persoon
die haar in handen had hem onsympathiek was, maar aan den anderen kant verleende
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hij zijn steun aan een hem geheel onverschillige zaak uit vriendschap voor den man,
die haar propageerde. Ook heb ik hem eens met tegenzin hooren spreken over een
bekend philanthroop, omdat hij de zaak van zijn vader geërfd ‘verwaarloosde voor
zijn maatschappelijke liefhebberijen’. Dat heeft hij niet gedaan. Evenmin zou hij
zich ooit bij de uitbreiding zijner muntenverzameling een stuk dat hem ontbrak tegen
een fancy-prijs laten aanpraten. Dan vertoonde zich naast den liefhebber de koopman,
die de waarden kende en er niet van hield overvraagd te worden, hoewel hij iemand
gaarne wat liet verdienen, gelijk nog na zijn dood menig bouwer dankbaar erkende.
Het is voor mij zeer verleidelijk tot kenschetsing van Goekoops sympathieën en
antipathieën een reeks aanhalingen te doen uit het veertigtal brieven en briefkaarten,
dat ik van hem bewaar, doch ik weersta de verzoeking. Hij hield van scherpe
tegenstellingen en sprak en schreef onder den indruk van een stemming wat hem
voor den mond of in de pen kwam. Voorzoover ik weet heeft hij zich nooit in 't
openbaar verdedigd tegen onbillijke beoordeelingen - hoe vele zijn hem ten deel
gevallen! - maar ze griefden hem diep en hij vergat ze niet; in zoo'n geval kon hij
zich wel eens bitter uiten; bitterder dan strookte met zijn van nature zacht gemoed;
meestal verduwde hij zijn grieven alleen, geneigd als hij was bij een ruwe aanraking
van buiten dadelijk de voelhorens in te trekken en troost te zoeken bij zijn weinige
vrienden. In dat licht gezien krijgen de woorden die hij me 22 Juli 1902 na den dood
van Prof. Van der Vliet schreef eerst hun ware beteekenis: ‘Het was gisteren een
droeve dag, toen ik te Utrecht was om Van der Vliet te begraven; er zijn zoo weinig
brave menschen.’
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Zoo is hij zijn eenzamen weg gegaan, weinig gekend en veel miskend, een weg, die
echter de laatste negen jaar werd verhelderd door een allergelukkigst huwelijksleven,
dat hem zeer veel heeft vergoed. Dit huwelijk werd met drie kinderen gezegend, die
hij met groote innigheid en daaraan evenredige bezorgdheid liefhad. 's Avonds placht
hij, daar hij zijn niet zeer scherp gehoor wantrouwde, naar boven te sluipen om te
luisteren of alles rustig was en ik heb zijn oog zien stralen, toen eens midden in een
gesprek over Grieksche herinneringen de deur van de ideale studeerkamer op Zorgvliet
werd opengeboemd en een jongen van een jaar of vijf kwam binnenstuiven, die zijn
Griekschen groet ‘Kaliméra’ beantwoordde met een juichend: ‘Chocolâ’!
Ik geloof, dat hij op zoo'n oogenblik een volmaakt geluk genoot.
Waarlijk zij, die dit in vele opzichten zoo tragische leven met hun liefde of
vriendschap hebben mogen verlichten, kunnen met groote dankbaarheid op hun werk
terugzien.
Alkmaar.
G.E.W. VAN HILLE.
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Levensbericht van Adrianus van Wessem.
(Adrianus Arena).
Mr. W. van der Kaay, allicht de meest bevoegde in deze, heeft - om te eerbiedigen
redenen - moeten afzien van zijn voorgenomen plan om een levensbericht te schrijven
van zijn ouden vriend Van Wessem. Dat is wel zeer te betreuren. Want dat
levensbericht zou onder zijne pen vanzelf geworden zijn tot een In Memoriam voor
den vriendenkring, die door Piet Paaltjens' verzen en de persoonlijke beteekenis der
leden vermaard geworden is. En als deze laatst overgeblevene der Leidsche vrienden,
door zijn onderwerp geïnspireerd den lof van vroeger tijden hadde gezongen, dan
zou - niet alledaagsch verschijnsel! - meer dan eene latere generatie van harte met
hem hebben ingestemd.
Maar nu de kans op zulk een waardige herdenking uitgesloten is, mag in de
Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde een woord ter herinnering aan Adrianus van Wessem niet langer
ontbreken. Want wat is meer de aangewezen kring om hem te herdenken, en waar
zal hij beter worden gewaardeerd, dan in het letterkundig genootschap, waarvan hij
het lidmaatschap zoo
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zeer op prijs stelde? Van Wessem's verdiensten waren aan slechts weinigen bekend.
Zijne letterkundige prestatie was niet van dien aard, dat ze hem een populaire
vermaardheid zou verschaft hebben, en in het openbare leven is hij, ook later, niet
op den voorgrond getreden. Het gezelschap van letterkundige mannen was de kring,
waarin zijne gaven het best uitkwamen en waartoe hij zich bij voorkeur bepaalde.
Het studentenleven moest dan ook voor hem, die aan een levendige belangstelling
in wetenschappelijke onderwerpen een ongedwongen opgewektheid en innemende
manieren paarde, eene groote bekoring hebben. Daar was hij op zijn plaats en in
zijne kracht, daar is ook zijn eigenaardig talent aan het licht gekomen, waarvan in
later jaren slechts spaarzame proeven het onverzwakt bestaan bewezen. Neen, het
was niet alleen de gedachte, dat daar nu de uit de Snikken en Grimlachjes bekende
Sand voor u zat, waardoor ge in hem vooral den oud-student zaagt, telkens als ge
hem op zijn studeerkamer, in zijn element, mocht aanschouwen. Zeitlebens ein
Student heeft Victor von Scheffel gezongen, en Van Wessem heeft het met heel zijn
hart hem nagezegd:
Non cessa sed obdura,
Decus artesque cura,
Indulge, cum fas est, vino,
Cantu pelle curas iocisque:
Si possis haec, manes erisque
‘Studiosus’ tu perpetuo!1

1

Nicht rasten und nicht rosten,
Schönheit und Weisheit kosten
Durst löschen, wenn er brennt,
Die Sorgen versingen mit Scherzen:
Wer 's kann, der bleibt im Herzen
Zeitlebens ein Student!
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Wat aan zijne Leidsche jaren hem herinnerde was hem lief en met ontroerende piëteit
heeft hij bewaard al wat daarop betrekking had, vermeerderd, in later dagen, met de
brieven zijner vrienden. Die vijf jaren, die hij te Leiden doorbracht (Sept. 1852-Dec.
1857) zijn het glanspunt van zijn leven geweest. Daar maakte hij kennis met eenige
begaafde jonge mannen, tusschen wie eene vriendschap ontstond, die ook toen het
stadium der ‘gloeiende toasten’ reeds lang achter den rug was, nog bleef bestaan
even hecht, even warm als voorheen.
Onder zijn bijnaam Sand, waarvan niemand meer de verklaring schijnt te weten,
komt hij herhaaldelijk in Piet Paaltjens' verzen voor. En toen hij eerst een enkele,
later meerdere daarvan in het Latijn vertaalde, moest die bijnaam, eveneens latina
voce expressum, als schuilnaam dienst doen. Jaren lang is de bescheiden auteur der
geestige vertalingen inderdaad achter Adrianus Arena schuil gegaan. In het
Feestnummer, dat de Vox Studiosorum ter eere van het 50-jarig bestaan van het
Leidsch Studenten Corps in 1889 uitgaf, slaakt Prof. Jan ten Brink nog de verzuchting:
‘dat wij den geheimzinnigen sluier, die Arena's beeld aan ons oog onttrekt, niet
kunnen verwijderen’. Maar blijkbaar voldaan over de onthulling, die hij doen kan,
eindigt hij zijn artikel over Piet Paaltjens en Adrianus Arena Ictus met deze zinsnede:
‘Paaltjens en HaverSchmidt gaan samen de onsterfelijkheid te gemoet; om een
tweelingbroeder van Arena te vinden moet men een keus doen uit de vrienden van
den laatste, waartoe ook zeker student Adrianus van Wessem behoorde. Misschien
is hij het wel.’
In den loop der jaren is dank zij den speurzin van belangstellende onderzoekers
al meer bekend geworden
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omtrent dien Leidschen vriendenkring. Vooral sedert Dr. Joh. Dyserinck - o.a. ook
met behulp van Van Wessem's aanteekeningen en souvenirs - in zijn boek over
HaverSchmidt een uitvoerig hoofdstuk aan diens studententijd wijdde, mag de
omgeving, waarin Van Wessem te Leiden verkeerde, bekend geacht worden. Hijzelf
is door zijn vriend bezongen en geteekend in den eersten der laatste slotsnikken:
Waar zijn ze nu de tranen, Janus, die er blonken,
Achter uw brilleglazen ....

en wat daar verder volgt.
En in den Mr. A. van Wessem uit veel later jaren vinden we nog al de trekken van
het sympathieke beeld van Sand terug. Want indien hij al niet meer zong, en allerminst
zijn zangen in stillen nacht weerklonken, hij bespeelde met des te meer talent zijn
viool en interesseerde zich voor het muzikale leven van de stad zijner inwoning. En
van ‘dien schaterlach, dien blijde, dien al wat kennis had aan lachen hem benijdde’,
hebben ook zij, die slechts den grijsaard gekend hebben, den allicht wat getemperden,
maar nog altijd welluidenden nagalm wel vernomen. Ook de liefde tot de natuur,
waarvan het gedicht gewaagt, is geen eigenschap, die men met het klimmen der jaren
pleegt te verliezen, en het was altijd ergens buiten, dat de reunies der vrienden, die
tot in de negentiger jaren werden volgehouden, plaats vonden. Thans is Mr. v.d. Kaay
de eenige, die nog de herinnering bewaart aan de voetreis van 1881, welke in hun
kring een zekere vermaardheid kreeg.
En dan het kostelijke:
O Janus, al die oude fijne merken
En anderen slechts, die zij het hart dan sterken!

waarop geen woord van commentaar noodig is.
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Toch waren, toen Piet Paaltjens zijn studievriend dit lied wijdde, reeds vele jaren
verloopen, sedert ze de Academie verlaten hadden. HaverSchmidt was toen 53 jaar
en bijna dertig jaren predikant, Van Wessem, 54 jaar oud, behoorde reeds bijna even
lang tot de Directie der Nederlandsche Maatschappij van Brandverzekering te Tiel.
Maar noch verloop van tijd, noch verschil in ambtswerk kon de oude vrienden
scheiden en als HaverSchmidt in 1888 Arena en zichzelven de onsterfelijkheid
profeteert, dan treft het ons, dat zijn studentikoze toon even echt, even ongedwongen
is als weleer. En dan mag de beeldspraak dier strofen wat gewild pompeus zijn, en
onsterfelijkheid een groot woord - reeds in hun persoon hadden zij, en Van Wessem
behield het tot op hoogen leeftijd, iets onverwelkbaar jeugdigs, en in hun verzen
tintelt de geest, die niet sterft. Arena had evenveel zin voor humor en even fijnen
smaak als Piet Paaltjens, en al heeft hij dan ‘slechts’ vertalingen gegeven - en hoe
dun is het bundeltje! - toch heeft hij recht op een eigen aandeel in den lof, die
geletterden en studenten nu al sedert jaren aan de Snikken en Grimlachjes toezwaaien.
Bescheidenheid hield hem steeds op den achtergrond terug, ook toen HaverSchmidt
al lang een bekende figuur geworden was. En als hij herdacht wordt, zooals in het
opstel van Jan ten Brink in de Vox Studiosorum van 1889, dan schrijft hij aan
HaverSchmidt, dat die vermelding van zijn naam een vriendelijkheid van den
Professor is geweest. Maar op een briefkaart wijst HaverSchmidt hem terecht: ‘Dat
Jan ten Brink in zijn stuk over Piet Paaltjens en Adrianus Arena in de Vox er den
laatste alleen uit vriendelijkheid bijhaalde is meer bescheiden gevoeld dan juist
gezien. De Latijnsche dichter is veeleer
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een zeer teekenachtige figuur; en den sluier even te mogen opheffen, die er over zijn
persoon ligt, is voor den Professor een uitnemend genot geweest’. Zoo is het ook
aan HaverSchmidt te danken, dat die allergelukkigste vertaling van ‘Toen Knaap mij
de laatste maal knipte’ (Immortel LX) ooit gepubliceerd is. HaverSchmidt schrijft
in Juni 1880 aan Van Wessem: ‘Daar ligt nog in mijn lessenaar een vertaling van
Piet Paaltjens' 60ste Immortel. Mag ik die ook aan den president-redacteur van de
Vox sturen? Waarschijnlijk zal die (ook een Henny) er pret in hebben, en velen met
hem en met ons. Ik dorst het toch niet goed buiten u om te doen, maar bijna had ik
het al gedaan’.
Hij zag er tegen op iets te publiceeren, en zijn oeuvre is dan ook bijzonder klein
van omvang: behalve de Latijnsche vertalingen, die in de achtste uitgave der Snikken
en Grimlachjes voorkomen nog slechts een achttal naar Duitsche origineelen, die
elders een plaats vonden. Als diezelfde bescheidenheid hem tijdens zijn leven niet
tot een, ook in gewoon gezelschap, zoo beminnelijk man gemaakt had, zouden wij
er ons bijna over beklagen ....
Adrianus van Wessem werd den 21sten Februari 1834 te Tiel, waar zijn vader Officier
van Justitie was, geboren in het huis met den mooien 18de-eeuwschen gevel, dat hij
na den dood zijner moeder zelf betrok, en waar hij 15 Juli 1913 is overleden. Als
knaap bezocht hij eerst de Fransche school van Monsieur van den Berg en vervolgens
de Latijnsche. De toenmalige rector Dr. P.H. Tydeman wist zijne belangstelling voor
de klassieke oudheid op te wekken, en toen hij in 1852 te Leiden ingeschreven werd
als student, hadden twee facul-
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teiten even groote bekoring voor hem, en schenen ze om zijn bezit te moeten strijden.
In Juni '53 werd hij summa cum laude tot candidaat in de classieke letteren bevorderd
en in Mei '55 deed hij, eveneens summa cum laude, candidaats in de rechten. In geen
der beide faculteiten was zijn studie dus voleindigd toen zijn vader, een der oprichters
der Nederlandsche Maatschappij van Brandverzekering te Tiel in '57 kwam te
overlijden, waardoor een plaats in het bestuur dier maatschappij open viel. De zoon
maakte een eind aan zijn studie, zag van zijn plan om een dissertatie te schrijven af,
promoveerde in de rechten op stellingen en aanvaardde de betrekking van
Administrateur bij genoemde maatschappij, terwijl hij zich tegelijk als advocaat liet
beëedigen. Zoo zag de latinist-jurist zich nog een derde terrein van studie en
werkzaamheid geopend. Met grooten ijver gaf hij zich aan zijn nieuwen werkkring
en de hooge vlucht, die de Brandverzekeringmaatschappij weldra nam, was voor een
niet gering deel te danken aan zijne onvermoeide toewijding en de grondige kennis
van het assurantiewezen, die hij zich in korten tijd had eigen gemaakt. Ook in ruimer
kring, in de Vereeniging van Nederlandsche Brandverzekeraars, waarvan hij langen
tijd als vertegenwoordiger der Tielsche maatschappij deel uitmaakte, werden zijne
adviezen op hoogen prijs gesteld.
Toch verloor hij de rechtsgeleerdheid en zelfs de rechtspractijk niet uit het oog.
Gepleit heeft hij slechts enkele malen in de eerste jaren na zijne promotie. Maar het
ambt van kantonrechter-plaatsvervanger, dat hij van 1863 tot 1907 bekleedde, vatte
hij ernstig op, en toen hij zijn ontslag nam, erkende de Regeering zijne bewezen
diensten door hem te benoemen tot ridder in de
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orde van den Nederlandschen Leeuw. Lange jaren was hij ook lid en voorzitter van
het Bureau van Consultatie.
De plaatselijke belangen zijner geboortestad, waar hij heel zijn leven op de vijf
Leidsche jaren na doorbracht, bevorderde hij o.a. als lid van de Hulpbank en als
secretaris van het Departement der Maatschappij tot Nut van het Algemeen, doch
vooral als curator van het gymnasium. Als secretaris en sedert 1892 als president
van het curatorium gaf hij aan de Latijnsche school, die in '81 tot een progymnasium
en in 1888 tot een gymnasium, werd omgeschapen, zijn hartelijkste belangstelling.
Zelfs nam hij na het overlijden van Dr. Tydeman eenigen tijd de lessen in het Latijn
waar. Voor de Hervormde gemeente maakte hij zich verdienstelijk eerst als diaken
en de laatste vijf en twintig jaren als ouderling, in welke qualiteit hij, de man van
onverdachte vrijzinnigheid, telkens weer met vrijwel algemeene stemmen door de
overwegend rechtzinnige classicale vergadering tot lid van het Classicaal Bestuur
werd gekozen, wat als bewijs gelden kan van de achting, die hij ook in deze kringen
genoot.
Nadat hij in 1906 het directeurschap van de Brandverzekeringmaatschappij had
neergelegd, mocht hij in zijn otium meer dan één gouden feest beleven. In 1908 was
het een halve eeuw geleden, dat hij zich als advocaat te Tiel gevestigd had en de dag
ging niet onopgemerkt voorbij. Maar vooral toen hij in 1912 zijn gouden bruiloft
vieren mocht - hij was in 1862 gehuwd met Cornelia van Luttervelt - was de
belangstelling groot1.

1

Ook bij deze gelegenheid ontbrak een herinnering aan het Leidsch verleden niet, want Mr.
van der Kaay, verhinderd persoonlijk aan den feestelijken maaltijd deel te nemen, had een
heilwensch op rijm gezonden.
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Voor het overige wijdde hij de laatste jaren onverdeeld aan zijn studiën. Zijn
studeerkamer, waar geen andere weelde werd toegelaten dan de rijke
boekenverzameling - want Van Wessem was een echte bibliophiel - was het
heiligdom, waarin hij echter volstrekt niet ongenaakbaar bleek voor den
belangstellenden bezoeker. Daar las hij geregeld zijn geliefden Horatius en verrijkte
zijn handexemplaar met van overal verzamelde notities, daar hield hij zijn litteraire
en juridische vakbladen bij, daar maakte hij in een ouderwetschen foliant zijn
aanteekeningen over allerlei wetenswaardigheden, daar voerde hij nu en dan met
buitenlandsche geleerden zijn in het Latijn gestelde correspondentie. De een stuurt
hem een recensie toe, waarin zijn vertaling van Chamisso's ‘Seit ich ihn geseh'n’ als
‘besonders gelungen’ geprezen wordt, een ander - ook een Latijnsch dichter - biedt
hem met vleiend bijschrift een exemplaar van zijn verzenbundel aan. Met W.
Lommatzsch te Bremerhaven, die als Redactor van den Scriptor Latinus1 enkele
metrische vertalingen (o.a. der Erlkönig) van Van Wessem onder erkenning van de
bijzondere verdienste - had moeten weigeren op te nemen, omdat ze niet voldeden
aan de eischen van verstechniek, die voor de toelating tot de kolommen van dat
tijdschrift nu eenmaal gesteld worden, ontspon zich eene hoffelijke en vlot geschreven
correspondentie over den vorm van het moderne Latijnsche vers. Zijne medewerking
aan den Scriptor Latinus, waarin hij ook verscheidene malen oplossingen der
Aenigmata inzond,

1

Scriptor Latinus, Commentarii ad Linguae latinae humanitatisque studium colendum editi.
Redactor: Voldemarus Lommatzsch, Bremiportensis; editor: Hans Lüstenöder, Francofurti
ad Moenum.
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werd hoogelijk gewaardeerd en de Redactor, die eerst in den loop van dit jaar Van
Wessem's overlijden vernam, wijdt in het 9de nummer van dezen (den tienden)
jaargang een hartelijk woord aan zijne nagedachtenis.
Een enkele maal, als te Tiel een aantal oud-Leidschstudenten zich aan een
reunie-maaltijd vereenigden, kon hij nog eens een van die keurige, Latijnsche
improvisaties houden, waarvoor hij in zijn studententijd reeds bekend was. Aan het
materieele gedeelte van het diner verbood zijn chronisch maaglijden hem al sedert
jaren de gewenschte eer te bewijzen. Dit maaglijden, door geen dieet te bezweren,
is ook de oorzaak van zijn dood geworden. Na een onverwachten, heftigen aanval
van zijn oude kwaal bezweek hij in Juli 1913, 79 jaren oud. Met een citaat had hij
zich neergelegd op het ziekbed, dat na enkele dagen zijn sterfbed worden zou: der
Achzigjährige, er geht dahin!
En hij is heengegaan. Maar wat blijft, dat is het monumentum, hetwelk hij ter
herinnering aan een onvergetelijken studententijd en ter eere van een nooit verflauwde
vriendschap naast dat van Piet Paaltjens heeft opgericht.
E.J. VAN DER BRUGH.
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Lijst der geschriften van A. van Wessem.
Latijnsche gedichten.
A. Vertalingen van gedichten van Piet Paaltjens.
Phoebe fenestram intrat.

Immortelle I.

Quaterni sedebamus.

Immortelle LXXII.

(Opgenomen in den 4den druk van de Snikken en Grimlachjes 1878).
Mirax cum mî nuper curtaret.

Immortelle LX.

In studiosorum concentu.

Immortelle XXV.

Conspecto designatore.

Immortelle XCVI.

Autoctonus.
(Voor het eerst opgenomen in den 6den druk van de Snikken en Grimlachjes 1881).
Segnes noctes ego moestis.

Immortelle III.

Erat cor mihi conglaciatum.

Immortelle XXXIII.

Media in urbe, ad Rheni.

Immortelle IX.

Gravibus probris me lacessit.

Immortelle LXXXIII.

(Voor het eerst opgenomen in den 7den druk van de Snikken en Grimlachjes 1895).

B. Vertalingen van andere gedichten.
Non cessa sed obdura.
(Zeitlebens ein Student, van Viktor v. Scheffel), Quam nunc mihi est sedatus.
(Wie ist mir heut' doch zu Muthe, van Goethe), Venenata sunt carmina mea.
(Vergiftet sind meine Lieder, van H. Heine), in het Lustrumnummer van Minerva,
Juni 1910.
Tu de caelo genita.
(Der du vom Himmel bist, van Goethe), Casam iam qua mea degit.
(Die schöne Nacht, van Goethe), in de Wochenschrift für klassische Philologie
1910, no. 10.
In prato stabat viola.
(Ein Veilchen auf der Wiese stand, van Goethe), in de Wochenschrift für klassische
Philologie 1910, no. 16.
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Ex quo illum vidi.
(Seit ich ihn gesehen, van Chamisso). in den Scriptor Latinus, annus IX numerus
II (Febr. 1912).

C. Eigen verzen.
Ad virum integerrimum J.D. Pasteur I.U.D. quum, iudicis officium in Tribunali
Harlemensi auspicaturus, Tielam relinqueret, m. Februario Ai MDCCCCV in slechts
enkele exemplaren gedrukt.

Andere geschriften.
Antonius Matthaeus in de Nieuwe Bijdragen voor Rechtsgeleerdheid en Wetgeving
1857 bladz. 177.
P.C.E. Specht Grijp, Academisch Proefschrift over de wraking van den Regter
volgens de beginselen van het Nederlandsche Wetboek van Burgerl. Regtsv. Leyden
1858, in Themis, Rechtskundig Tijdschrift 1858 bladz. 459.
Dubia tegen eenige ‘Opmerkingen het Romeinsche Regt betreffende’ van Prof.
Mr. J.E. Goudsmit, bescheiden voorgesteld door Mr. A.v. Wessem, advocaat te
Tiel, in Themis, Rechtskundig Tijdschrift 1862 bladz. 400.
Art. 972, C.N. - Dicter - Opgeven, in Weekblad voor het Notarisambt en de
Registratie 5 Augustus 1863.
Dubia tegen eenige ‘Opmerkingen het Romeinsche Regt betreffende’ van Prof.
Mr. J.E. Goudsmit, bescheiden voorgesteld door Mr. A.v. Wessem, advocaat te Tiel.
Vervolg, in Themis, Rechtskundig Tijdschrift 1868 bladz. 575.
Prof. Dr. K. Schulz, zur Literär-Geschichte des Corpus Juris Civilis, Leipzig
1883, in Nieuwe Bijdragen voor Rechtsgeleerdheid en Wetgeving 1884, bladz. 150.
Artikel 328 Wetboek van Strafrecht door W.P.R. Bouman Proefschrift, Leiden
1891, in de Verzekeringsbode 2 Januari 1892.
De Hugonis Grotii epistola ad I. Vossium data, in de Wochenschrift für Klassische
Philologie 1897 no 8.
Die Vorläufer der heutigen Testamentvollstrecker im Römischen Recht, von
Hermann Deutsch Dr. Jur. Utr., Berlin 1899, in Themis, Rechtskundig Tijdschrift
1900.
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Levensbericht van G. Brom.
De dood van dezen bekwamen en beminnelijken geleerde, op een leeftijd, die nog
zooveel voor de toekomst beloofde, heeft niet alleen in zijn eigen kring, maar ver in
het rond een diepen indruk gemaakt. Ook ik, die hem vele jaren lang intiem heb
gekend en hem in allerlei opzichten, als vriend en als man van wetenschap, heb leeren
waardeeren en hoogschatten, ben door dien dood diep getroffen. Gaarne nam ik de
vereerende opdracht aan zijn leven en werken voor dezen bundel te schetsen, wetend,
dat hij zelf die taak het liefst aan mijne handen toevertrouwd zag. Onze overleden
vriend maakte haar gemakkelijk door de samenstelling van een tot in 1914
bijgehouden kort overzicht van dat leven en die werken, een ‘curriculum vitae’, dat
onder zijn papieren te Rome werd gevonden en door de welwillende tusschenkomst
van dr. Hoogewerff, secretaris van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome,
tot mijn beschikking werd gesteld.
Gisbert Brom werd 3 Februari 1864 te Utrecht geboren uit den echt van Gerard
B. Brom, bekend en geëerd goudsmid aldaar, en Johanna Catharina Kok. De familie
behoorde tot dien gegoeden en degelijken burgerstand,
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die in ons volksbestaan altijd van zooveel beteekenis is geweest en door haar
eenvoudige, stille, werkzame levenswijze den grondslag legde voor de volkswelvaart,
zonder welke men zich de Nederlandsche natie der laatste eeuwen niet denken kan.
Vroom katholiek voedde het echtpaar Brom de uit dien echt geboren kinderen in
denzelfden zin op en maakte daarbij een gelukkig gebruik van de grootere vrijheid
van beweging, die de tweede helft der 19de eeuw aan de Katholieken in Nederland
verzekerde. De zorg voor de opvoeding moest na den vroegen dood des vaders alleen
gedragen worden door de eenvoudige, zorgzame oud-hollandsche moeder, die als
‘Moeder Brom’ door haar talrijk kroost en wie haar verder leerden kennen in hooge
eer werd gehouden, gelijk haar tweede zoon haar in diepe aanhankelijkheid eerde.
De jonge Gisbert, niet sterk van lichaamsgestel maar opgewekt van humeur,
levendig van geest en vlug van bevatting, werd reeds vroeg bestemd voor den
geestelijken stand en ging in 1877, op 13-jarigen leeftijd, naar het bisschoppelijk
klein-seminarie Hageveld te Voorhout, waar hij vier jaren bleef, om daarna binnen
te treden in het aartsbisschoppelijk groot-seminarie te Rijsenburg, ten einde er de
theologie te bestudeeren. De vier jaren, die hij hier doorbracht, waren van het grootste
gewicht voor zijn verder leven. Hij vond er vooral in prof. Schaepman, den
priester-staatsman, die zooveel gedaan heeft voor de ontwikkeling van het politieke
leven der Katholieken ten onzent, een bezielend leermeester. Schaepman zag weldra,
wat er in dat jongmensch stak, en wist zoowel door zijn lessen als door zijn
persoonlijken omgang bij den jongen Gisbert de bijzondere gaven, die hem waren
geschonken, tot ontwikkeling te brengen of wees in ieder geval den weg aan, dien
de leerling zou
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hebben te volgen. Gisbert vond er een aantal jonge medestudenten, bij wie hij zich
volgaarne aansloot, ook al gingen zij soms in hunne vroolijkheid of, wil men,
jeugdigen overmoed onder alle studie door wel eens wat verder dan de tucht in het
seminarie kon gedoogen. Voor Schaepman zelf, met zijn onafhankelijken geest, was
dit geen overwegend bezwaar, maar de leiders van het seminarie waren er minder
mede ingenomen en de jonge Brom moest ook toen reeds menige waarschuwing
hooren tegen al te luchthartige opvattingen, al te groote vrijmoedigheid, al te
uitbundige levenslust, al gaven deze tot werkelijk ernstige bedenkingen weinig
aanleiding.
De Sancta Theologia en de niet minder zwaarwichtige wijsbegeerte trokken hem
weinig aan; veeleer liet hij zich door Schaepman's geestdriftige redevoeringen, die
voor colleges moesten doorgaan, tot de studie der kerkgeschiedenis brengen en
beoefende daarbij vlijtig letteren en kunst op het voorbeeld van zijn geestdriftigen
leermeester, die hem een zijner beste leerlingen achtte en hem spoedig een
onmiskenbare voorkeur toonde. De opvattingen van den leerling toonen dan ook
groote verwantschap met die van den meester. Ook Brom legde later steeds nadruk
op den vorm van zijn wetenschappelijke vertoogen; ook Brom's historische
wetenschap wees soms in het oog vallende lacunes van kennis aan, die door zijn
scherpere kritiek niet geheel konden worden goedgemaakt; ook Brom bezat de ruimte
van opvatting en van waardeering der meening van andersdenkenden, die Schaepman
kenmerkten; ook Brom voelde zich geestdriftig vaderlander als deze, maar hij was
van nature niet meer dan een goed en gemakkelijk spreker, geen indrukwekkend
redenaar als zijn leermeester, niet meer dan een vlug en vaardig
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schrijver, geen dichter of dichterlijk prozaschrijver van ongemeen talent, zooals
Schaepman was. Nooit heeft hij echter het gemis aan een leerschool in strenge
historische methode, waarvan zijn leermeester weinig begrip had, kunnen te boven
komen: zijn opleiding als historicus was hoogst gebrekkig.
Na vier jaren studie was hij ook hier volleerd, maar zijn leeftijd verbood hem nog
het priesterschap of zelfs het diakonaat te verkrijgen. Zijn geestelijke overheid besloot
den sub-diaken voorloopig naar Rome te zenden om er aan de universiteit der
Dominicanen, de Minerva, zijn studiën voort te zetten, in het bijzonder op het gebied
der kerkgeschiedenis en blijkbaar met het doel om hem later in het vaderland voor
dat vak aan een of andere inrichting voor hooger katholiek onderwijs te verbinden.
Hij ging er in September 1885 heen in gezelschap van zijn ouderen vriend en mentor
dr. Vlaming, wiens ervaring en grootere levenswijsheid den jongen met de wereld
nog weinig vertrouwden geestelijke wel te pas kwamen.
Hij vond te Rome een aantrekkelijken kring van jonge Nederlandsche en Duitsche
geestelijken, in wier midden hij, zooals hij later meermalen getuigde, heerlijke jaren
heeft doorgebracht; de namen van de heeren Ariëns, Vlaming, Schräder mogen hier
in het bijzonder genoemd worden, maar ook die van de archaeologen Wilpert en
Kirsch, van de geschiedkundigen Schwarz en Ehses, allen opgenomen in den
gastvrijen Campo Santo onder den rook van St. Pieter, waar mgr. Anton de Waal als
rector den scepter voerde in een soort van ‘college’.
De ‘Campo Santo’ is een hoogst eenvoudig, bijna armelijk ingerichte Duitsche
instelling van studie en liefdadigheid op de plaats, waar een overoude Duitsche
broeder-
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schap, waarin ook vanouds Nederlandsche elementen een groote rol speelden, reeds
in de Middeleeuwen gevestigd was. Aan het hoofd van deze instelling met haar kerk
en kerkhof1 stond en staat nog de onvermoeide rector De Waal, Duitsch priester uit
het Kleefsche, die er aan een aantal Duitsche en Nederlandsche geestelijken nog
steeds gelegenheid tot studie en inwoning geeft onder den naam van ‘kapelaans’ der
instelling. Een dier ‘kapelaans’ werd nu onze Brom, die er tot in 1888 verblijf hield.
Hij studeerde niet alleen aan de Dominicanen-universiteit theologie en philosophie
maar beoefende ook aan de nieuwe door Leo XIII pas ingerichte Vaticaansche school
voor palaeographie, als een der eerste leerlingen van mgr. Carini, deze laatste
wetenschap; hij verzamelde tevens in het rijke Vaticaansche archief stof voor de
geschiedenis van het Utrechtsche bisdom in de Middeleeuwen. In het Vaticaan maakte
hij kennis met Denifle en Ehrle, met die menigte van Italiaansche en buitenlandsche
geleerden, die in dezen ‘bijenkorf’ sedert het vrijgevig besluit van paus Leo XIII,
dat de Vaticaansche archieven openstelde voor het onderzoek, dag in dag uit den
wetenschappelijken honing verzamelen. Maar niet minder dan in een
wetenschappelijke studie, die hem iets beter deed begrijpen, wat deze eigenlijk moet
zijn, en in gezellig, min of meer studentikoos samenzijn, waarin zijn slagvaardigheid,
zijn levendigheid, zijn geestigheid opgeld deden bij het internationale gezelschap,
verlustigde zich Brom in de heerlijkheden der ‘Eeuwige Stad’ zelve, wier christelijke
en heidensche monumenten hij nauwkeurig leerde kennen, wier omgeving hij
doorkruiste, wier indrukken hij met volle teugen genoot. Als hij later over deze
heerlijke

1

Schaepman rust daar sedert 1903.
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jaren zijner jeugd sprak, tintelde zijn oog van genot bij de gedachte aan het schoone,
het heerlijke, het verhevene, dat hem, den 19den Juni 1886 te Rome als priester
geordende, naast den ernst van het leven en den dood ook de schoonheid, de
heerlijkheid, de verhevenheid van het leven eerst goed had doen beseffen1.
Schaepman en Rome, dat waren de beide groote leermeesters, aan wie Brom zijne
vorming dankte, en, evenals Schaepman zelf, gaf Brom daarbij aan Rome steeds het
grootste aandeel; zijn toen gewekte geestdrift voor de ‘Eeuwige Stad’, voor zijn
geloof en zijn Kerk als de geheele wereld omspannend met haar als middelpunt, heeft
hem zijn levenlang niet meer verlaten. De betoovering, die ‘alma Roma’ uitoefent
op ieder historisch denkend mensch, heeft hem vast gegrepen; de wetenschappelijke
atmosfeer, die Leo XIII aan het Vaticaan heeft weten te scheppen, is de dampkring
geworden, waarin onze Brom verder zijn gansche leven heeft geleefd.
Zijn geloof en zijn Kerk. Er zijn wel eens menschen geweest, in en buiten zijn
Kerk, die den ernst, de zuiverheid van zijn geloof, de aanhankelijkheid aan zijn Kerk,
zelfs de gaafheid van zijn karakter hebben betwijfeld. De luchthartigheid; waarmede
hij soms over belangrijke leerstellingen, over eerbiedwaardige inzettingen en personen
placht te spreken; het gemis aan gevoel voor strenge tucht, dat hem afkeerig maakte
van wat hij in zijn onvoorzichtige spontaneïteit soms als bekrompen ‘monnikendom’
placht te bestempelen; zekere behoefte - bij geestige menschen dikwijls sterker dan
voor henzelven wenschelijk zou geweest zijn - om aardigheden

1

Vgl. daarover dr. Vlaming in De Tijd van 13 Febr. 1915 (extra blad).
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te debiteeren zonder zich al te veel te bekommeren om de opvattingen van wie hem
aanhoorden of om de strenge eischen van den goeden smaak; zijn onweerstaanbare
lust tot spottend kritiseeren - dat alles heeft hem in veler oogen schade gedaan, hem
vele vijanden berokkend en dientengevolge ook op zijn carrière herhaaldelijk invloed
geoefend. Geloofsgenooten ergerden er zich dikwerf aan en wie dit niet waren in
zijn ruimen vriendenkring zagen soms verbaasd, niet altijd aangenaam verrast op
over zooveel vrijmoedigheid. Maar wie den braven ‘Gijs’ goed kenden, wisten beter.
Zij wisten, dat dit alles slechts den uiterlijken kant betrof, dat hij een trouw zoon was
zijner Kerk, zijn kerkelijke plichten nauwgezet en van harte waarnam, zijn geestelijk
gewaad met eere droeg, dat zijn levenswijze en zijn karakter boven allen twijfel
verheven waren. De pauselijke eeretitel, die hem lang werd onthouden maar hem
tenslotte nog als ‘monsignore’ deed sterven, had voor hem niet alleen waarde als
zoodanig maar ook als kerkelijke titel, als erkenning van zijn beteekenis ook voor
het kerkelijk leven.
In Juni 1887 werd zijn studie aan de Minerva bekroond door zijn promotie in de
theologie. Nog een jaar lang bleef hij te Rome ter voltooiing van den in het
Vaticaansche archief aangevangen arbeid aan het ‘Bullarium Trajectense’, de
verzameling der tot ons gekomen pauselijke ‘diplomata’ voor het bisdom Utrecht
tot het einde der Avignonsche periode van het pausdom (1378). Met het handschrift
toog dr. Brom in de lente van 1888 naar het vaderland terug.
Zijn kerkelijke overheid achtte het wenschelijk hem eenigen tijd als kapelaan te
verbinden aan de St. Maartenskerk te Groningen, waar hij onder de leiding van den
gemoedelijken zieleherder, deken Van den Elsen,
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zich wijdde aan de geestelijke plichten, die hij nauwgezet vervulde, maar tevens ook
aan de voortzetting zijner kerkhistorische studiën en aan de uitgave van zijn
‘Bullarium’, dat hij al spoedig had aangevuld met wat hij hier te lande nog van dien
aard kon vinden1 en had aangeboden aan het Historisch Genootschap te Utrecht.
Dit werk bracht mij, toen hoogleeraar te Groningen, met den jongen kapelaan in
aanraking. Ik herinner mij levendig diens eerste bezoek en onze daarop volgende
talrijke samenkomsten in mijne en zijne studeerkamer, in mijn huiselijken kring.
Voor hem opende zich als het ware een nieuwe wereld, waarin hij, eerst schuchter
en wat links, later met meer vrijmoedigheid binnentrad: de wereld onzer
Nederlandsche wetenschap zoowel als die van het protestantsche deel onzer natie,
waarvan hij totnogtoe weinig kennis had gekregen. Ik herinner mij, hoe vreemd hij
het eerst vond, dat een Groningsch hoogleeraar zich niet ontzag om met hem, den
katholieken geestelijke, over straat te gaan of in zijn pastorie te komen; hoe hij weldra
met mij om dergelijke vooroordeelen begon te lachen en lustig spotte met de blijkbare
verrassing van sommige Groningers, die ons samen zagen rondwandelen; hoe hij
dieper begon in te dringen in de eischen der wetenschappelijke kritiek zooals Fruin
ten onzent die had binnengeleid en diens leerlingen ze in toepassing trachtten te
brengen; hoe hij kennis maakte met boeken en menschen, die hij te voren nauwelijks
had hooren noemen. Maar hij deed niet, wat hij had kunnen doen: zijn historische

1

Zie de Praefatio van het Bullarium Trajectense (Haga-Com. 1891), p. I, seq.
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studiën van meet af weder te beginnen ten einde zijn gebrek aan kritische vorming
te verhelpen. Deze zware taak van zelfkritiek was hem te machtig.
De zes jaren van zijn verblijf als kapelaan te Groningen werden voor hem
intusschen toch van groote beteekenis, zoowel voor zijn vorming als mensch als voor
die als geleerde. Hij breidde zijn gezichtskring naar alle kanten uit. Hij leerde in zijne
gemeente de nooden en behoeften der menschen van nabij kennen, ook al zag hij
weldra in en zag zijn geestelijke overheid voor hem in, dat zijn roeping niet lag in
de richting van den parochie-geestelijke, waartoe hij zelf ook nooit veel neiging had
getoond. Hij leerde er met zijn vrijen tijd te woekeren om iets tot stand te brengen
op wetenschappelijk gebied en begon reeds een gewaardeerd medewerker te worden,
weldra redactie-lid (1894) van het roomsche letterkundige maandblad ‘De Katholiek’
en van het wetenschappelijke ‘Archief van het aartsbisdom Utrecht’. Aan het eerste
deel van, zijn ‘Bullarium’ kon hij een tweede toevoegen1, waarin het aantal der door
hem vermelde pauselijke bullen tot 2300 klom.
Zijne plaatsing te Utrecht in 1895 als rector van het ‘hospitaal’ van St. Johannes
de Deo opende hem de gelegenheid voor een vrije wetenschappelijke loopbaan. Zijn
rectoraat toch nam slechts een korten tijd van zijn dag in beslag en hij kon zich verder
aan wetenschappelijke werkzaamheid wijden. Juist deze laatste was de aanleiding
geweest tot zijn vertrek naar Utrecht.
Mr. S. Muller Fz. had tijdens Brom's werkzaamheid aan het ‘Bullarium’ in dezen
den man gezien, die hem met zijn intieme kennis van de Kerk en kerkelijke verhou-

1

Gedrukt 's Gravenhage, 1896.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1915

161
dingen en zijn historische neigingen kon helpen bij de voorbereiding van het groote
Utrechtsche Oorkondenboek, welks Programma de Utrechtsche rijksarchivaris reeds
in 1890 de wereld in had gezonden maar dat door gebrek aan geschikte werkkrachten
slechts zeer langzaam vorderde. Brom had dadelijk veel lust in het hem door mr.
Muller zoo gulweg gedane aanbod en wist zijne geestelijke overheid te bewegen
door zijne benoeming tot rector van de genoemde instelling hem de gelegenheid te
openen om zich zoo goed als geheel aan dit werk te wijden.
Vol vreugde aanvaardde hij de wetenschappelijke taak, die voor hem een
aantrekkelijke en met zijn studierichting geheel overeenkomende werkzaamheid
opende. Hij, was er over in de wolken. Drie jaren lang heeft hij aan die taak gearbeid
maar het bleek weldra - zijn Utrechtsche mentor heeft er terecht op gewezen1 - dat
hij, voor dergelijken arbeid niet voldoende onderlegd, dien niet op bevredigende
wijze zou kunnen volbrengen dan na nieuwe ernstige voorbereiding van meet af,
waartoe hij, die zich door zijne studie te Rome reeds ten volle ‘afgestudeerd’ achtte,
zich wederom weinig geneigd toonde. Toch gaf hij de taak niet spoedig op, ook niet
toen hij zich (1898) liet verleiden om bovendien den vacanten post van hoofdredacteur
van het blad van Schaepman, het Centrum, op zich te nemen. Maar de dubbele taak
viel hem natuurlijk te zwaar en hij legde die voor het Oorkondenboek neder, juist
toen het materiaal daarvoor was bijeengebracht en de voorbereiding der door mr.
Muller niet zonder zorg tegemoet geziene uitgave zou beginnen. Men hoopte
aanvankelijk een ander te vinden,

1
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die de onvoltooide taak zou opvatten, maar dit mislukte en het werk bleef onvoltooid
liggen, totdat eerst in 1907 de aansporing van den ervaren mediaevist mr. Pijnacker
Hordijk Brom ertoe bracht het weder op te nemen en het bijeengebrachte, ofschoon
in dien vorm niet voor de uitgave bestond, uit te geven als ‘Regesten van oorkonden
betreffende het Sticht Utrecht’1.
Intusschen ging Brom voort met het uitgeven van documenten over katholieke
kerkgeschiedenis in het ‘Archief’, waarvan hij in 1896 secretaris der redactie werd,
van soms populaire, soms geleerde artikelen in ‘De Katholiek’, van kritieken in het
‘Museum’, enz.; hij werd ook lid van het Bestuur van het Historisch Genootschap,
later vice-president en eerste bibliothecaris, en zag zich benoemd tot lid van
verscheidene vaderlandsche genootschappen van historisch-letterkundigen aard, iets
wat toen voor een Katholiek als een bijzondere onderscheiding kon gelden.
Zijne hoofdwerkzaamheid wijdde hij van 1898 tot 1 Oct. 1902 aan de leiding van
‘Het Centrum’, waaraan hij hoopte een hooger karakter te geven als katholiek orgaan
dan het, naar zijn meening, tot op dien tijd bezat, en waarvan hij een middelpunt van
het politieke leven der jongere katholieken dacht te maken. Maar ook voor
journalist-politicus bleek hij niet in de wieg gelegd. De eene teleurstelling volgde na
de andere tijdens den hevigen strijd der kerkelijke partijen omstreeks 1900 tegen het
liberalisme en hij moest zich eindelijk terug trekken, niet zonder eenige bitterheid
terugziende op die moeielijke jaren. Die teleurstelling was aan den eenen
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kant het gevolg van overschatting zijner eigen kracht - een gebrek, dat hem
herhaaldelijk in den weg heeft gestaan: hij schreef goed, had met belangstelling en
instemming Schaepman's denkbeelden gevolgd, bezat een krachtige polemische ader,
maar hij was allesbehalve een ervaren politicus, een omzichtig politiek leider; en
dien had ‘Het Centrum’ in die jaren van pogingen tot verovering, mèt de
anti-revolutionnairen, van het ‘regeerkasteel’ noodig. Maar bovendien kon hij het
op den duur met Schaepman persoonlijk niet vinden. Deze wenschte niet zoozeer
zelfstandige medewerking van iemand, die zelf wist wat hij wilde, dan wel eerbiedige
hulp van den talentvollen oud-leerling; zelf wilde hij de baas blijven en mederegeering
van een ander verkoos hij niet. Zoo liep het weldra mis tusschen deze twee en toen
Brom het ook te kwaad kreeg met de machtige strooming, die in de redactie zelve
van zijn blad zich gelden deed en de hoofdleiding van het blad veeleer te Amsterdam,
waar het was ontstaan, dan te Utrecht wilde gevestigd zien, was het uit. Het
middelpunt van jong katholiek leven, waaraan hij niet in de laatste plaats had gedacht
bij het opnemen der redactie, had hij willen versterken door de, aan een bescheiden
viering van zijn eigen 12 1/2-jarig priesterfeest haar ontstaan dankende, jaarlijksche
samenkomsten van jongere Katholieken op Klarenbeek bij Arnhem. Ontstaan uit een
kleinen vriendenkring, breidden die samenkomsten zich uit tot een soort van vrije
vereeniging met jaarlijksche vergaderingen, waarop voordrachten werden gehouden.
Schaepman, die er buiten gehouden was, nam dit zeer kwalijk, zag er een poging in
om hem, den erkenden leider der jongere Katholieken, den voet te lichten en deed
met hulp der geestelijke overheid, die
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deze geheel buiten haar om werkende zelfstandige bijeenkomsten liever niet zag, de
vereeniging in hare verdere ontwikkeling tegengaan, zoodat zij ten slotte verliep; het
verbod aan alle geestelijken om er deel aan te nemen had er den doodsteek aan
gegeven.
Na zijn aftreden als leider van het Centrum keerde Brom, die eenigen tijd ook
tegenover zijn geestelijke overheid een frondeerende houding aannam, weder tot zijn
stille studeerkamer in het gebouw van Johannes de Deo op de Mariaplaats terug,
troost voor zijn teleurstellingen zoekend in wetenschappelijken arbeid. Toch gevoelde
hij zich niet gelukkig. Thans de veertig jaren naderend begon hij zich af te vragen,
of zijn leven eigenlijk niet als mislukt moest worden beschouwd; het rustige leven
van den teruggetrokken kamergeleerde, dat hem beschoren scheen, kwam met zijn
actieven, roerigen, zelfs ietwat woeligen aard niet overeen. Hij gaf zich wel
rekenschap ervan, dat hij met zijn historischen arbeid nut deed, dat hij Vaderland en
Kerk diensten bewees, dat ook zijn arbeid in het Historisch Genootschap en als
secretaris van het Nuyensfonds (1903), waaraan hij zich met toewijding gaf, niet
onbelangrijke vruchten kon afwerpen. Zijne benoeming tot lid der Commissie van
Advies voor 's Rijks Historische Publicatiën reeds bij de oprichting van dat lichaam
in Maart 1902 gaf hem nieuwe voldoening, daar zij zijne beteekenis als katholiek
geschiedkundige huldigde; zijn benoeming tot doctor honoris causa in de philosophie
en de letteren aan de katholieke universiteit van Leuven (Dec. 1903) schonk hem
een nieuw eerbewijs op wetenschappelijk gebied; maar geheel bevredigde zijne
werkzaamheid hem niet.
Toen werd hem een nieuwe werkkring aangeboden, die blijken zou als voor hem
geknipt te zijn.
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In het voorjaar van 1901 had ik eene wetenschappelijke reis naar Italië ondernomen
met het doel om in de Italiaansche archieven onderzoek te doen naar archivalia
belangrijk voor Nederland. Op die reis had ik kennis gemaakt met meer dan een
nationaal Historisch Instituut te Rome en de wenschelijkheid gevoeld om in dat
middelpunt van historisch onderzoek ook een Nederlandsch Instituut te vestigen, dat
de rijke schatten der Italiaansche archieven, in het bijzonder die van de Vaticaansche,
ook voor onze geschiedenis zou kunnen beuren. Misschien zelfs - hoopte ik - zou
zulk een Instituut op de richting onzer historische studiën in het algemeen invloed
kunnen hebben in zooverre als deze daardoor meer dan totnogtoe het geval was op
de algemeene geschiedkundige verhoudingen, niet zoo uitsluitend de nationale,
zouden gericht kunnen worden. Mijne denkbeelden en voorstellen vonden ingang
bij de regeering, die in den zomer van 1903 een post voor een dergelijke instelling
te Rome op de begrooting bracht.
Brom had met groote geestdrift mijn plannen gesteund en zelfs in de algemeene
vergadering van het Historisch Genootschap van 14 April 19031 eene belangrijke
rede daarover gehouden, waarin hij, een geheel program van werkzaamheid
ontwikkelend, kon wijzen op het feit, dat hijzelf reeds 10 jaren te voren op
wenschelijke samenwerking met België tot dit doel opmerkzaam had gemaakt2. Op
hem als leider van de instelling had ik dan ook het oog gevestigd en ik had hem
aanstonds bereid gevonden als zoodanig op te treden. Toen de Staten-Generaal de
begrooting voor 1904 hadden aange-
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nomen, stond de zaak vast en Brom werd 20 Mei 1904 door de regeering aangewezen
om het onderzoek te Rome te leiden.
Met groote vreugde had hij aan de oproeping gehoor gegeven. Niet alleen het
archivalisch-historisch onderzoek lokte hem aan maar ook het leven te Rome zelf,
waar hij drie heerlijke leerjaren had doorgebracht, trok hem en niet minder de taak,
die hij er zou hebben te vervullen als wetenschappelijke gids voor hen, die er studiën
op het gebied van wetenschap en kunst zouden willen volbrengen, er ingeleid wilden
worden in het leven der Oudheid vooral. Wel was Brom op dit laatste gebied in het
minst geen autoriteit maar hij had te Rome uitgebreide relatiën nog uit zijn vroeger
verblijf aldaar en hij zou die kunnen gebruiken om classici en historici voort te helpen,
te steunen in hunnen arbeid in bibliotheken, in musea, te midden van de oude
monumenten zelf. Hij zou bovendien allen, die het begeerden, kunnen inwijden in
het leven van het moderne Rome, dat hij ook goed kende.
Over de wijze, waarop Brom zijn taak heeft vervuld, is maar één oordeel mogelijk:
voortreffelijk! De vier zware deelen ‘Archivalia in Italië’1, waarin hij achtereenvolgens
de resultaten zijner inventarisatie van bronnen voor de Nederlandsche geschiedenis
te Rome nederlegde, toonen, met hoeveel ijver en toewijding hij zich zette aan het
lang niet altijd aangename werk der inventarisatie van de Romeinsche archieven,
hem door de bovengenoemde Commissie van Advies opgedragen. Uit de zaakrijke
inleidingen op de inventarissen der op Nederland betrekking hebbende documenten
groeide zijn ‘Guide aux ar-
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chives du Vatican’1, een uitnemende gids, die volgens alle beoordeelingen een grooten
dienst bewees aan de onderzoekers, van welke natie ook, dezer archieven. Een groot
aantal artikelen in Nederlandsche, Duitsche, Italiaansche, Belgische tijdschriften gaf
reeds een en ander van de definitieve resultaten, die zijn onderzoek had opgeleverd,
hetzij door de publicatie van soms zeer omvangrijke documenten, hetzij door de
uitwerking ervan in goed geschreven wetenschappelijke bijdragen, voornamelijk
maar volstrekt niet uitsluitend op kerkhistorisch gebied. Zijn krachtige strijd voor
de overoude historische rechten der Nederlanders in de beroemde Romeinsche
stichting Santa Maria dell' Anima - Nederlandsche stichting der 14de eeuw - werd
gevoerd in de ‘Handelingen van het 28ste Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres
te Deventer (1904)’2, in de ‘Katholiek’3, in een goed geschreven en goed
gedocumenteerde afzonderlijke Duitsche brochure: ‘Der niederländische Anspruch
auf die deutsche Nationalstiftung S. Maria dell' Anima in Rom’4, met succes gericht
tegen de beweringen van den Elzasser geleerde dr. Schmidtlin en de langen tijd ook
te Rome zelf heerschende dwalingen te dezen opzichte. Bovendien vond hij nog tijd
voor het houden van redevoeringen op bijeenkomsten en congressen te Rome en
elders, voor het schrijven van talrijke kritieken en boekbeoordeelingen, het
samenstellen van herdenkingsopstellen bij den dood van merkwaardige
persoonlijkheden. Eindelijk bewerkte hij in dezen tijd met dr. Van Langeraad voor
het Historisch Genootschap het noodlijdende ‘Diarium
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van Arend van Buchell’1. Alles te zamen geeft zijn eerbiedwaardig ‘oeuvre’ van deze
laatste 10 jaren het overtuigend bewijs van zijn merkwaardige werkkracht en niet
minder merkwaardige veelzijdigheid en vlugheid van geest. En onder de hand schreef
hij als ‘Romanus’ van October 1904 tot September 1906 in ‘het Centrum’, vervolgens
in ‘De Tijd’ nog geregeld Romeinsche correspondenties, welker inhoud steeds de
moeite van het lezen overwaard was, ook weder wegens Brom's intieme relaties met
leidende persoonlijkheden in de Vaticaansche kringen tijdens Pius X. Kardinaal
Rampolla, mgr., later kardinaal Bisleti, de invloedrijke Nederlandsche Benedictijn
dom Willibrord van Heteren, later zijn vrienden, de Nederlandsche kardinaal Van
Rossum, en de vertegenwoordiger der Nederlandsche bisschoppen te Rome mgr.
Eras, die lang in goede vriendschap met hem samenwoonde en zijn
executeur-testamentair werd, behoorden tot hen. Men verwondert zich niet, als hij
na 9 maanden van ingespannen dagelijkschen arbeid in bibliotheken en archieven
en aan zijn altijd met paperassen beladen schrijftafel behoefte bleek te hebben aan
rust en verstrooiing in het Vaderland, waar hij van Juli tot October placht te vertoeven,
ontvluchtend den heeten Italiaanschen zomer en de door de sluiting van de
Vaticaansche en andere instellingen te Rome voor wetenschappelijken arbeid dan
ongeschikt geworden hoofdstad van Italië. Maar ook in die vacantiën placht hij de
pen niet uit de hand te leggen maar werkte, zooal niet geregeld, voort, zelfs als hij
zijn talrijke vrienden en kennissen in het Vaderland bezocht. Werken was zijn lust
en zijn pen legde hij noode uit de hand.
De jaarlijksche Verslagen van zijn Instituut, in de
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officieele Archiefverslagen geregeld gepubliceerd, geven echter bovendien getuigenis
van wat hij nog verder deed. Hij leidde, zooveel mogelijk en noodig, de
werkzaamheden van de assistenten aan het Instituut, eerst van dr. Orbaan, daarna
van diens verdienstelijken opvolger, later secretaris, dr. Hoogewerff, belast met het
onderzoek naar documenten op het gebied der geschiedenis van Nederlandsche
geleerden en kunstenaars, die zich in Italië hebben opgehouden of wier werk daar
sporen heeft nagelaten. Hij hielp hen met raad en daad voort, steunde hunnen arbeid
door zijn inzicht en zijn relatiën, toonde zich hun raadsman en vriend; vooral dr.
Hoogewerff was nauw met hem verbonden. Met hen bracht hij, daartoe door geregelde
financieele hulp van regeering en particulieren in staat gesteld, eene belangrijke
bibliotheek voor de studie der Nederlandsche geschiedenis bijeen, die, zorgvuldig
geordend en gecatalogiseerd en thans tot bijna 3000 deelen gestegen, niet alleen
hemzelven en den assistenten maar ook tal van Nederlandschen en buitenlandschen
onderzoekers uitnemend te stade kwam; de gebrekkige voorziening der Romeinsche
bibliotheken, ook der Vaticaansche op dit gebied had totnogtoe feitelijk alle werkelijk
wetenschappelijke historische studie betreffende Nederland te Rome, in Italië
onmogelijk gemaakt; thans is dat verholpen en ook zoo werd aan de geschiedvorsching
een belangrijke dienst bewezen; zijn eigen bibliotheek schonk hij bij testamentaire
beschikking aan de instelling; bijna de geheele som, die hem door vrienden en
vereerders, bij zijn 25-jarig priesterjubilé werd ter beschikking gesteld, besteedde
hij ten behoeve der bibliotheek. Het Nederlandsche Instituut neemt op die wijze thans
een belangrijke en geëerde plaats in te midden van de andere dergelijke instellingen
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te Rome. Zijne leiding werd daar algemeen geroemd en bewonderd, zelfs nagevolgd,
o.a. door de Amerikanen, die met dankbaarheid getuigen wat zij aan het
Nederlandsche voorbeeld te danken hebben. Het Instituut is door Brom's
werkzaamheid een instelling geworden, die Nederland in den vreemde tot hooge eer
strekt.
Diezelfde Verslagen laten ons zien, wat Brom nog meer te Rome deed. Zij geven
getuigenis van zijn voortdurende bemoeiingen met de studie van anderen, die bij het
Instituut aanklopten om hulp en voorlichting. De Nederlandsche catacomben-stichting
te Valkenburg heeft veel aan hem te danken gehad, maar zij was lang niet de eenige
katholieke stichting, die zijn hulp en steun inriep en verkreeg. Zij spreken van tal
van personen, die hem mondeling of schriftelijk kwamen raadplegen. Zij zwijgen
van zoovele anderen, die als touristen of als hulpbehoevenden tot hem kwamen om
steun met raad en daad. Want Brom was inderdaad te Rome een vraagbaak voor alle
Nederlanders, een middelpunt ook voor de Nederlandsche kolonie aldaar. Iederen
Woensdagmiddag hield hij open hof in het Instituut en ontving er wie zich tot hem
begaf, hen onthalend op vaderlandsche thee en vaderlandschen kout. Talrijke
bezoekers herinneren zich die middagen in Via Federigo Cesi 1 en later Via dei Greci
43 met groote dankbaarheid; zij namen de beste herinneringen mede aan den gullen
gastheer, aan diens onderhoudende gesprekken en nuttige wenken, aan de met
vaderlandschen eenvoud, gezelligheid en netheid ingerichte lokalen van het Instituut,
ook in dezen een modelinstelling geworden, welker inrichting ook door vreemdelingen
om strijd werd geprezen zoo goed als door dankbare landgenooten. De aanwezigheid
van een zijner zusters, die in de aller-
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laatste jaren uit Nederland overkwam om met hem samen te wonen en zijn
huishouding te besturen, verhoogde het Hollandsche karakter dezer theebezoeken.
De geestelijke plichten, die hij als kanunnik van S. Maria del Popolo op zich had
genomen, kostten hem weinig tijd, maar dit kan niet gezegd worden van zijne
bemoeiingen met de armenzorg te Rome, in het bijzonder met de zorg voor
Nederlandsche armen en hulpbehoevenden. De Juliana-stichting aldaar kwam (1910)
vooral door zijn toedoen tot stand en werd door zijn tusschenkomst ook van Nederland
uit door lidmaatschappen gesteund; tal van hulpbehoevende Nederlandsche mannen
en vrouwen hebben reeds aan zijn stichting hunne redding uit moeielijkheden te
danken gehad. Ook op die wijze was Brom een invloedrijk en gezien lid der
Nederlandsche kolonie en werkte hij met het Nederlandsche gezantschap en het
Nederlandsche consulaat krachtig mede om de belangen der Nederlanders aldaar te
behartigen. Mèt de gezantschapswoning der op zijn medewerking zeer gestelde
opeenvolgende Nederlandsche gezanten, met het gastvrije huis van den
Nederlandschen kunstenaar Pander in de Via Nomentana was zijn Instituut zoo een
belangrijk centrum niet alleen van wetenschappelijk Nederlandsch leven.
De regeering erkende dan ook zijn beteekenis en zijn verdiensten door hem, met
het oog op zijn positie aan het hoofd van het Instituut, 31 Maart 1906 den
persoonlijken, 24 Februari 1910 den definitieven titel van Directeur te verleenen en
hem bij gelegenheid van zijn 25-jarig priesterfeest als erkenning zijner groote
verdiensten voor het Vaderland (17 Juli 1911) te benoemen tot ridder in de orde van
den Nederlandschen Leeuw. Reeds vroeger had de Oostenrijksche Keizer hem bij
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gelegenheid eener pauselijke missie het ridderkruis van de IJzeren Kroon en nog
eerder paus Leo dat ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ toegekend. Een erkenning zijner
diensten bij de stichting der Nederlandsche afdeeling der Souvereine Orde van Malta
(20 Jan. 1911), waarvoor hij zich buitengemeen veel moeite had gegeven bij de lange
onderhandelingen daarover met den Grootmeester, den Kanselier en het voorbereidend
Comité, was zijn benoeming tot eerekapelaan dier Orde. Hij meende toen voor die
hooge eer te moeten bedanken maar stemde in Maart daaraanvolgende toe, toen zijn
geestelijke overheid, de tijdelijk te Rome vertoevende mgr. Van de Wetering,
aartsbisschop van Utrecht, zelf hem de bul der benoeming en het insigne namens
den Grootmeester overhandigde. Zijne verheffing tot geheim pauselijk kamerheer
in Januari 1915 vormde het hoog door hem gewaardeerde slot der maatschappelijke
en kerkelijke eeretitels, die hem gewerden. Ook wetenschappelijke erkenning werd
hem in lateren tijd opnieuw geschonken door zijn benoeming tot correspondeerend
lid der Koninklijke Akademie van Wetenschappen (27 April 1910) en tot
correspondeerend lid der Académie royale d'archéologie de Belgique (15 Oct. 1913).
Zoo zette hij zijn bezig leven onverdroten voort, steeds werkzaam in het belang
van zijn geliefd Instituut, van zijn bemind Vaderland, van zijn vereerde Kerk. Zijn
vrienden - en hij had er vele onder beide seksen - vroegen zich in de laatste jaren
wel eens af, of zijn overigens niet te onderschatten krachten wel tegen die overmaat
van werk bestand zouden blijken. Soms scheen het reeds, dat die krachten hem zouden
begeven. Hij begon tegen het einde van den Romeinschen werktijd blijken van groote
vermoeienis te geven en nu en dan
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kwamen er berichten over ernstig maaglijden, dat hem af en toe zeer hinderde. Men
schreef dat plagend toe aan zijn niet altijd voorzichtige levenswijze in het gevaarlijke
Romeinsche klimaat, aan zijn onmiskenbaar genoegen in onbezorgd vroolijk, zij het
dan ook niet onmatig, tafelgenot, in vroolijk gezelschap van vrienden en bekenden,
dingen, waarmede men te Rome zich meer in acht dient te nemen dan in zijn
eenigszins zorgeloozen aard lag. Men maakte er hem meer dan eens opmerkzaam
op, dat in Italië Italiaansche kost aangewezen was en dat hij op den duur verkeerd
deed met zijn Nederlandsche gewoonten in dezen te blijven volgen. Hij luisterde
echter naar zulke opmerkingen weinig en ging zijn gang, zonder te bedenken, dat hij
de vijftig naderde en niet meer zoo ongestraft kon doorstaan, wat hij vroeger zonder
bezwaar kon doen. Gehecht aan zijn werk, aan zijn drukke bezigheden van allerlei
aard, spotte hij met een en ander, ook al begon hij er soms over te spreken, dat hij,
als eenmaal het inventarisatiewerk te Rome was afgeloopen en hij vervolgens de
beide uitgaven over de 17de eeuw zou hebben afgemaakt, die hij volgens opdracht
der Commissie van Advies op zich had genomen en waarvoor hij ondershands reeds
veel materiaal had verzameld - dat hij, als dat alles voorbij was, Rome den rug zou
toekeeren om zijn verder leven in het Vaderland door te brengen. Hij gaf in de laatste
jaren meermalen onomwonden te kennen, dat hij niet van Rome maar van de
Romeinen, geestelijken en leeken, meer dan genoeg had en hoopte over eenigen tijd
een geschikten werkkring in het Vaderland te vinden. Eindelijk begonnen zich de
voorboden van nierziekte te vertoonen en bij zijn laatste bezoeken in het Vaderland,
in den zomer van 1914 vooral, schudden zijn vrienden, hoewel hij zijn toestand
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zooveel mogelijk verborgen hield, ernstig het hoofd over zijn voorkomen, over zijn
telkens plotseling zwijgen, zijn bolbleek gelaat, zijn vermoeidheden, zijn
onnatuurlijken tegenzin tegen vroolijken kout in den huiselijken kring, zijn
plotselingen hartstocht voor het schaakspel, waarbij men zwijgen kan. Zoo zagen
wij hem nog te Leiden en elders. Maar hij aarzelde in September toch geen oogenblik
naar Rome terug te keeren, al scheen de oorlogstoestand bedenkelijk genoeg en begon
men ernstig te spreken over een mogelijke aansluiting van Italië bij de vijanden van
Duitschland en Oostenrijk. In het najaar hield hij zich te midden van alle politieke
onzekerheden bezig met den druk van het laatste deel zijner Archivalia, met de
voorbereiding der beide bovengenoemde uitgaven, met het voorthelpen van bezoekers.
Maar hij klaagde toch meer dan ooit over zijn gezondheid en stelde zich zelfs onder
medisch toezicht, zonder nog geheel te begrijpen, wat hem eigenlijk schortte, hoe
ver zijne nierkwaal reeds gevorderd was.
De hoogst ernstige toestand van zijn ouderen broeder, den ‘edelsmid’, die reeds
langen tijd aan een nierkwaal leed en wiens spoedig afsterven verwacht kon worden,
bracht hem tot het besluit in de Kerstvacantie een keer naar Utrecht te doen. Op de
tengevolge van den oorlogstoestand in Duitschland zeer bezwaarlijke reis naar het
Vaderland bleek echter zijn eigen kwaal in een vergevorderd stadium te zijn gekomen.
Bij zijn aankomst te Utrecht schrikten de zijnen van zijn uiterlijk en men bewoog
den nog altijd half onwillige na een paar dagen de hulp van een vaderlandsch medicus
in te roepen. Deze herkende den ernst van zijn toestand dadelijk en schreef hem een
lange periode van absolute rust voor. Hij onderwierp zich noode maar achtte zich
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toch gelukkig - als het dan moest - die rust te kunnen nemen in het kalme ruime huis
zijner geliefde moeder en onder de liefderijke hoede zijner zusters. Terwijl de ziekte
zijns broeders dezen spoedig de verlossing bracht uit zijn droevig lijden, bleef hij
voor zichzelf goedsmoeds of hield zich ten minste zoo tegenover de buitenwereld,
al trof hem de dood zijns broeders diep. Kort na de benoeming tot pauselijk kamerheer,
die hem nog groote voldoening schonk, bezocht ik den zieke en vond hem, ondanks
zekere onmisken bare teekenen van een naderend einde, welgemoed.
Hij raadpleegde met mij over den tijd van zijn terugkeer naar Rome en twijfelde
er schijnbaar niet aan, of uiterlijk na Paschen of wel - als de tijdsomstandigheden
het minder wenschelijk maakten - in October zou hij zijn werk aldaar weder kunnen
opvatten. Maar zijn dagen waren geteld. Hij ging ziender oogen achteruit en overleed
nog onverwacht den 6den Februari 1915.
Bij zijn plechtige begrafenis te Utrecht getuigden talrijke vrienden - want hij had
er zeer vele van allerlei rang en stand, van allerlei geloof en levensrichting - door
hunne tegenwoordigheid van de diepe vereering, die zij hem toedroegen, de
landsregeering bij monde van den administrateur van de afdeeling Kunsten en
Wetenschappen, den heer Royer, van het verlies, dat het Vaderland door zijn dood
had geleden, hooggeplaatste en bevriende geloofsgenooten van zijn beteekenis voor
zijn Kerk, langjarige vrienden en medewerkers van zijn waarde als vriend en als
vertegenwoordiger der vaderlandsche wetenschap in den vreemde.
P.J. BLOK.
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Geschriften van Dr. G. Brom.
1888.

De Vaticaansche regesten en een waardig
jubilé-geschenk voor Paus Leo XIII. Katholiek. Dl. 93.

1888.

De schatting op het bisdom Utrecht
gelegd ten behoeve van Walraven van
Meurs. - Archief v.d. Gesch. v.h. Aartsb.
Utrecht. Dl. 16.

1888.

Einige Briefe von R a p h a e l
B r a n d o l i n u s L i p p u s . - Röm.
Quartalschrift II.

1889.

De stichter van den Dom. - Verslag van
het St. Bernulphusgilde. 1889/90.

1889.

Insinuatio status provinciarum, in quibus
haeretici dominantur (door Sasbold
Vosmeer, 1602). - Verslag over de
Hollandsche missie ten jare 1617. - Arch.
Aartsbisd. Utr. Dl. 17.

1890.

Vier Missie-verslagen, van 1635-45 door
Rovenius te Rome ingediend. - Verslag
der Holl. missie ten jare 1701 (d.P.
Codde). I, II. - Neerkassel's bestuur van
1662-76. - Als voren. Dl. 18, 19.

1891-96.

Bullarium Trajectense. Romanorum
Pontificum diplomata quotquot olim
usque ad Urbanum Papam VI (an. 1378)
in veterem Episcopatum Trajectensem
destinata, reperiuntur. Coll. et edit. G.B.
Hagae Com. 1891-96. 2 vol.

1892.

Twee geschriften van Wilhelmus
Lindanus over den kerkelijken toestand
in de Nederlanden in 1578-79. - Public.
d.l. Soc. hist. et archéol. d.l. duché de
Limbourg. Tome 29.

1892.

Beoord. van: W.P.C. K n u t t e l , De
toestand der Nederlandsche Katholieken
ten tijde der republiek. I. - Katholiek. Dl.
101.

1892.

Beoord. van: J. d e H u l l u , Bijdrage tot
de geschiedenis van het Utrechtsche
schisma. - Als voren. Dl. 102.
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Eene levensbeschrijving van Cornelius
Jansenius. - Arch. Aartsb. Utrecht. Dl.
19.

1893.

Neerkassel's bestuur tijdens de Fransche
overheersching (1672-73). - Als voren.
Dl. 20.

1893.

Beoord. van: Acta der prov. en part.
Synoden enz. verz. door J. R e i t s m a en
S.D. v a n Ve e n . - Katholiek. Dl. 103.
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1893.

Beoord. van: Na veertig jaren door A.
v a n K e r k h o f f . - Als voren. Dl. 104.

1895.

Neerkassel's zending naar Lodewijk XIV
in 1673. - Arch. Aartsb. Utrecht. Dl. 22.

1895.

Stukken betreffende Nederl.
Kerkgeschiedenis van 1556-1580. - Als
voren. Dl. 22.

1895.

Eenige bouwsteenen voor ‘Het
Aartspriesterschap van Johannes van der
Steen’. - Bijdr. v.d. gesch. v.h. Bisdom
van Haarlem. Dl. 20.

1895.

Beoord. van: W.P.C. K n u t t e l , De
toestand d. Ned. Katholieken ten tijde der
Republiek II. - Katholiek. Dl. 107.

1896.

Naamlijst der Priesters die in het Bisdom
Utrecht gewijd zijn van 1505-1518. Arch. Aartsb. Utrecht. Dl. 23.

1896.

Het Bisdom Utrecht en de mislukte
protestantiseering van het Aartsstift
Keulen in 1542-45. - Als voren. Dl. 23.

1897.

Nederlandsche Archivalia te Parijs. Katholiek. Dl. 111.

1897.

Levensbericht van J.A. de Rijk. Levensber. Mij. d. Ned. Lett. 1897.

1897.

Akten uit de kanselarij onzer
middeleeuwsche bisschoppen betreffende
het geestelijk bestuur. - Arch. Aartsb.
Utrecht. Dl. 24.

1897.

Naamlijst der Priesters, die in het bisdom
Utrecht gewijd zijn van 1505-1518.
Vervolg. - Als voren. Dl. 24.

1897.

De overbrenging der reliquiëen van den
H. Bisschop-martelaar Frederik in 1580.
- Als voren. Dl. 24.

1897.

Godfried Loeff in en over de Hollandsche
missie ten jare 1652. - Als voren. Dl. 24.

1897.

De hervorming der abdijen van St. Paul
te Utrecht en van St. Laurens te
Oostbroek. - Als voren. Dl. 24.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1915

1898.

Bespreking van: J. à L e y d i s , St.
Nicolaas, zijn feest en gebruiken. Katholiek. Dl. 113. - Nalezing. - Als
voren. Dl. 114.

1898.

Idem van: M. S c h o e n g e n , Die Schule
zu Zwolle. - Als voren. Dl. 114.

1898.

Lijkrede op pastoor G.J. van Rooijen.
Utrecht 1898.

1899.

Beoordeeling van: P.M. B a u m g a r t e n 's
Untersuchungen u. Urkunden üb. d.
Camera Collegii Cardinalium f.d. Zeit
von 1295-1437. - Museum. Dl. 12.

1899.

De Voorrang der christelijke
Liefdadigheid. Rede uitgesproken in de
feestverg. der Vereen: Vincentius van
Paulo. Utrecht 1899.

1899.

Een protest tegen de overdracht van het
wereldlijk gebied der Utrechtsche
Bisschoppen. - Bijdr. v. vad. gesch. en
oudh. 3e R. dl. 10.
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1899.

Discorso latino dell'Imperatore Carlo V
alla Santità di Paolo III. - Als voren, 3e
R. dl. 10.

1900.

De Universiteiten in de Middeleeuwen.
- Katholiek. Dl. 117.

1900.

Nederlanders aan de hoogeschool van
Parijs, 1333-1466. - Arch. Aartsb.
Utrecht. Dl. 26.

1900.

Middeleeuwsche Kerksieraden. - Als
voren. Dl. 26.

1900.

Bisschoppelijke goedkeuring der stichting
van het klooster te Windesheim. - Als
voren Dl. 26.

1901.

Archivalia over de proosdij van West
Friesland. - Bijdr. t.d. Gesch. v.h. bisdom
v. Haarlem. Dl. 26.

1901.

Discours sur le Congrès national des
conférences de St. Vincent à Paul. La
Haye 1901.

1901.

Vervalschte oorkonden over het klooster
te Windesheim. - Arch. Aartsb. Utrecht.
Dl. 27.

1901.

Kerksieraden van Oudmunster. - Als
voren. Dl. 27.

1901.

Geschiedenis der Metropolitaankerk van
St. Catharina te Utrecht. - Als voren. Dl.
27.

1901.

Beoord. van: B.D. v a n B r e d a , Catena
auren. - Katholiek. Dl. 120.

1902.

Naar Rome. (Inst. v. historie en archaeol.,
Nederl. College v. Geestelijken. Naar
aanl. van P.J. B l o k ' s Verslag v.
onderzoekingen in Italië enz.). - Als
voren. Dl. 121.

1902.

Voorrede op: G. K u r t h , De kerk van
Christus bij de keerpunten der
geschiedenis. Sittard 1902.

1903.

Levensschets van dr. H.J.A.M.
Schaepman. - Mannen van Beteekenis.
Dl. 34. - [Vertaald in het Fransch d.
Chanoine L i s t e n . Lille 1907].
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De Geschiedvorsching in de Pauselijke
Archieven. - Katholiek Dl. 123.

1903.

Beoord. van: P.W. v o n K e p p l e r ,
Wahre und falsche Reform. - Als voren.
Dl. 123.

1903.

Dr. Schaepman's ‘Christelijke
geschiedbeschouwing’. - Als voren. Dl.
124.

1903.

Nederlandsche geschiedvorsching in
Rome. - Verslag der alg. verg. van het
Hist. Gen. te Utrecht 1903. 14. April.

1903.

Mgr. dr. Schaepman en het R.K.
bijzonder onderwijs. Utrecht 1903.

1903.

Een nieuw Liefdewerk. - Kath. Sociaal
Weekblad. 17 Oct.

1903.

Soest. - Een 17e eeuwsch volkslied te
Hellendoorn. - Kinderpreeken te Utrecht.
- Bladvulling. Van de leestafel. - Arch.
Aartsb. Utrecht. Dl. 29.

1904.

Beoord. van: H.B. S a u e r l a n d 's
Urkunden u. Regesten z. Geschichte d.
Rheinlande aus d. Vaticanischen Archiv.
- Museum 1904 en '07.
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1904.

Beoord. van: Het Jaarboekje van
Alberdingk Thijm. - Katholiek. Dl. 125.

1904.

De stichting van St. Maria dell'Anima te
Rome. - Handel. 28e Nederl. Taal- en
Letterk. Congres te Deventer.

1905.

Nog eens: Johannes Weze. - Van de
leestafel. - Archief Aartsbisd. Utrecht. Dl.
30.

1905.

Leeken-apostolaat. - Annuarium der R.-K.
studenten 1905.

1905.

La Vergine Santissima e l'Olanda. - Atti
del Congresso Mariano mondiale. Roma
1905. [Historisch overzicht van het
ontstaan en de verspreiding der devotie
voor Maria's onbevlekte Ontvangenis in
Nederland].

1905.

Beoordeeling van: P. A l b e r s , Handboek
d. Algem. Kerkgeschiedenis. Nijmegen
1905. I. - Ned. Kath. stemmen. 5.

1906.

Acta der Propaganda over de Hollandsche
Missie van 1622-1698. - Arch. Aartsb.
Utrecht. Dl. 31.

1906.

Beoordeeling van Dr. A l . S c h u l t e , Die
Fugger in Rom 1495-1523. - Museum.
Dl. 13.

1906.

In Memoriam D. Willibrord van Heteren.
- Centrum 3 April 1906.

1906-9.

Briefwisseling der Vicarii Apostolici met
den H. Stoel. I. Phil. Rovenius. II.
Jacobus de la Torre. - Arch. v.d. Gesch.
v.h. Aartsb. Utrecht. Dl. 32, 33, 34.

1906-1912.

Verslag omtrent het in 1904-1912
ingesteld onderzoek in bibliotheken en
archieven van Italië naar bescheiden
betrekking hebbende op de
Nederlandsche geschiedenis. - Verslagen
omtrent 's Rijks oude Archieven. Dl.
28-35.

1907.

De tegenpaus Clemens VII en het bisdom
Utrecht. - Bijdr. en Meded. Hist., Gen. te
Utrecht. Dl. 28.
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1907.

Diarium van A r e n d v a n B u c h e l l ,
uitgegeven d.G.B. en L.A. v a n
L a n g e r a a d . - Werken uitg. d.h. Hist..
Gen. te Utrecht, Ser. III. No. 21.

1907.

Praedestinatie en katholieke
geschiedschrijving. - Katholiek. Dl. 131.

1907.

De Nederlandsch-Duitsche stichting der
‘Anima’ te Rome. - Als voren. Dl. 132.

1907.

De ‘Casa Santa’ van Loreto. - Van onzen
Tijd. Jrg. 7. Dl. 1.

1907.

Beoordeeling van: E. S i m o n s .
Kölnische Konsistorial-Beschlüsse. Museum. Dl. 14.

1907.

De Abdij van Oostbroek en het
Vrouwenklooster. - Arch. Aartsb. Utrecht.
Dl. 32.

1907.

Nicolaus van Cusa en de kerkelijke tucht
in het bisdom Utrecht. - Als voren. Dl.
32.

1907.

De Utrechtsche Dom. - Geschiedenis van
Amstelland. - Welkom aan de Voorhoede.
- Centrum 1907.
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1908.

Beoordeeling van: W.J.M. M u l d e r ,
Dietrich von Nieheim, zijne opvatting
van het Concilie en zijne Kroniek. - Röm.
Quartalschr. XXI.

1908.

Bijdragen voor een oorkondenboek van
het Sticht Utrecht. Regesten voor
oorkonden betreffende het Sticht Utrecht
(694-1301). Utrecht 1908. 2 Dln.
Bekroond door het Nuyensfonds.

1908.

Beoordeeling van P. A l b e r s , Handboek
der algemeene Kerkgeschiedenis. II. Ned. Kath. stemmen. jg. 8.

1908.

Der niederländische Anspruch auf d.
deutsche Nationalstiftung Santa Maria
dell'Anima in Rom nachgewiesen. Rom
1908.

1908.

Beoordeeling van Archivum
Franciscanum Historicum. - Ned.
Archievenblad. Dl. 17.

1908.

Beoordeeling van: P.M. B a u m g a r t e n ,
Aus Kanzlei u. Kammer. - Idem van: E.
G ö l l e r , Die päpstliche Pönitentiarie. Katholiek. Dl. 134.

1908-14.

Archivalia in Italië, belangrijk voor de
geschiedenis van Nederland. - 's Rijks
geschiedk. Public. Kl. Serie 2, 6, 9, 14.

1909-11.

Beoordeeling van A. F a y e n , Lettres de
Jean XXII. T. 1 en 2. - Museum. Dl. 16,
18.

1910.

De houding van den H. Stoel bij de
secularisatie van het Sticht, 1528-1532.
- Bijdr. Vad. Gesch. en Oudh. IVe R. dl.
8.

1910.

Beoordeeling van O. B r a u n s b e r g e r ,
B. Petri Canisii S.J. epistulae et acta. IV.
- Museum. Dl. 17.

1910.

Guide aux archives du Vatican. Rome
1910. Id. 2e éd. revue et augmentée.
Rome 1911.

1910.

Mgr. Brancadoro in de Hollandsche
Zending (1792-95). - Arch. Aartsbisd.
Utrecht. Dl. 36.
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Dom Guéranger. - Katholiek. Dl. 138.

1910-13.

Jaarverslag van het Julianafonds 1909-13.

1911.

Frederik van Blankenheim. - Jan van
Nassau, bisschop van Utrecht, Eoban
Choorbisschop van Utrecht. - Nieuw
Biographisch Woordenboek I.

1911.

De Keulsche nuntius Pallavicino in en
over Holland ten jare 1676. - De
dijk-aflaat voor Karel V in 1515-1518. Bijdr. en meded. Hist. Gen. Dl. 32.

1911.

Doodsbericht van kardinaal Frankenberg.
- Anal. p. servir à l'hist. eccl. de la
Belgique. T. 37.

1911.

Geschiedkundig nieuws. Literatuur over
de Anima-stichting te Rome en te Napels.
- Over Campo Santo te Rome. Katholiek. Dl. 139.

1911.

Bespreking van: H.S.S. K u y p e r ,
Vacantie in Engeland. - Als voven. Dl.
140.

1912.

De H. Stoel en de Klerezy in 1748. Arch. Aartsb. Utrecht. Dl. 38.
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1912.

Verslag van de Ned. afdeeling der
Retrospectieve Kunsttentoonstelling, in
1911 naast de Engelsburcht te Rome
gehouden. - Bijvoegsel Ned.
Staatscourant 28 Febr. No. 49.

1912.

De Nederlandsche kardinalen. - Nog een
Nederlandsche kardinaal. - Katholiek. Dl.
141-142.

1912.

Philips Willem van Oranje nogmaals aan
het Spaansche Hof, ten jare 1602. - Bijdr.
en meded. Hist. Gen. Dl. 34.

1913.

Het algemeen kiesrecht in Italië. - Van
onzen Tijd. Dl. XIII.

1913.

De Leuvensche hoogeschool in
doodsnood ten jare 1583. - Anal. p. servir
à l'hist. ecclés. de la Belgique. T. 39.

1913.

Nog eens: Francesco Mollo. - Bijdr. v.
Vaderl. gesch. en oudh. Ve Reeks. Dl. I.

1913.

Bespreking van G u i d o P a s o l i n i ,
Adriano VI. - Katholiek. Dl. 144.

1913.

Verslag van het 23e Congres v.
Oudheidkunde en Geschiedenis te Gent
8-13 Aug. '13. - Bijv. Staatscour. 6 Sept.
No. 59.

1913.

De Stuers als polemist. - Het levenswerk
van Jhr. Mr. Victor de Stuers. blz.
123-131.

1913-14.

Jaarverslag van het Nederl. historisch
Instituut te Rome over 1913-14. Verslagen omtrent 's Rijks oude
Archieven. Dl. 36, 37.

1914.

Beschrijving van den aanslag op
Amsterdam in 1650. - Een Italiaansch
bericht over den laatsten Gelderschen
oorlog. - Bijdr. en meded. v.h. Hist. Gen.
Dl. 35.

1914.

Beoord. van L. v a n d e r E s s e n , Les
archives farnésiennes de Parme. Museum Jrg. 21.

1915.

Beoord. van G. H ü f f l e r , Loretto. - Als
voren Jrg. 22.
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Levensbericht von Bernard van Meurs.
Ware het mij geoorloofd den drang mijns harten te volgen, dan zou ik te dezer plaatse
heel wat bladzijden schenken aan de mij dierbare nagedachtenis van den
merkwaardigen man, prozaschrijver zoowel als dichter, wiens naam te prijken staat
boven dit opstelletje.
Ik behoor me echter te houden aan de Statuten der Maatschappij, die ten sterkste
aandringen op beknoptheid. ‘De Maatschappij’, zoo zeggen zij, ‘verlangt niet eene
uitvoerige levensbeschrijving, maar slechts een kort levensb e r i c h t ... In het
beoordeelen van het karakter, de handelingen en de geschriften van den overledene
zijn beknoptheid en onpartijdigheid aan te bevelen ... De Maatschappij geeft van
hare leden geene lofredenen maar levensberichten. Het oordeel over hunne verdiensten
wordt het best aan het nageslacht overgelaten’ ... Voeg ik hier nog bij, dat de Statuten
insisteeren op ‘behoedzame spaarzaamheid bij aanhalingen’, op ‘matig gebruik van
mededeelingen, door de familie van den overledene gedaan, van aanteekeningen
door hem opgesteld, autobiographieën enz.’, dan beseffen mijne lezers dat ik op 't
oogenblik vrijwel gebonden voor mijn schrijfmachine

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1915

183
zit en hoegenaamd niet naar hartelust mijne handen en mijn vingers kan roeren.
Bernard van Meurs - Pater van Meurs, gelijk hij sedert zijn eerste literarisch optreden
door groot en klein genoemd werd - aanschouwde het levenslicht te Nijmegen den
30sten April 1835 en overleed, als kapelaan te Rotterdam, op zijn 80sten verjaardag.
Mocht iemand glimlachend de bemerking maken, dat een Roomsch Geestelijke, die
op 80-jarigen leeftijd als kapelaan overlijdt, juist niet gezegd kan worden het in de
maatschappij bijzonder ver te hebben gebracht, hij aanvaarde de mededeeling dat de
pater Jezuïet was en dat het zoete woordeke ‘promotie’ niet te lezen staat in den
Dictionnaire der Orde, aan welke hij zich verbond.
Na de lagere studiën voleindigd te hebben op de scholen zijner vaderstad, begaf
hij zich, reeds vroegtijdig bezield van het voornemen zich aan den priesterlijken staat
te wijden, naar het Klein-Seminarie van St. Michiels-Gestel; en ging na zes jaren
over op het Groot-Seminarie te Haaren, waar hij, alvorens het gebied der theologie
te betreden, twee jaren wijsbegeerte en natuurkunde studeerde.
De geestdriftige toespraken, ten aanhooren der Haarensche Seminaristen gehouden
door den wereldberoemden Missionaris van het Rotsgebergte Pater Petrus Joannes
de Smet S.J., die naar Europa gekomen was met het doel jeugdige krachten voor
zijne zware Missie te werven, wekten in het hart van den 21-jarigen student de
begeerte den eerbiedwaardigen Jezuïet naar Amerika te volgen. Gewis zou hij daartoe
zijn overgegaan, had zijn geestelijke leidsman, de bekende en door hem hoogvereerde
President van het Groot-Seminarie Monseigneur
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Cuyten hem dien overkoenen stap niet ontraden. Maar de kennismaking met den
Missionaris oefende invloed op hem uit; en, was het hem dan ook niet gegeven zijn
leven aan de kerstening der Roodhuiden te wijden, ten minste wilde hij zich aansluiten
bij de Religieuze Orde, tot welke de groote Missionaris behoorde, en trad den 24sten
September 1857 in het Noviciaat der Sociëteit van Jesus te Ravenstein.
Na tien jaren van geestelijke en intellectueele vorming, beurtelings in Nederland,
Frankrijk en Duitschland doorgebracht, werd hij, na intusschen den 14den September
1865 in Maastricht priester te zijn gewijd, tot leeraar, voornamelijk der natuurkunde,
benoemd aan het Aartsbisschoppelijk Seminarie te Culenborg. Zijne vroolijke en
dienstvaardige innemendheid van karakter, zijne prettige wijze van lesgeven, en wat
des meer zij, veroverden weldra de harten van alle studenten zonder uitzondering;
en het was inderdaad een rouwdag voor het Seminarle, toen in October 1878 de mare
klonk dat Pater van Meurs naar de Culenborgsche pastorie was overgeplaatst als
Bestuurder van twee Congregaties en als Directeur van de Mannenvereeniging St.
Jozef.
Zestien jaren lang volbracht hij op voorbeeldige wijze de nieuwe en hem absoluut
vreemde taak, die hem door zijne Oversten was aangewezen. Voorts, na twee en
dertig jaren in Culenborg gearbeid te hebben, werd hij in September 1896 naar de
Wijnhavensche pastorie te Rotterdam geroepen, verrichtte daar de gewone parochieele
werkzaamheden gedurende negentien jaren, en overleed er, gelijk we boven zeiden,
op zijn 80sten verjaardag: den 30sten April 1915.
Aangaande den schrijver Van Meurs behoort allereerst
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gemeld te worden, dat hij in 1868 een der grondleggers was van de nog altijd
bloeiende S t u d i ë n : Tijdschrift voor Godsdienst, Wetenschap en Letteren, in welks
eerste jaargangen hij menige kostbare bijdrage plaatste. Bij name verdienen genoemd
zijne drie uitgebreide beschouwingen over d e n R o m a n : I. Diens invloed op geest
en hart. II. Eenige tegenwerpingen beantwoord. III. George Sand en de Evangelische
Maatschappij. Door duizenden en duizenden zijn die hoogst interessante en vlot
geschreven verhandelingen over het zeer belangrijk onderwerp met felle gretigheid
gelezen.
Ook werd hij in datzelfde jaar medewerker van de pas opgerichte Katholieke
Illustratie; en niet het minst aan zijne ijvervolle bemoeiing, zijne krachtige
medewerking, was het te danken, dat het geïllustreerde Weekblad een succes beleefde,
't welk, voor ons kleine Holland, fabelachtig mocht geheeten worden. Tot den laatsten
zijner levensdagen heeft het gemoed hem gegloeid voor die I l l u s t r a t i e ; en met
bevenden vinger bracht hij voor haar de laatste gedichtjes ten papiere, die uiting
gaven aan het diepst gevoel van zijn tot het einde toe jeugdig en levenslustig hart.
Ziehier welke geschriften door Pater van Meurs in het licht werden gegeven.
G e d i c h t e n : Rijm en zang. - Germania's Dichtbloemen. - Het leven van Ludwig
Uhland en vertalingen uit zijn dichtbundel. - Pepermuntjes. - Kriekende Kriekske:
Betuwsche gedichten.
P r o z a : De roman. - De luchtballon. - De neus. - Het niezen. - De vroolijkheid
en het lachen. - Het anagram. - De slaap, de droom en het slaapwandelen. - Het
natuurlijk somnambulisme. - De bliksem bij de
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Grieken en de Romeinen. - Het hart en de bloedsomloop.
De hoogste vermaardheid, de breedste populariteit in den edelsten zin van het woord,
heeft de schrijver zich verworven door zijn dichtbundel Kriekende Kriekske, dat ten
eersten male verscheen in 1879 en sindsdien ik weet niet hoevele keeren in telkens
vermeerderde uitgave werd gedrukt. Het leuke en van fijne geestigheid tintelende
boekje is, en zal tot den laatsten der dagen blijven, een der meest merkwaardige, der
meest bij groot en klein in eere staande werken, die ooit of immer in ons vaderland
het licht zagen. Niet zonder reden wijdde Albertine Steenhoff-Smulders, na den dood
des dichters, in de Katholiek van 1 Juni j.l., een der warmste artikelen, die ooit harer
keurig schrijvende hand ontvloden, aan dat aantrekkelijke bundeltje. Het zou niet
mogelijk geweest zijn Pater van Meurs inniger, en meer ten volle naar het verlangen
zijns harten, te huldigen dan daar gedaan werd.
Wie zien wil wat de overledene als mensch, als dichter en als prozaschrijver
geweest is, neme de prachtnummers ter hand van de Katholieke Illustratie, die, bij
gelegenheid van zijn 70sten verjaardag (49ste Jaargang No. 22) en na zijn verscheiden
(49ste Jaargang No. 30), aan den alom gevierden en beminden grijsaard werden gewijd.
Dat hij hoog in aanzien stond bij breeden literarischen kring, bewijst de
vriendschap, die Alberdingk Thijm, Beets, Mevrouw Toussaint, Des Amorie van der
Hoeven, Dr. Schaepman, Dr. Vitringa en de dichter Honigh hem toedroegen; om
slechts dezen te noemen, van wier hand een overvloed van allerhartelijkste brieven
in zijne nalatenschap gevonden werd.
Kriekende Kriekske. Men denke aan Gorter's ‘bemin-
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nelijke vroolijkheid en fijne gulle scherts, die van oudsher den sleutel tot ons
Nederlandsch hart heeft gehad’; en voege er bij het woord van Busken Huet: ‘Een
klein octavo-deeltje is het paspoort der onsterfelijkheid’.
Nu ik zoo netjes op mijn tellen gepast, zoo voorbeeldig het beknoptheids-voorschrift
der Statuten onderhouden en zoo weinige bladzijden geschonken heb aan een goeden
vriend, die er, om zijn talent zoowel als om zijne voortbrengselen, vele waardig was,
vertrouw ik dat de Secretaris der Maatschappij mij veroorloven zal, - ten bate van
dezen en genen lezer der L e v e n s b e r i c h t e n , voor wien, om welke reden dan
ook, de poëzie van Van Meurs wellicht een vreemdelinge is! - twee gedichtjes ten
gehoore te brengen, waaruit de geest en het hart des dichters op bijzonder treffende
wijze spreken.
G. JONCKBLOET.
's-G r a v e n h a g e 2 Juli 1915.

GROOTJE AON 'T VIEFJAORIG PRINSESJE.
Willemientje,
Aorig kiendje,
Waor ik zooveul goeds van heur;
Dukkels, 'k gleuf wel duuzend keeren,
Was 'k neisgierig, vol begeeren
Oe te zien ien kleur en fleur.
Heug van jaoren,
Gêft 'et vaoren
Met de spoor gen pas veur mien,
Anders hâ'k al lang 'en reiske
Naor Den Haag gedaon, lief meiske,
Enkel um oe maor te zien.
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De Illestraosie
Per okkaosie
Hêt dien wuns van mien geheurd,
Daorum stuurt ze aon stokoud grootje
Oew portretjen as kadootje
Fien geteikend, mooi gekleurd.
't Erste schouwen
Deê me schrauwen 'k Zal oe zeggen, kiend, waorum:
Kroonprins Willem hê'k veurdezen
Ook geschouwd ien 't kienderwezen ...
Sprekend liekent gij op hum!
't Eigenst vleugske
Ien 'et eugske,
't Eigenst lachsken um den mond,
't Eigenst rank en slank postuurke,
Recht en vaststaond as 'en muurke,
't Eigenst kopke rond en blond.
Wa we al dachten
En verwachtten
Van da jungske, zoo geliefd!
Hij, ocherm! is ons ontvallen ...
Gij bint nou geliefd van allen,
Bluumke da nog overblieft!
Kroonprinsesje,
'k Bin gen besje
Die oe waorzegt uut de kaort,
Maor da durf ik profetieren:
E n s sulde over ons regieren
As 'en Keunigin, ons waord!
God zal 't geven!
't Nog beleven
Zal ik, stakker, nie ... och nee!
Maor daorboven zâ'k 'et heuren,
En dan - as da mag gebeuren Roep ik mee: hoezee! hoezee!
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AAN DE BAKER VAN HILDEBRAND. In het Album van Nicolaas
Beets. 13 September 1884.
‘Zijn eigen baker was een uitstekende. Hij zal zich zijn leven lang
verbazen dat er, met zulk een baker, niets voortreffelijkers van hem
geworden is’.
Camera Obscura.
Och, kondet ge eens dit feestje
Beleven, goede vrouw,
Van wie, na 't brave Keesje,
Ik dààrom dol veel hou
Omdat Gij Klaasje Hildebrand
Gebroeid hebt voor de warme mand.
Ge omspeldet hem met luren
Zoo handig en zoo zacht,
Verdroegt zijn kleine kuren
Geduldig dag en nacht;
Nooit prees hem proza of gedicht
Zoo sterk als gij in 't aangezicht.
Ge preest van een en ander
Zijn oogjes allermeest,
Die keken toen al schrander
En vonkelden van geest:
Gij kondt daarin - 't is geen misschien Een C a m e r a O b s c u r a zien.
Met opgetrokken knietjes
En liggende in uw schoot
Zong hij zijn eerste liedjes
Als 't kikkertje in de sloot:
En speldend speldet gij, o vrouw,
Hoe mooi hij later z i n g e n zou.
Hem toonend in de luren
Riept gij tot maag en vriend,
Tot huisgenoot en buren:
‘Wat een voortrefflijk kind!’
Heel Nederland, zoo luid het kan,
Roept nu: ‘Welk een voortrefflijk man!’
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U, baker zoo uitstekend,
Heeft hij in later tijd
Een opstel zoo welsprekend
Uit dankbaar hart gewijd:
Door u - naar zijn getuigenis Is hij geworden wat hij is.
Och, waart gij nog in leven,
Ik zou u, beste ziel,
Vandaag een fooitje geven
Als nooit ten deel u viel,
Omdat gij onzen Hildebrand
Gebakerd hebt voor Nederland!

P.S. Het is mij een genoegen den lezers te kunnen mededeelen, dat het Maandschrift
Studiën: Tijdschrift voor Godsdienst, Wetenschap en Letteren (Nijmegen L.C.G.
Malmberg) binnenkort een paar uitvoerige artikelen zal bevatten over Pater van
Meurs, hoofdzakelijk gebaseerd op de in zijne nalatenschap gevonden correspondentie
met Alberdingk Thijm, Schaepman, Beets en meer anderen.
G. JONCKBLOET.
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Levensbericht van C.G. Frentzen.
Binnen het verloop van een jaar heeft de firma A.W. S i j t h o f f te Leiden twee
gevoelige verliezen geleden in haar opperste bestuur en leiding. Werd in den vorigen
bundel ‘Levensberichten’ de hoogbejaarde stichter dezer uitgeverszaak in zijn persoon
en arbeid geschetst, hier volge een woord ter herinnering aan den bekwamen en
energieken man, op wien bijna 30 jaren de taak der directe leiding berustte.
C a r l G e o r g F r e n t z e n werd den 25en Januari 1846 geboren te Rheydt in de
Rijnprovincie, waar zijn vader een groothandel in levensmiddelen dreef. In het
ouderlijke huis, waar hij een zorgvuldige opvoeding ontving, was hij de middelste
van zeven zonen. Na de gewone ‘elementarschule’ afgeloopen te hebben, bezocht
hij nog eenige jaren een middelbare technische- en handelsschool, om daarna de
administratieve werkzaamheden aan eenige der in de Rijnprovincie zoo talrijke
fabrieken te leeren. De kennis van de verschillende werktuigen en de connecties in
deze leerschool der praktijk opgedaan stelden hem in staat zich te Berlijn als
vertegenwoordiger van eenige dier fabrieken te vestigen.
Tusschen de families Sijthoff en Frentzen bestond in verwijderden graad
bloedverwantschap en het was bij
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gelegenheid van een familiefeest, dat C a r l G e o r g kennis maakte met Sijthoff's
oudste dochter, welke kennismaking tot hun huwelijk leidde, dat in Augustus 1875
gesloten werd.
Het agentschap te Berlijn bleek F r e n t z e n op den duur niet in alle opzichten
voldoening te schenken en daarom noodigde zijn schoonvader, die in 1877 het
voornemen had opgevat te Rotterdam een nieuw dagblad op te richten, hem uit
herwaarts te komen, om als mededirecteur het beheer der onderneming op zich te
nemen. Het zou Sijthoff bij zijn eigen omvangrijke zaken niet mogelijk zijn geweest,
om zelf van Leiden uit den dagelijkschen gang van dit geheel nieuw in te richten
bedrijf en de vele beslommeringen der eerste jaren te beheerschen.
F r e n t z e n aanvaardde vol lust en ijver zijn nieuwen werkkring, vestigde zich te
Rotterdam en trad in April 1878 met het verschijnen van het eerste nummer van het
Rotterdamsch Nieuwsblad als mededirecteur op. Verschillende omstandigheden
waren oorzaak, dat de courant aanvankelijk niet dien opgang maakte, waarop directie
en commissarissen meenden te mogen rekenen. Aan krachtsinspanning van de zijde
der directeuren heeft het bij dit blad niet ontbroken, maar allerlei ongunstige, van
hun wil onafhankelijke factoren werkten er toe mede, dat F r e n t z e n eenige moeilijke
jaren te Rotterdam heeft doorgemaakt, die hem weinig succes schonken, maar waarvan
de ervaring hem in zijn lateren werkkring zeker te stade zal zijn gekomen. Toen na
de reorganisatie der naamlooze vennootschap ook een andere regeling van beheer
en redactie getroffen werd, droeg F r e n t z e n op voorstel van Sijthoff en met
wederzijdsch goedvinden het directeurschap in 1885 over aan jongere krachten,
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terwijl hij zelf als medewerker in de Leidsche uitgeverszaak optrad.
Het viel F r e n t z e n niet moeilijk om onder de leiding van zijn schoonvader en
met diens dagelijksche medewerking zich met de zaken spoedig vertrouwd te maken,
waardoor Sijthoff tevens zijn wensch, om een kundig vertegenwoordiger en
plaatsvervanger in hem te vinden, vervuld zag. Spoedig zou dit van groote waarde
blijken, daar Sijthoff in de eerstvolgende en latere jaren, wegens ongesteldheid zijner
echtgenoot, genoopt werd eerst tijdelijk en daarna voor goed in het buitenland te
verblijven.
Reeds kort nadat hij in de Leidsche zaak was opgenomen, wenschte F r e n t z e n ,
wellicht uit nationale voorliefde, aan de reeds bestaande Duitsche relaties uitbreiding
te geven. De firma knoopte toen connecties aan vooral met uitgevers van kostbare
prachtwerken en van sommige hier te lande zeer verkoopbare boeken. Op voorwaarde
daarmee het alleendebiet voor Nederland en België te verwerven, bestelde zij aan
de Photographische Gesellschaft te Berlijn 75 exempl. van de compleete
Braunschweiger Galerie, waarvan de prijs 300 Mark bedroeg. Eveneens werd van
de Deutsche Verlagsanstalt te Stuttgart een nog grooter getal van het prachtwerk
Ebers-Galerie in de groote en kleine uitgaaf ontvangen; later van dezelfde firma bij
de uitgaaf 200 ex. Ebers, Die Nilbraut; voorts van Grote te Berlijn de geïllustreerde
klassieken, fraai gebonden boeken van C.F. Amelang te Leipzig, plaatwerken van
den Verlag für Kunst und Wissenschaft te München, enz., een en ander bij aanzienlijke
getallen. Deze werken e.m.a. werden meerendeels bij aanbieding aan den boekhandel
geplaatst. Door dit meer geregeld verkeer met eenige der voornaamste Duitsche
uitgevers achtte de firma een vasten corre-
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spondent te Leipzig wenschelijk. Het bezoeken van de Leipziger Paaschmis werd
sedert dien voor F r e n t z e n elk jaar een vaste gewoonte en had het goede gevolg
van een persoonlijke aanraking en het aanknoopen van vriendschappelijke
betrekkingen met tal van voorname uitgevers, wat wederom leidde tot overeenkomsten
betreffende het koopen van uitgaafs- of vertaalrechten, cliché's, banden enz. Vooral
met de firma's Seemann, Brockhaus, Reclam, Bibliographisches Institut, Teubner en
Spamer werd menige belangrijke overeenkomst gesloten, die tot voordeelige uitgaven
of andere handelstransacties geleid hebben. Als merkwaardigheid mag hier wel
vermeld worden, dat F r e n t z e n 25 achtereenvolgende jaren aldus de Nederlandsche
uitgevers op de Leipziger mis vertegenwoordigde.
Maar ook van de vele belangrijke uitgaven, die gedurende Sijthoff's jarenlange
afwezigheid op diens initiatief ontworpen en tot stand gebracht werden, kwam de
taak der uitvoering en der exploitatie geheel neer op F r e n t z e n , die echter steeds
in overeenstemming met zijn schoonvader wenschte of trachtte te handelen. Het
gevolg hiervan was een omvangrijke wekelijksche correspondentie, vergezeld van
de rapporten over alles wat in de zaak omgegaan was. Dikwijls ook was F r e n t z e n 's
overkomst gewenscht, buiten het vaste bezoek, dat in 't voorjaar na afloop der
Leipziger mis plaats vond.
De trouw en nauwgezetheid, waarvan F r e n t z e n bij het behartigen der zaken
blijk gaf, heeft er zeker veel toe bijgedragen, dat de tweede helft van Sijthoff's
uitgeversloopbaan niet minder vruchtbaar is geweest dan de eerste. Vele toch zijn
de groote en belangrijke uitgaven, die onder zijn toezicht en met zijn medewerking
tot stand kwamen, terwijl de uitbreiding van drukkerij,
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binderij, personeel en gebouwen kon getuigen van den verhoogden bloei der zaken
en van zijn streven om den bestaanden goeden naam der firma hoog te houden. Het
opsommen dier uitgaven en het uitmeten van F r e n t z e n 's aandeel daarin zou mij
het bestek doen overschrijden; enkel wil ik wijzen op den ontzaglijken arbeid
verbonden aan de voorbereiding, uitgaaf en exploitatie van de Codices, het Breviarium
Grimani en het Biografisch Woordenboek. Wat de beide eerstgenoemde groote
internationale ondernemingen betreft, hiervoor heeft F r e n t z e n verscheidene
buitenlandsche reizen gemaakt en een uitgebreide correspondentie gevoerd, teneinde
van regeeringspersonen of andere autoriteiten de vergunning tot reproductie dier
kostbare handschriften te verkrijgen, alsmede om den voortgang van den arbeid der
photografen, het drukken der facsimile's en het bewerken der commentaren door
verschillende geleerden te bevorderen, en ten slotte om het debiet te verzekeren in
de voornaamste Europeesche landen en Amerika. Wat het Biografisch Woordenboek
aangaat, worden die zelfde goede zorg en ijver met erkentelijkheid door de
samenstellers, Prof. P.J. Blok en Dr. P.C. Molhuysen herdacht in het voorbericht van
het onlangs verschenen 3e deel, waarin zij schrijven: ‘met weemoed herdenken wij
[onzen waarden vriend C.G. F r e n t z e n en] zijn onverdroten belangstelling voor
deze uitgave, die niet het minst aan zijn krachtigen steun haren voortgang te danken
heeft.’
Dat zijn arbeid, die zoo zeer de belangen van letteren en wetenschap diende, ook
in die kringen waardeering vond, blijkt uit zijn benoeming tot lid van de Maatschappij
der Nederlandsche letterkunde en van het Historisch genootschap. Als lid van de
Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels was hij
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een trouw bezoeker der jaarlijksche vergaderingen en had hij steeds groote
belangstelling voor al wat van deze corporatie uitging. Ook nam hij deel in eenige
commissies, o.a. die tot onderzoek der rabatkwestie. Benoemd tot Commissaris van
het Bestelhuis, nam hij deze functie, hoewel niet in Amsterdam wonende, met
bereidwilligheid op zich. In tegenstelling met zijn schoonvader was hij voorstander
van onze aansluiting bij de Berner Conventie.
F r e n t z e n 's vermogens en krachten schenen te groeien met den steeds
toenemenden arbeid, die hoe langer hoe meer vorderde van zijn persoonlijke
bemoeiïngen. Die arbeid werd tot behoefte en afleiding, toen hem in 1898 een zware
slag trof door den plotselingen dood van zijn beminnelijke en begaafde vrouw. Vele
jaren heeft het geduurd eer hij dit verlies eenigermate te boven kwam; vergoeding
vond hij in de opvoeding en het voorspoedig gedijen zijner drie kinderen. Een groote
voldoening was het voor hem, toen na enkele jaren zijn zoon hem terzijde kon staan
en spoedig een flinke steun werd, wat bij de voorbeeldige harmonie, die er tusschen
hen bestond, tot vruchtbare samenwerking ten gunste der zaak leidde.
Onder de talrijke betrekkingen der firma had F r e n t z e n zich veel vrienden
verworven, zoowel onder de auteurs als onder zijn confraters in binnen- en buitenland.
Hij hield ervan persoonlijk met kunstenaars, schrijvers en bewerkers in aanraking te
komen, hetzij voor een aanzoek, of wel om een overeengekomen uitgaaf te bespreken,
daarbij hun wenschen te vernemen, teneinde zooveel mogelijk daarnaar te kunnen
handelen. Die geregelde bezoeken in Amsterdam, den Haag, Rotterdam, Utrecht en
m.a. plaatsen aan auteurs en artisten, wien zijn sym-
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pathieke persoonlijkheid veelal welkom was, bleken ook voor de zaak van groot
belang en zijn tijdelijke afwezigheid kwam het zelfstandig optreden van zijn zoon
ten goede.
Hoewel door zijn langdurig verblijf in ons land zich geheel Nederlander gevoelende,
kon F r e n t z e n den Duitschen stam, waarvan hij het goede type vertegenwoordigde,
ook naar het uiterlijk, toch nooit verloochenen. Zijn persoonlijkheid kenmerkte zich
door een krachtig en beslist optreden waar het de zaken gold; zijn voortvarendheid
kwam wel eens in botsing met het Hollandsche ‘haast u langzaam’, maar de
stuwkracht en de bezieling, die van hem uitgingen, bleken steeds gunstig op den
gang van zaken te werken. Dikwijls ook werden die uitingen van kracht op
beminnelijke wijze getemperd en tijdelijk vervangen door zijn echt Duitsche
gemoedelijkheid, die met welwillendheid en hulpvaardigheid gepaard ging. Zijn
vrienden en ook het personeel der zaak, vooral de medewerkers die hem meer
onmiddellijk ter zijde stonden, waardeerden zijn vast en nobel karakter. Een dezer
laatsten getuigde o.a. van hem:1 ‘Hoe kon hij, die anders zoo kort en zakelijk was,
aandachtig toeluisteren als men tot hem sprak over de persoonlijke belangen van
anderen. Hoe recht hartelijk kon hij hen toespreken, opwekken en bemoedigen, die
door verdriet getroffen werden en hoe spontaan was hij in zijn uitingen als het gold
nood of smart in zijn omgeving te lenigen’. Wars van alle uiterlijk vertoon, zocht
F r e n t z e n voor zich zelf 's werelds aanzien en grootheid in 't geheel niet. Eenvoudig
en ingetogen van aard, stelde hij evenmin hooge eischen aan eigen materiëele
behoeften.

1

Nederlandsche Bibliographie. 1914, No. 7.
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Sedert een paar jaar konden zijn vrienden in den naar lichaam en geest zoo krachtigen
man een zekere inzinking en vermindering van energie opmerken, wat vooral sedert
den dood van zijn schoonvader meer bijzonder in het oog viel. De oorzaak daarvan
zal wel geweest zijn de voortwoekering der suikerziekte, die eenige jaren geleden
in lichte mate geconstateerd, haar invloed meer en meer deed gelden. Hoewel
F r e n t z e n zelf er weinig van scheen te vermoeden, vreesden zijn nabestaanden
van den voortgang dier kwaal het ergste, maar een zoo snel verloop had toch niemand
verwacht. In enkele weken werd het krachtige, doch reeds ondermijnde gestel
gesloopt; zijn onverwacht afsterven in den nacht tusschen 9 en 10 Juli 1914
berokkende een groot verlies aan zijn naaste verwanten, aan de zaken, die hem zoo
na aan het hart lagen en ook aan hen, die onder zijn leiding werkzaam waren.
Op Rhijnhof te Leiden, de mooie landelijke begraafplaats aan den Haagschen
Schouw, hebben zijn familie en vrienden hem op den schitterenden zomermorgen
van 13 Juli aan de aarde toevertrouwd. Den zeer talrijken belangstellenden uit de
kringen van boekhandel en wetenschap en zijn veeljarigen medewerkers in de zaak
was het aan te zien, dat zij met diepen weemoed afscheid namen van de plek, waar
de man was neergelegd, die met een bewonderenswaardige volharding tot het laatste
oogenblik de taak heeft vervuld, die hem zoo ten volle was toevertrouwd. Zij allen
zullen ongetwijfeld, evenals schrijver dezes, die hem bijna dertig jaren op zijn post
waargenomen heeft en het voorrecht van zijn vertrouwen en vriendschap mocht
verwerven, zijn nagedachtenis in dankbare vereering houden.
's-Gravenhage.
R. VAN DER MEULEN.
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Levensbericht van H. Wolfgang van der Meij.
1842-1914.
Wolfgang v.d. Meij leek op een zoon van 't geweldig Czarenrijk. Zijn
lichaamsbouw en de uitdrukking van zijn gelaat deden allerminst denken
aan den blijmoedigen bewoner van zonnige hoogten of lachende beemden,
doch pasten bij den stroefernstigen mensch, wiens somber vorschend oog
tuurt langs weeë verlatenheid van onherbergzame steppen.
ANNE SMIT KLEINE-FASTRÉ.
(Weekblad voor Indië
20 Dec. 1914).
Wie het geluk hadden met Van der Meij in gestadigen omgang te zijn, kwamen tot
hetzelfde besluit als zij die hem te hooi en te gras ontmoetten: een zeldzame geest,
de bewoner van dit sobere lichaam. Naar de opstandigheid, die elk worstelend
menschenkind in zich heeft, was hij - voor zoo weinig vergelijkingen kunnen opgaan
- een Anacharsis Clootz, ami du genre humain. Naar een maatstaf, die aan een deftige
Mij als die der Nederlandsche Letterkunde voegt, waarvan hij sinds 1886 deel
uitmaakte, was hij een abbé de Saint-Pierre,
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met alle fijne en teere sensatiën van een Bernardin, maker van een wereldberoemde
idylle.
Bijzonder was hij in alle opzichten, maar van eene bijzonderheid, die zich wacht
het onderscheidende te zoeken in dingen maatschappelijke natuurgenooten kwetsend.
Hij had zich, uítmuntend boven velen, in de strenge ordening van een militaire
loopbaan geschikt, zonder ooit iets voor l'esprit militaire te voelen. Als zoon van
een militarist, die, toen hij gepensionneerd was, telken winter te Sint Anna bij
Nijmegen de lectuur van Rellstab's 1812 herbegon, was hij in tegenstand met de
gevoelens van zijn vader. Ook hij, gelijk de abt de Saint-Pierre, droomde reeds als
officier van een eeuwigen vrede, die het menschdom, naar eene trapsgewijze
ontwikkeling, ter bereiking van een staat van gelukzaligheid, op aarde toekwam. Zijn
‘aardsche heldendom’ werd niet door het kletteren van degens of het rinkinken van
stevelsporen geopenbaard, maar was een humanistische geestestoestand, die slechts
in het uiterste geval zachten dwang en in verweg de meeste gevallen overreding zou
bezigen.
Overreding bij geestverwanten, die door eigen denkkracht òf de meerderen òf de
gelijken, maar in geen geval de minderen naar ontwikkeling van den onafhankelijken
denker zich toonden. Want dit dient boven alle andere eigenschappen in Van der
Meij naar den voorgrond gebracht: hij was, tot zelfs in zijne kleinste schrifturen, een
wetenschappelijk denker met litterair-oorspronkelijken aanleg. Hij was wat Goethe
van zich zelven getuigde een dilettant in wetenschap en kunst; dat bedoelt hier voor
hem een buiten de academisch-klassieke vorming geplooide geest, en dat bedoelt
tevens, in den zin door Goethe eraan gehecht, een gretig in en
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om zich schouwende en onderzoekende geest, voor wien het bepeinzen van de
onderscheiden werkingen van het menschelijk denkvernuft en zijne verkregen
resultaten onweerstaanbare behoefte was.
Zijn dit de voordeelen van zulk dilettantisme, de nadeelen treden tevens aan het
licht. Het gebrek aan methode, aan geestestucht, aan ordening van de stof doen zich
bij hem gevoelen, zoodra hij uit het bijzondere denkveld op het algemeene treedt.
Dan zijn zijne conclusiën gewaagd, zijne sluitredenen gezocht en het vernuftig gekout
dat bij letterkundige stoffen de kleurrijkheid van den stijl bevordert, verstoort bij
sociologische en philosophische onderwerpen de rust van den gedachtengang en
werkt derhalve op het denkveld van den lezer als een bonte en dikwijls als een schelle
prent.
Meer bijzonder werden hierdoor historische onderwerpen getroffen en personen
uit vroegere eeuwen in een medaillon van nieuwerwetschheid geplaatst, kwalijk
passend in een streng geschiedkundig kader, dat geen partijdige moderniteit duldt.
Daarentegen is zulk een in alle hoeken en gaten van het physiologisch en psychisch
terrein van den mensch speurend schrijver een geboren socioloog. Niet alleen dat hij
de verschijnselen van staatkundigen en maatschappelijken aard terstond met de
helderheid van een scherpzinnig arts analyseert, maar hij weet tevens uit
opeenvolgende groepen van gebeurtenissen een politiek of sociaal karakterbeeld te
ontwerpen dat aan nauwgezette vorming weinig te wenschen laat. En is, gelijk bij
Van der Meij, de speurblik door veelvuldige reizen verwijd en de horizon van taalen stijlvermogen verdiept door de studie van allerlei spraak-idiomen; wordt door een
taaie leerzucht de denkkracht, als proef van dagelijk-
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sche hersengymnastiek, in welstand gehouden - dan zien de letteren een eigenaardige
figuur verrijzen, te oorspronkelijker, naarmate zij minder originaliteit beoogt. Er is
niets gewilds, niets gepleisterds, niets gepommadeerds in de uitingen van zulk een
geest - het zonderlinge rijst niet uit het kader van zijn arbeid als nevel of duistere
wolk, het geeft enkel hier en daar een schelle verlichting op het beeld.

I.
Uit 's-Hertogenbosch, waar hij als 1ste Luitenant der Infanterie in garnizoen lag,
ontving ik in 1876 een schrijven van Wolfgang van der Meij. Er waren een paar vel
4o. post bijgevoegd, het begin van het eerste hoofdstuk uit zijne Wandelingen in
Noorwegen. Mijn oordeel werd gevraagd of hem die deze vellen had volgeschreven,
aangeraden kon worden door te gaan met vertellen. Ik vond den verteltrant zoo
kenschetsend, dat ik dadelijk terugschreef: ‘Wel zeker, gaat U gerust door en zend,
als ge wilt, mij het handschrift van het geheel. De Redactie van De Banier zal er dan
een paar hoofdstukken uit opnemen’.
Ik heb in mijn langdurig letterkundig leven veel dergelijke handschriften onder
de oogen gehad. Van drie auteurs dier manuscripten heb ik, ook als mensch, genoegen
beleefd: Van Wolfgang van der Mey, van J.L. Penning en van J.E. Sachse. Over mijn
vriend Penning is 1o door de ‘De Tachtigers’ en 2o door hun nazaat Dr. C.G.N. De
Vooijs1) reeds met zooveel waardeering gesproken in de alom bekende, uitmuntende
Historische Schets van dezen laatste, dat ik mij daarvan niet behoef te

1

Aan de Utrechtsche Universiteit tot Hoogleeraar in de Ned. Taal en Letteren benoemd (Augs.
'15).
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kwijten; over Van der Meij mag ik thans iets zeggen en over Sachse, den vroeg
gestorvenen, zeldzamen essayist zal ik weldra iets publiceeren; alle drie: v.d. Meij,
Penning en Sachse verdienen door onpartijdige geschiedschrijvers te worden vermeld
als geletterden van oorspronkelijk talent en zeldzaam taalvermogen1.
Zijn Wandelingen in Noorwegen hebben Van der Meij in aanraking gebracht met
Noorsche letteren en in correspondentie met Jonas Lie. Twee brieven van den
Noorschen auteur, gedateerd Kristiania 11 Octobér 1877 en Kristiania 14 Mei 1878
bewijzen het. Ik zal de vertaling dier brieven hier overnemen en voel mij gelukkig
er te kunnen bijvoegen dat zij van een in ons land beroemd geworden Noor, den
Ingenieur Theodor Stang, afkomstig is.
Kristiania 11 October 1877.
S.T.
Den Heer Luitenant Van der Meij.
Wegens mijn op reis-zijn wordt eerst thans Uw zoo vriendelijke brief van
7 September ll. beantwoord. Ik wil U dan zeggen dat U mij een groot
genoegen doet door mij te willen introduceeren in de Hollandsche
leeswereld, evenals door Uwe persoonlijke vleiende belangstelling in mijne
werkzaamheid als schrijver. Zeer dankbaar zou ik U zijn, als U mij wildet
doen toekomen een exemplaar van een of meerdere weekbladen of
couranten, waarin U over mijn werk spreekt.
Er is vroeger sprake geweest een van mijne boeken te vertalen in het
Hollandsch ‘Lodsen en zijne vrouw’, om reden er eenige tooneelen in
voorkomen te Amsterdam. Er zijn boeken van mij vertaald in het Engelsch
en in het Americaansch. Maar ik heb daar later niets meer van vernomen.
--------------

1

In zijne Geschiedenis van de Ned. Letteren heeft Prof. G. Kalff aan Penning een eereplaats
gegeven, tegelijk met die aan Isaäc Esser (Soera Rana).
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Mij verheugende in Uwe belangstelling voor de Noorsche litteratuur en
in de hoop dat U geen spijt zult hebben van Uwen arbeid om deze taal
voor dat doel machtig te worden, verblijf ik
Uw aan U verplichte
Jonas Lie.
Den tweeden brief citeer ik geheel.
Kristiania 14 Mei 1878.
Hooggeëerde Heer!
‘Wanneer ik U niet heb geschreven en bedankt voor Uw boek over
‘Noorwegen’ is de oorzaak deze, dat Uw boek mij nog niet in handen is
gekomen. Het is evenmin te vinden in het pakhuis van de Posterijen, waar
ik er naar gevraagd heb, zoodat het verloren moet zijn gegaan. Met
betrekking tot het adres zij opgemerkt dat ik niet ben Professor noch
Doctor. Ik heb geen titel, maar het adres waaronder een brief mij het zekerst
bereikt: is ‘Den dichter Jonas Lie, Kristiania, Noorwegen’. Hier zijn op
zijn minst 3 professoren en doctoren van denzelfden naam, waardoor
verwarring kan ontstaan, maar geen andere heeft ditmaal het boek
ontvangen. - Uit een artikel van ‘Dagbladet’ van Vrijdag 10 Mei zie ik dat
Uw boek (Wandelingen in Noorwegen) is verschenen en dat U mij daarin
de eer doet mijne werkzaamheid als schrijver te vermelden, en Saen Toyn
hebt vertaald. Het intéresseert mij bijzonder uwe opvattingen en
beoordeelingen van mijn Vaderland te vernemen. Ik geloof dat het in vele
opzichten verdient geprezen en gelukkig geacht te worden, niet alleen
wegens de frischheid van het volksleven en de schoone natuur, maar ook
wegens den idealen geest, welke er heerscht .... tot nu toe en buiten
beschouwing gelaten dat een zucht naar slechtere duitsche en fransche
geestesstroomingen op dit oogenblik toegang heeft tot eenige aesthetische
kringen, maar dat is niet het volk. Uit genoemd artikel zie ik ook dat
‘Lodsen og hans Hustru’ te Amsterdam zal verschijnen vertaald door I.
Leendertz. Als hij nu maar ook goed wordt vertaald. Anders beleeft een
auteur van zoo iets weinig genoegen’.
‘Toen ik zeven jaren geleden met mijne familie naar Rome reisde, koos
ik den weg over Holland-Amsterdam, om dat intéressante land te zien, dat
ik buitendien een weinig nader kende
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uit andere bronnen. Ik moet bekennen: teleurgesteld werd ik geenszins.
De geschiedenis, de schilders, het origineele leven te land en te water, de
heerschende geest bij de inwoners, die wij daar hebben ontmoet - dat ailes
vereenigde zich tot een beeld, waarvan ik, zoowel als mijne familie de
heugnis hebben bewaard, niettegenstaande de vele afwisselingen en latere
indrukken, zoodat wij in de hoop leven nóg eens dat land te zien, wanneer
de gelegenheid zich mocht voordoen. In de verwachting binnenkort Uw
boek in handen te krijgen, verblijf ik
Uw zeer eerbiedige en verplichte
Jonas Lie’.
Of hij door zijne Wandelingen in Noorwegen werd aangevuurd tot ‘geforceerde
marschen’? Zeker is dat hij eerst in zijne, hem door de militaire overheid verleende,
verloftijden en later als gepensionneerde aanzienlijke streken van België, Frankrijk,
Duitschland, Oostenrijk, Hongarije, Denemarken, Zweden, Griekenland en Italië
doortrok; Gibraltar, Algiers, Philippeville, Smyrna en enkele eilanden in den
Turkschen Archipel bezocht en een voetreis door Zwitserland en eene naar Parijs
maakte.
Geforceerd waren de marschen die hij te voet aflegde, ongetwijfeld, want toen hij
in een week tijd van Nijmegen naar Parijs wandelde, kwam hij zoo vermoeid daar
aan, dat hij bijna in slaap viel op de trap van een huis, waarvan de deur openstond
en dat hij was binnengeloomd, in de meening dat het hem kon herbergen.
Hij woonde toen te Hees bij zijne ouders, alwaar ik hem in 1879 bezocht. Ik
ontmoette toen ook zijn vader, den gewezen majoor der infanterie George David van
der Meij, Ridder van de Militaire Willemsorde, die in Maart 1899 te Hees op
negentigjarigen leeftijd overleed, en zijne moeder Henriette Dorothea Rosina Costers.
De laatste maakte op mij den indruk van een fijn beschaafde, levendige vrouw en de
eerste van een geestig man, die
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met fierheid terugzag op zijn welgeslaagde militaire loopbaan, beide die beminlijke
gemakkelijkheid in den omgang toonend, kenmerk van goeden huize.
Stroefheid is haast altoos krankheid door nurkschheid of zelfzucht, verbittering
of waan gewekt. Hoe normaler een ‘schepsel Gods’ is aangelegd, des te meer
toenadering zoekt hij met zijne medeschepselen; hoe meer verbinding hij tusschen
zijne hem omringende natuurgenooten bevordert, des te sociaal-aristocratischer (het
woord is van Bertha von Suttner) zal hij zich gedragen. Van der Meij is een levend
voorbeeld dier theorie geweest. Het meerderwaardig mensch-zijn bruist als een
frissche stroom door al zijne werken. Wat klein, eng, bekrompen, de scheiding
tusschen menschen door welke antithese ook bevorderde, vond in hem een gezond
heelmeester en - gelijk in de ongezonde denkwereld talloos veelmalen gebeurt - wat
niet te heelen viel, waar geen synthese mogelijk was, daarbij bleef als om een
verwelkende bloem, een waas van smartlijkheid hangen.
Het zou mij niet verwonderen dat de bijna 40-jarige zoon uit den levenslust zijner
bejaarde ouders deze spreuk had geput:
- De levenslust van bejaarden is dikwijls het benijdenswaardig vermogen om steeds
dezelfde klucht- en treurspelen even intressant te vinden. Houdt dus uw hart groen,
en de levenslust stijgt met de jaren. Laat ons, bid ik U, dat niet paradoxaal noemen - is niet de gansche bouw der
menschenwereld één paradox?!
En wat zegt Gij van deze sociale waarheden?
- Soms beklagen wij den rookverdrijver, die rond loopt in zijn roetpak, ontweken
door de scharen. Ook vele
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geestelijke arbeiders loopen u voorbij, dagelijks bemorst door het ongerechte dat ze
hebben te bezemen. En haastig treedt gij op zij, bang voor een roetspat op uw boordje.
- Het is niet altijd af te keuren de huik naar den wind te hangen of met alle winden
mee te gaan. Schippers doen het steeds; van daar het woord schipperen. En zonder
schipperen richt je op de groote vaart weinig uit. Men kan uit zijne werken schier op elke bladzij volzinnen aanhalen, die kernspreuken
zijn en den breeden geest van den immer bezigen denker openbaren.

II.
Ik heb hem elders taal-, letter- en denkkundige genoemd. Reeds de wetenschap dat
hij de Russische taal theoretisch machtig was, zoodat hij er talrijke werken uit
vertaalde en de Russische litteratuur in eenige harer antieke en moderne
hoofdvertegenwoordigers - prachtessays schreef hij over Gogol en Tolstoi - bekend
maakte, reeds dat zou genoeg zijn hem tot de in onze letteren zeldzame figuren te
rangschikken. Maar de litteraire kennis van Van der Meij strekte zich bovendien uit
tot de studie van de Balkanlanden en hunne letteren in voorname voortbrengselen.
Zoo heeft hij het Servische epos en een bezoek aan Montenegro beschreven en zijn
maar weinig jaren verloopen, waarin hij niet met beroemde Russische politici in de
doleering, brieven wisselde (o.a. met Kropotkin). Rusland heeft hem tot kort voor
zijn dood krachtig aangetrokken. De sociale, litteraire en politieke beweging van
Peter den Groote af tot onze
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dagen is door zijn denkenden geest opgenomen, verwerkt en weergegeven, en het is
geen geringe lof die hem door den Russischen politieken schrijver P. Alissoff in 1890
is geschonken.
In een door dezen gepubliceerd vlugschrift ‘Nemezida’ komen de volgende
woorden voor: ‘Maar niet alleen (de Amerikaan) K e n n a n is opgetreden als een
vurig beschermer onzer revolutionnairen. Wij nemen de gelegenheid te baat om te
wijzen op een Hollandschen, zeer talentvollen publicist en geleerde: Va n d e r
M e i j . In een reeks grootsche artikelen onderricht hij zijn land over de titanische
worsteling. Kenner van de Russische taal put hij zijn getuigschriften uit de beste
bronnen. Zeer jammer dat deze artikelen tot heden niet werden overgebracht in de
Russische taal’.
In een kort, door Van der Meij zelf gesteld bericht over zijn arbeid, lezen wij:
‘Door het veelbewogen Russische leven aangetrokken, maakte hij (Van der Meij)
zich niet zonder moeite de Russische taal eigen en deed bij den uitgever W.C. de
Graaff te Haarlem in het jaar 1879 verschijnen ‘Rusland en het Nihilisme’, naar
oorspronkelijke bronnen bewerkt’.
In datzelfde jaar werd Van der Meij gepensionneerd wegens in en door den dienst
bekomen lichaamsgebreken. Hij was toen 37 jaar en van dat oogenblik tot aan zijn
dood in 1914, dus over een termijn van 35 jaren, heeft deze taal-, letter- en
denkkundige een naar omvang en inhoud verbazende arbeidskracht ontwikkeld.
Verweg de meeste zijner beoordeelaars hebben in hunne critieken getoond even
vèr van het door Van der Meij behandeld onderwerp af te staan, als hijzelf dicht
daarbij stond; enkelen, tot wie Vosmaer, Busken Huet en Van Houten behoorden,
hebben zijn eigenaardigen
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trant van denken en uitdrukken en de breedte van zijn studieveld met gepasten eerbied
overzien. Tal van redactiën, waaronder die van vele reeds tot het boekwurmenstof
weergekeerde maandschriften, hebben zijne doorwrochte studiën geplaatst en de
‘Nederlandsche Spectator’ heeft meer dan twintig jaren achtereen zijne litteraire
Kronieken over een aantal sociologische en bibliografische onderwerpen elke week
zijnen lezers gebracht. Het zal wel niet ver buiten de juiste hoeveelheid vallen indien
ik die Spectatoriale Geschriften op minstens een duizendtal schat. Het kenmerk van
de meesten is overeenkomstig den stijl van den Engelschen stichter Addison: de
schranderheid heeft den voorrang; het evenwicht tusschen hetgeen gedacht wordt en
geschreven kan worden, blijft gehandhaafd en de goede smaak van den normaal
voelenden lezer wordt niet gekwetst door zoogenaamde artistieke virtuositeit, die in
het litterair-critische veelzins een plat verstand en een mal gemoed verraadt.
Dat in alle perioden van letterkundig leven zich zulke verschijnselen, toegejuicht
door een groot aantal lezers, voordoen, bewijst eens te meer de laagte welke de graad
van den algemeenen denkstandaard der welbeschaafden aanwijst.

III.
Een streng wijsgeerig, dat is doordenkend zedeleeraar toonde Van der Meij zich in
het toenmaals (in 1881) weinig opgemerkte werk: ‘Het Aardsche Heldendom’.
Ik wensch in deze tijden van waanzinnig oorlogsbarbarisme even stil te staan bij
hetgeen onze Westfaler (Van der Meij werd in 1842 te Gronau geboren) zegt over
‘Het Oorlogsvraagstuk’, doch merk vooraf op, dat toekomstige denkers, tot wie ik
de sociologen, de bestudeerders onzer
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maatschappelijke instellingen in de eerste plaats reken, aan dien even eerlijk gevoelden
als diep bezonken geestesarbeid een voorbeeld kunnen nemen. Daargelaten eenige
met te veel saamgeperste verontwaardiging en daarom onwetenschappelijk geuite
stellingen - zijn de opstellen over De Natuur, De Maatschappij, Naturalisme en
Realisme de vruchten van een onverschrokken in Spinosistischen geest zich
ontwikkelend denker. Wat hij over het Hartmannsche pessimisme in zijn IX hoofdstuk
Weltschmerz en Gottesschmerz heeft gedacht en overgebracht in zijne denktermen,
geeft een geest te zien van hooge oorspronkelijkheid en gelijkmatige vervulling.
Onder vervulling versta ik hier een aan zijn denkleven evenredig practisch bestaan.
De Leersumsche boertjes, die tijdens den Transvaaloorlog bij hunnen dorpsgenoot
Van der Meij naar den stand der oorlogvoerders kwamen hooren, zouden er van
kunnen meespreken, en onbewust hebben die natuurmenschen het natuurlijke bij den
eenzaam levenden denker in dagelijksche vervulling zien gaan. Zoo kon men in
November 1900, onder de rubriek van de mij welbekende Caprice, in ‘De
Amsterdammer’ lezen: ‘De philosophische kriticus uit de ‘Nederlandsche Spectator’
Wolfgang van der Meij, stelt in De Telegraaf eene inschrijving voor, ten einde ‘de
schrik der Engelschen’, Christiaan de Wet, een Eerehoeve aan te bieden. De daad
bij het woord voegend, teekent Van der Meij zelf voor honderd gulden in’.
En zoo is het mij bekend, dat hij zich in zijn sober leven allerlei ontberingen
oplegde, ten einde eene som van Driehonderd gulden (ƒ 300.-) te kunnen uitzuinigen
en die te besteden ten bate van zijne ‘Boeren’, bij wier overwinningen hij de vlag
van zijne woning liet uitsteken.
Een practicus van plat gehalte zal moeilijk in zijne
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voetstappen kunnen treden, maar de dienaren eener kiesche ethica zullen hunne
goedkeuring niet onthouden aan dergelijke sympathieke naturen. Zijne huisgenooten
- en deze lof is onverdacht, aangezien zij belangloos wordt geschonken - roemen
zijn gedachten en gevoelens, als doortrokken van ‘een verheven schoonheid, gepaard
aan een soberen eenvoud en teedere zachtheid’. En diezelfde verwanten strekken
hun ingenomenheid met hem uit naar zijne lijdensdagen, toen in ‘zijne zielvolle
oogen wel de diepte, maar nooit de scherpte van het lijden was waar te nemen; nooit
een klacht, steeds iets liefderijks en dankbaars uit zijn mond werd gehoord’.
Mij dunkt dat is wel keurverwantschap met hem, die op pag. 262 en 263 van zijn
‘Aardsche Heldendom’ deze profetische woorden vóór 40 jaren schreef:
- ‘De hooge geestesontwikkeling van E. von Hartmann staat boven alle critiek.
Hij heeft over ingewikkelde problemen een licht laten schijnen, zooals voorheen van
geen enkelen philosofischen kop is uitgestraald. Maar juist in datgene, wat ons waren
wereldvrede schenken kan, is hij subjectief. Hij heeft geschreven voor enkele
zelfstandige geesten van den eersten rang; de lijdende menschheid is met zijn beide
hoofdwerken niet gebaat. Geen troost, geen opbeuring, geen verzoening met het
leven is er uit te putten. Bovendien is op het geheel de stempel gedrukt van duitsche
professorale oorlogsphilosofie. Het duitsche volk zelf komt gaandeweg van de
bespiegelingen en theorieën zijner doctoren terug en krijgt het besef dat de Duitscher
hooger roeping heeft te vervullen, dan een leger te onderhouden, hetwelk de kracht
der natie verslindt en dat een regeering hooger plichten heeft te vervullen, dan het
land rondom met vijanden te omgeven. Men heeft van dezen philosoof den
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helderen blik geroemd in het enkele en in het geheel.
‘Naar mijn eenvoudig verstand heeft hij echter het geheel niet objectief genoeg
beschouwd en het enkele niet tot zijn recht laten komen. Bovendien beschikt hij,
gelijk alle stervelingen, slechts over een aardsch licht en een beperkt bewustzijn. De
tijd voor het ontwerpen van een objectief wereldstelsel is nog niet aangebroken. Eerst
wanneer wij in de toekomst den levenden God hebben gevonden, mogen de
uitverkoren helden opstaan om ons de gelukzaligheid of de rampzaligheid van het
leven te bewijzen. Thans diene men als onbetwistbare waarheid vast te houden: de
mensch kwam op de wereld om het hoogste goed op te sporen, m.a.w. om gelukkig
te worden, niet om te lijden, omdat het geluk een voorwaarde is om een zedelijk
wezen te worden; hij moet zijn aanschijn leeren liefhebben en niet leeren minachten,
omdat ons wezen naar hooger orde heenwijst; hij moet zijn lot zegenen en niet leeren
vervloeken, wijl deze wereld slechts een zinnenwereld is’. Ziehier het blijzijn van Spinoza in het waas van een spiritualistisch humanisme
gehuld, en over de rampzaligheid van den zotten sterveling, in maatschap
saamgegroept, een verblindend tintje gelukzaligheid geworpen. En ziehier verder in
Voltairiaanschen trant een Oorlogs-Sprookje uit zijn meergenoemd: Oorlogsvraagstuk
dat weldra alle bloemlezingen op al onze Staatsscholen moge versieren. Als inleiding
tot het Oorlogs-Sprookje houdt Van der Meij het volgend betoog:
- ‘Het absolute verstand erkent geen beginselen, maar wetten. Wil het
maatschappelijk lichaam harmonisch gesteund zijn, dan moet het niet bestuurd worden
wegens de beginselen der menschelijke rede van deze of gene relatieve
persoonlijkheid, maar volgens de wetten van
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het absolute verstand .... Onder het absolute verstand verstaan we het hoogste verstand,
onder absolute kracht begrijpen we een aanhoudend worden door de werking onzer
innerlijke wezenheid, welke geenszins heenwijst naar het radicale booze, wat de
oorlog is, maar naar het hoogste goed: het Summum bonum. De mensch is een geboren
strijder. Strijd is de positieve grondslag van het leven. Doch als edel wezen zal hij
dien strijd veredelen. Er zijn drie soorten van moed: verstandsmoed, physieke moed
of dapperheid en zedelijke moed. Vermits het doel der schepping alleen gelegen is
in het doel van den mensch als zedelijk wezen, zoo is het ontwikkelen van zedelijken
moed vermeerdering van cultuur en beschaving, omdat ook zonder oorlogen den
bewoners dezer planeet dagelijks gelegenheid wordt geboden tot het tentoonspreiden
van verstandsmoed en dapperheid.
- ‘Aldus: de oorlogen worden in het leven geroepen door veroveraars, die daarbij
uitgaan van onzedelijke motieven; vermits de oorlogen op onnatuurlijke wijze gevoerd
worden, zijn ze geen werktuigen van natuurlijke beschaving, maar tegen de natuur
indruischende wandaden, welke de volken verarmen en verwilderen. De edele
eigenschappen van den mensch worden daarbij geëxploiteerd ten dienste van het
radicale booze, waarvan Kant zegt, dat deszelfs oorzaak niet gelegen is in de
zinnelijkheid, noch in een natuurdrift, maar in de zedelijke natuur van den mensch.
Derhalve zullen de volken hunne zedelijke natuur moeten verbeteren, opdat de strijd
der volken onderling op edeler wijze worde gevoerd. Vermits deze radicale boosheid
zelfs steun vindt bij wijsgeeren, is de verwezenlijking van het practische ideaal eener
zedelijke wereldorde, ontsproten uit de heerschappij van gezond verstand en karakter,
nog verre verwijderd.
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- ‘Na dit geschreven te hebben viel ik achterover in mijn stoel en had een droom.
Pijnlijk was hij juist niet; ook geenszins aangenaam. Men oordeele.
Er was ergens een oorlog uitgebroken, naar welks tooneel men mij had
heengezonden als correspondent van een dagblad. Mijn eerste brief luidde als volgt:
(men bedenke dat Van der Meij dit schreef in 1878).
- ‘Heden zijn de legers op elkaar gestooten. De nieuwe monsterkanonnen voldeden
uitstekend in het bloedige gevecht om het bezit van het dorpje N o o i t - G e d a c h t .
Onder persoonlijke leiding van den Sjâh werden geheele bataljons letterlijk
weggemaaid en de stukken in den wind verstrooid, zonder dat zich eenig kruit-slijm
in de kamer had vastgezet. De pessimisten, die bij de invoering dezer kanonnen niet
van de meening waren terug te brengen, dat een dergelijke kolossale buskruitlading
een geweldigen terugstoot moest teweegbrengen, hebben deerlijk fiasco gemaakt.
De terugstoot - ook in zedelijke richting - was nauwelijks merkbaar. Nadat van het
dorp en zijn verdedigers geen spoor overgebleven was, zoodat spoedig gras zal
groeien waar eenmaal N o o i t - G e d a c h t stond, liet de Sjâh, die bij elk gevecht als
beeld zijner onschuld een melkwitten schimmel berijdt en, gelijk zijne gewoonte is,
ook bij dit gevecht zich steeds opgehouden heeft binnen den dooden rayon der
toevallige treffers zonder een oogenblik zijn tegenwoordigheid van geest te verliezen,
liet de Sjâh, zeg ik, ‘verzamelen’ blazen voor het geheel, dat zich weldra in gesloten
colonnes om den eersten magistraat van den Lenker der Schlachten had opgesteld.
- ‘Nadat de Sjâh in algemeene bewoordingen er op gewezen had hoe de
Voorzienigheid zich schaarde aan de zijde der beschaving, betreurde hij, diep geroerd
en
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zichtbaar getroffen, de gevallen krijgers; betuigde hun zijn tevredenheid en zeide tot
de levenden, dat hij nieuwe offers van de hun overgebleven krachten zou vorderen.
- ‘Hierop werd de geestdrift der overlevenden letterlijk bandeloos; een
oorverdoovend ‘hoezee’ wrong zich uit duizenden kelen; er werd gezwaaid met
bijlen, schoppen, pikhouweelen, niet zonder gevaar van elkander te kwetsen. Opeens,
als greep éénzelfde gedachte allen gelijkertijd aan - er zijn van die momenten bij
aangrijpende gebeurtenissen - werden de onlangs ingevoerde bomvrije hoofddeksels
- zij voldeden gedurende den slag minder goed dan de nieuwe kanonnen, ook hadden
vele fabrikanten in plaats van bomvrije voering eenvoudig bordpapier gebruikt - van
het hoofd genomen; een dankgebed ontstroomde de borst en de Sjâh, nog altijd op
zijn melkwit raspaard gezeten, zag met tevreden en gelukkig gelaat op al deze kiezers
neder. Als correspondent van het blad: ‘Voorwaarts ter wille van Gods rampzaligheid’,
woonde ik dit geheele treffende tooneel bij: een tooneel, waarvan na God in de eerste
plaats de eer en onze dank toekomen aan den Sjâh; in de tweede plaats aan de gezonde
en juiste denkbeelden der moderne cultuurphilosophie.
- ‘Naar ik uit goede bron vernomen heb, zal de Grootvizier na het eindigen van
dezen gelukkigen oorlog nóg grootere kanonnen laten vervaardigen. De ziel der
menschheid is de ziel der kanonnen.
- ‘Aan den avond werd een soldaat opgeknoopt, dien men tot een kameraad had
hooren zeggen, dat dit grootsche en ernstige tooneel op hem den indruk had gemaakt
van een walgelijke komedie. Ziedaar een dier dissonnanten, waardoor de harmonie
van het geheel te treffender uitkomt. Morgen trekt het leger met geforceerde
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marschen de uitgestrekte steppen door. Om de manschappen op de been te houden,
heeft de Sjâh bevolen, dat hun voor den afmarsch een dubbel rantsoen kunstkoffie
uit hun spaarpenningen moet worden verstrekt.
- ‘Naschrift. Bereid u vóór het ergste te vernemen. Ons leger is vernietigd en de
Sjâh vermist. Juist toen onze troepen een bivouak hadden betrokken en het
wereldbewustzijn der manschappen door den slaap verbroken was, werden wij
onverhoeds aangevallen door twintig bataljons luchtballon-compagnieën, die onze
brave soldaten letterlijk man voor man uit de hoogte doodschoten, alvorens zij tijd
hadden de bomvrije hoofddeksels op te zetten. Had de Heere hun schedel maar
bomvrij gemaakt! Uw correspondent is gevangen en wordt door het luchtballoncorps
aan uwe redactie ontvoerd. Verwacht dus geen nadere berichten’. -

IV.
Alvorens te besluiten iets over zijne in de Dageraad, De Gids, De Portefeuille, De
Hollandsche Lelie, Nederland, De Leeswijzer, Los en Vast, De Volksvriend, Astrea,
De Telegraaf, Vragen van den Dag en De Nederl. Spectator gegeven opstellen en
over den toon zijner critieken. Deze laatste is die van een geletterde met aesthetische
voelhoorns. Nooit - in schets of uitgebreide studie, in vlot artikel of wijsgeerig betoog,
in historisch of verbeeldingswerk - heeft deze man aan den ultra-democratischen
mode-trant der onbeschofte genialiteit geofferd. Tal van zijne Spectatoriale Schrifturen
zijn gelijksoortig aan de magistrale studies over Marcellus Emants en Maaldrink.
De laatste was een levensbericht dezer maatschappij in den bundel van 1891-1892.
De eerste ver-
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scheen in het toenmaals door den heer W. Gosler uitgegeven en geredigeerde Astrea.
Wat hij over Maaldrink schreef kan op hemzelven ten deele worden toegepast:
‘M. was geen schrijver van den ‘eersten rang’, zoo ver ging zijne eerzucht niet, en
dat hij schitterde op den ‘tweeden’ was hij zich niet bewust’.
Maar tusschen den theoloog-dramaturg en den philosoof-litterator blijft toch dit
verschil bestaan, dat V.d. Meij een kloekmoedig, alle kerksche banden versmadend
radicalisme verkondigde, buiten de lijn van Maaldrink liggend, een radicalisme dat
met zekere gemoedelijkheid aan zekere soort van godsleerkundigen wel een plek
onder de zon gunde, maar dat de bef der meesten met eenige onuitwischbare
roetvlekken, evenals de opgevoerde rookverdrijver den voorbijganger, bespatte.
Nog heden ten dage, tot in lengte van tijden zal men geneigd zijn onze precyse
kerkelijke wereld, bij de vermelding van Wolfgang v.d. Meij's naam, te waarschuwen,
haar toeroepend: ‘Wees voorzichtig, er spat roet op uw hagelwitte doctrine!’ - Maar
dat lot deelt Wolfgang van der Meij met alle weldoeners der menschheid.
F. SMIT KLEINE.
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Meest bekende schrifturen van H. Wolfgang van der Meij.
BOEKWERKEN.
1878.

Wandelingen in Noorwegen.

1879.

Rusland en het Nihilisme.

1880.

N.N. Karazin. In den Kruitdamp
(vertaalde roman uit het Russisch).

1881.

Alisoff. Drie brochures (uit het Russisch).

1881.

Het Aardsche Heldendom (wijsgeerige
studiën).

1882.

Karakosof, bladzijde uit de Russische
geschiedenis.

1884.

Troon en Kerker.

1904.

Thérèse Hoven. [Onze Letterkundigen.
Afl. 9].

MAANDSCHRIFTEN.
De Banier (1881). Poeschkin.
Astrea (1882). Jong Holland van Marcellus Emants. - Byron's Manfred door W.
Gosler.
Nederl. magazijn (1883). Russische Silhouetten.
Europa (1883, 84). Levensschets eener Nihiliste; Een moderne Archimedes;
Rusland en Soedukin.
De Dageraad (1885). De leugen een tweede natuur; Het democratische beginsel
in Staat, Kerk, Kunst en Wetenschap.
De Dageraad 1886, 1887, 1888, 1896, 1897. De zedelijke Wereldorde; Mannen
van Beteekenis en hun schaduw (Skobeleff); Sophia, Illariowna Bardina. De
Aristocratie in de Geschiedenis; Eras als verlicht Despoot; Uit Siberie.
Nederland 1885, 1887, 1890, 1893. Het Servische Epos (n.b. geprezen door Busken
Huet); Gogol en zijn werk; Twee daden van Peter den Groote; Het proces van den
Czarewitsch Alexis.
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De Gids (1886). Montenegro.
Los en Vast (1888, 1889, 1890). Een Commentaar op Tolstoï; Levensschets van
Dostojewsky; De kunst van te lezen; Clnudius Civilis en de Bataven.
Vragen van den Dag (1895). De regeeriug van Alexander III.

WEEKBLADEN.
De Portefeuille (1883). De Censuur in Nederland.
De Volksvriend (van Roermond) (1883). De Russische regeeringsbode en de
Volkswil.
id. (1883). Professorale School en kieswetplicht.
id. (1883). Alexander III vóór de kroning.
id. (1883). Doel of middel.
id. (1883). De Humor en de Kroningsbachanaliën van het Russische despotisme.
id. (1883). Clericale driestheid en liberale lauwheid.
De Leeswijzer (1884). De Censuur in Rusland.
id. (1885). De opheffing der annalen in de Russische Pers; De Locomotief en de
Snelwielen. Een Zondagsdroom.
De Volksvriend (1885). De oorzaken van het toenemen der revolutionnairen in
het Russische Leger.
De Portefeuille (1885). Een Karakter; De geheime Pers in Rusland; Kritieken over
verschillende Russische romans (pseudoniem Pranda Matha = de ongezouten
waarheid).
De Ned. Spectator, van 1883-1903. Talrijke artikelen over allerlei sociologische,
litteraire en philosophische onderwerpen, ook onder den naam L u c i l i u s , later
onder Wo l f g a n g .
Belang en Recht (1897). De Schat des harten; Uit het geestenrijk.
De Week (1902). Boeken van Vrouwen.
De Hollandsche Lelie (1903), 1904, 1905. Gabrielle; O, gij mijn Nederland; De
waanzin in het proletariaatsgevoel; Thérèse Hoven; Weg met Abraham; De Oorlog.
Parsifal (1903); De Vrouw als Soldaat; Gezellig Verkeer (12 stukken).

DAGBLADEN.
De Telegraaf 1903, 1906, 1907, 1908 (sinds November 1906 wekelijksche Causeriën).
Anarchie van boven gezien; Zielsverslapping; Dorst of dronkenschap; Mrs Humphry
Ward; De Koningin der Sagen; Van het Nieuwe Leven; Gewaagde proefneming der
20ste
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eeuw; De Bliksemstraal; Scandinavische Literatuur; Meer dan verleden en verleden
tijden; Het landloopersvraagstuk; Kerkerleven; Duitsche Literatuur; Nederlandsche
Letteren; Vreemde Tijden; Vlaamsche en Fransche Kroniek; Oorspronkelijke Lectuur;
Occulte Wetenschap en Fantasie; Kerkerleven; De Wijsbegeerte der Zelfzucht;
Boeken van Vrouwen; Heksen; Voor de Jeugd; Scandinavische Kroniek; Het
Vraagstuk des Eeuwigen Levens; Vleesch-Trustschandalen; Uitheemsche Lectuur;
Over het leven na den dood; Heterogene Kroniek; Uw Koninkrijk kome; Ongewone
menschen; Mariniers en Hottentotten; Sociale Litteratuur; Weldoen en Blij zijn;
Russische Kroniek; Luchtscheepvaart; Verloren Paradijs; Religieuse Romans; Uit
het hooge Noorden; Van het oude dat jong blijft; Uit het leven; Het nieuwe werk van
Kropotkin; Het boek van Dr. A. Kuyper; Het diepe innerlijke; Letterkundig Overzicht;
Scandinavische Kroniek.
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Levensbericht van Joannes Michaël Josephus Gram.
Den Haag is voorzeker de meest cosmopolitische stad van ons land en aan het aantal
harer inwoners hebben verschillende steden uit alle provincies een zeker contingent
moeten afstaan. De echte onvervalschte Hagenaar is haast even zeldzaam als de
Roodhuid in Amerika en het is opmerkelijk, dat bijv: het Bestuur van een Vereeniging
als ‘Die Haghe’, welke zich ten doel stelt de beoefening van de geschiedenis onzer
residentie, onder zijn negen leden slechts één Hagenaar telt, terwijl in der tijd onder
de eereleden er slechts twee gevonden werden; maar die twee: Johan Gram en de
kunstschilder J.G. Smits, waren wel de meest karakteristieke vertegenwoordigers
der hofstad. Beiden tirés à quatre épingles en zooals een kroniekschrijver van Johan
Gram opmerkte steeds: hoffelijk, hoofsch, Haagsch. Beiden vol liefde voor hun oude
Haagje, dat vroeger zoo intiem en zoo mooi was, maar dat door de groote uitbreiding
na 1860 zoo jammerlijk was bedorven. Weg waren al die mooie plekjes, waar zij als
kind hadden gespeeld, als jongeling hadden gedroomd en gestoeid. Aan de
bouwwoede waren duin en wei, boom en struik
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opgeofferd. De oude Smits kon er over razen en tieren, maar Gram vertelde het op
somberen toon, met een weemoedigen blik op zijn vriendelijk gelaat. Ik heb zelden
hoffelijker en beminnelijker man ontmoet dan Gram. Onder welke omstandigheden
men hem ook sprak, hij kon het niet nalaten om u een vriendelijkheid of een
complimentje toetevoegen, niet op onaangename vleiende, maar op echt Fransche
hoffelijke wijze. Hij was dan ook in zijn uiterlijk en in zijn geheele manier van zijn,
het type van den beschaafden Franschman. Vooral zijn bons mots en zijn
slagvaardigheid, die hem tot op het laatst van zijn leven zijn bijgebleven, waren
weinig Hollandsch.
Smits en Gram hebben beiden belangrijk materiaal van studie voor hun geboortestad
nagelaten. De eerste schetsen en teekeningen, de laatste o.a. een beschrijving van
den Haag en de Hagenaars, die van blijvende waarde zijn.
Behalve met zijn vriend Smits, kan men Gram nog beter in één adem noemen met
Gerard Keller, die hem op littérair gebied heeft ontdekt, die zijn mentor is geworden
en zijn vriend is gebleven; en wiens talenten eigenaardig veel overeenkomst met de
zijnen vertoonen. Gram volgde Keller op als stenograaf bij de Staten-Generaal, als
secretaris van de Teekenakademie en als redacteur van de Kindercourant. Beiden
waren novellist, romanschrijver en journalist. Beiden schreven voor het tooneel en
hebben naam gemaakt door hun reisverhalen. Beiden waren onverbeterlijke vertellers,
vol humor en schalksch vernuft, beiden vroolijke kameraden in Pulchri Studio, in
Oefening en in den Spectatorkring.
Gram heeft in het maatschappelijk, letterkundig en journalistiek leven van den
Haag een bescheiden maar
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zeer gewaardeerde en heel bizondere plaats ingenomen. Zijn bekwaamheid en
aangeboren bescheidenheid plaatsten hem vanzelf op den tweeden rang, maar in alles
wat hij deed en in welke positie hij werkzaam was, heeft hij op bewonderenswaardige
wijze met zijn talenten gewoekerd. In breeden kring heeft hij voor zijn arbeid
waardeering gevonden. Zijn romans en novellen vonden een gunstig onthaal1. Twee
zijner groote tooneelstukken handhaafden zich jaren lang op het repertoire van het
Nederlandsch Tooneel2. In zijn kinderboeken en als redacteur van de Kindercourant
wist hij altijd den juisten toon te treffen; als kroniekschrijver werd hij door zijn
collega's onder de besten geroemd en als feuilletonnist werden vooral zijn reisverhalen
door een ieder geprezen. Over twee tijdschriften heeft hij de redactie gevoerd en
tweemaal werd hem het hoofdredacteurschap aangeboden van een dagblad, zelfs
werd hij eens gepolst om Directeur van het Mauritshuis te worden3.
Zijn werkkracht was ongelooflijk en het aantal artikels dat hij in tijdschriften en
vakbladen heeft geschreven is ontelbaar. Een halve eeuw heeft deze altijd jeugdige
onvermoeid en met ongerepte frischheid van geest de

1

2
3

‘De familie Schaffels’ en ‘Een Haagsch Fortuin’ worden door Dr. Jan te Winkel gerekend
tot de romans, die in de tweede helft der negentiende eeuw den meesten opgang hebben
gemaakt, (Letteren en Taal in Een halve Eeuw 1848-1898, dl. I), terwijl ‘Maurits van
Moreelen’, waaraan de stof aan de geschiedenis onzer schilderkunst is ontleend en in zijn
tijd een éénig voorbeeld van een kunstenaarsroman was, door Dr. Jan ten Brink van bizondere
beteekenis wordt genoemd. (Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in de XIXe
eeuw).
De groote Schootmans en De Patienten.
Op zijn aanwijzing werd toen benoemd de schilder Simon van den Berg.
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pen gevoerd in dienst van het schoone en goede. Zooals zijn persoon was, waren zijn
papieren kinderen, en het letterkundig geweten van dezen wellevenden causeur was
- als wij ons op Piet Vluchtig mogen beroepen - gedurende die jaren volmaakt zuiver
gebleven. Hij [F. Smit Kleine] getuigt toch van hem o.a.: ‘Uit de ontelbare gevoelens
en meeningen door hem schier dag aan dag in de pers geuit, is er niet ééne te lichten,
die, op grond van de ongeschreven wetten van het littérair fatsoen, ongeschreven
had moeten blijven. In de verschillende tijdperken van zijn joviaal auteursleven,
heeft Johan Gram zich een man van keurige vormen betoond, wiens pen staatsiedegen
geleek, nooit knuppel of gifhoorn’1.
Hij was de zoon van Cornelis Johannes Gram en Helena Elisabeth Stevens en
aanschouwde het levenslicht den 25en April 1833 te 's-Gravenhage in een woning
aan de w.z. van het Spui, naast de zoogenaamde Kettingbuurt, waar in 1912 de
Haagsche Automobiel-Centrale is gevestigd. Zijn eerste opleiding genoot hij bij den
bekenden onderwijzer G.A. Burnier, die in 1840 op de Amsterdamsche Veerkade in
de onmiddellijke nabijheid van zijn ouderlijk huis een ‘Hollandsch-Fransche school
voor jongelieden van beiderlei kunne’ had geopend. Na de verschillende klassen te
hebben doorloopen, werd hij op veertienjarigen leeftijd, volgens moeders wensch,
geplaatst als jongste klerk bij den notaris Nieuwland. Om zich verder te bekwamen
nam hij 's avonds les in vreemde talen. Het geestdoodend kopieerwerk werd hem
evenwel op den duur te machtig, maar bovendien hield hij er een liefhebberij op na,

1

Gulden Winkel, 15 April 1903.
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die hem met zijn notaris in botsing moest brengen. Hij kon namelijk geen wit papier
zien of hij begon te teekenen, zelfs de notarieele minuten waren voor hem niet altijd
veilig, zoodat op menig officieel stuk een landschap of caricatuurtje werd ontworpen.
Dat deze slechte gewoonte aan zijn notarieele loopbaan afbreuk moest doen, schenen
ook zijn ouders intezien, die zoo verstandig waren om hem van het kantoor aftenemen.
Hij kreeg zijn zin en mocht nu op de Teekenakademie op meer regelmatige wijze
aan zijn roeping gevolg geven. Hier was Gram in zijn element, want hij wilde schilder
worden. Onder leiding van den toenmaligen verdienstelijken directeur, den
historieschilder van den Berg, wist hij zich tot een goed teekenaar te ontwikkelen.
Bij den directeur aan huis zette hij later, omstreeks 1850, met Cool, Taco Scheltema,
Kachel en De Famars Testas zijn studies voort. Van den Berg, die door de Haagsche
schilderkunst ‘de professor’ en door zijn leerlingen ‘de baas’ werd betiteld, woonde
op de Houtmarkt. Op een tot schildersatelier gepromoveerden zolder werd naar het
levend model geschilderd. Dat Gram niet van talent was ontbloot bewijst een
olieverfstudie van een lezend oud vrouwtje, en een stilleven, welke hij als souvenirs
uit zijn schilderstijd in zijn studeervertrek bewaarde, want een schilder zou Gram
niet worden. Na eenige jaren van nauwgezette studie behoedde zijn bescheidenheid
en zelfkennis hem voor een mislukking en hij besloot er de kunst aan te geven. Het
was een groote overwinning, die hij op zich zelf behaalde toen hij penseel en potlood
in den steek liet en aan het seintoestel plaatsnam. Hij was namelijk met ingang van
1 Januari 1856 aangesteld tot leerling-telegrafist; zijn bevordering tot telegrafist 3de
kl. volgde den 1en September van dat-
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zelfde jaar1. Zijn werkkring was geen sinecure, want de toenmalige telegrafist kon
op een diensttijd van 10 of 12 uren per dag rekenen, maar hij wist toch nog vrije uren
te vinden om zich op een nieuw terrein te gaan bewegen, dat hem meer voldoening
dan zijn vroegere studie zou schenken. Hij was namelijk omstreeks 1860 begonnen
bijdragen in kleine tijdschriften in te zenden, die een welwillend onthaal vonden.
Als een bijzonderheid zij hier vermeld, dat een zijner eerste stukjes: ‘Een portret te
Zaandam’, dat hij tijdens een detacheering aldaar schreef en dat in het Ned. Magazijn
van 1861 werd opgenomen, twee illustraties bevat naar teekeningen door hem zelf
vervaardigd. Hij schijnt het evenwel bij deze ééne proefneming te hebben gelaten.
Een artikeltje in de Tijdstroom getiteld: ‘Uit ons Dansleven’, onderteekend Johan
G., had de aandacht getrokken van Gerard Keller, destijds stenograaf bij de Tweede
Kamer en mede-redacteur van dit tijdschrift, die hem een waardeerend schrijven
zond. Gram was natuurlijk in de wolken van vreugde en ging Keller persoonlijk
bedanken. Dit bezoek zou van grooten invloed op zijn verderen levensloop zijn, want
de kennismaking was naar beider genoegen en Keller bleef voor den jongen schrijver
belangstelling koesteren. Hij nam hem o.a. mede naar de avondvergaderingen van
den Nederlandschen Spectator, die in der tijd in de wereld van kunst en letteren een
groote vermaardheid bezaten.
Toen Keller in 1864 tot hoofdredacteur van de Arnhemsche Courant werd benoemd,
was diens vertrek uit den Haag voor Gram een groot verlies, maar het had toch ook
voor hem een goede zijde, daar het een nieuw

1

Met ingang van 1 Juli 1862 kreeg hij zijn aanstelling tot telegrafist 2e kl. Hij bleef in den
Haag werkzaam.
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arbeidsveld voor den jeugdigen litterator opende. Keller drong er namelijk bij hem
sterk op aan, dat hij zich op de studie van de stenografie zou toeleggen om zijn
opengevallen plaats bij het corps stenografen te kunnen innemen. Er werd overleg
gepleegd met Mr. W. Wintgens, destijds president der commissie van de stenografie,
die hem uit zijn eerste geschriften kende en die hem vrijstelling verleende van het
theoretisch gedeelte van het examen. Gram kreeg als telegrafist een verlof van negen
maanden, om zich onder leiding van Steger voor het practisch gedeelte voortebereiden
en deed op den gestelden tijd met goed gevolg examen. Als een merkwaardigheid
zij hier vermeld, dat hij tusschen zijn studies in nog tijd wist te vinden om op
uitnoodiging van de firma Bosch en Zn. den bekenden roman uit die dagen ‘Le
Maudit’ van den abt Michon uit het Fransch te vertalen. Het was een werkje van 90
vel, maar daar zijn verlof hem buiten bezwaar van den lande was verleend, kwam
het honorarium, dat hij ervoor ontving, hem bizonder goed te pas. Van 6 Mei 18671
tot 31 December 1897 is hij als stenograaf bij de Staten-Generaal werkzaam gebleven.
Hij had toen zijn volle pensioen verdiend.
Gram had toen hij telegrafist was ook nog eens bij Minister Thorbecke
gesolliciteerd om op het Departement te worden geplaatst. Hij had zich te dien einde
bij Z.E. aan huis vervoegd en stond een paar minuten later weer op straat met de
toezegging, dat zijn aanzoek zou worden overwogen. Hij spoedde zich terug naar
het kantoor en moest een half uur later zelf een bericht seinen waarbij de Minister
de vacature aan iemand

1

1 Mei 1867 werd hem eervol ontslag uit 's Rijks telegraafdienst verleend.
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buiten de gemeente aanbood. Zijn bezoek was alleen dienstig geweest om Z.E. aan
een belofte te herinneren. Hij heeft er evenwel later nooit spijt over gehad.
Ook nog in een ander opzicht zou hij in Keller's voetspoor treden. Hij werd namelijk
1 Januari 1864 als diens opvolger aangesteld tot secretaris van de Academie van
Beeldende Kunsten. 46 jaren1 heeft hij dien werkkring met de grootste toewijding
vervuld en met mannen als Beynen, Godon en Snouck Hurgronje aan den bloei en
de ontwikkeling dier instelling krachtig medegewerkt.
Bij de viering van zijn 70en jaardag, welke ongeveer samenviel met zijn 40-jarig
jubileum als secretaris der Academie, werd hij in het gebouw door het Bestuur
ontvangen, wiens voorzitter de ‘innige dankbaarheid en waardeering’ uitsprak voor
het ontzaglijk vele wat hij voor de Academie had gedaan. Als stoffelijk blijk van
hulde werd hem verzocht een keuze te doen uit enkele fraaie boekwerken, waarbij
hij beslag legde op de prachtwerken van Michel over Rembrandt.
Onder de oud-leerlingen der Academie zullen er ook verschillende zijn geweest,
die hem op dien dag dankbaar hebben herdacht, want hoevelen was hij niet bij hun
intrede in de maatschappij tot raad en voorspraak geweest!
De tijd dat hij in ambtelijke functie is werkzaam geweest valt samen met zijn arbeid
op letterkundig en journalistiek gebied.
Reeds in 1867 werden enkele zijner novellen, die in Aurora, Nederland,
Nederlandsch Magazijn en in de

1

Hij nam ontslag met ingang van 1 Oct. 1910.
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Muzen-Almanak ‘Vergeet mij niet’ waren verschenen, in één bundel vereenigd
uitgegeven door de Firma L.E. Bosch en Zoon te Utrecht met den titel ‘Onder één
dak.’ In dat jaar trad hij tevens op als redacteur van het Nederlandsch Magazijn
waarin in 1861 een zijner eerste pennevruchten was opgenomen. Hij bleef dit tot
1870. In 1868 kwam een bundel Nederlandsche Novellen uit, waarin hij met J.J.
Cremer, A. Ising, Aug. Snieders en Th. van Westrheene bijdragen leverde.
In 1870 zag bij D.A. Thieme zijn eerste roman: De Familie Schaffels het licht
waarvan een vertaling in de Bonner en Aachener Zeitung verscheen. Diezelfde
uitgever verzamelde later in drie nummers zijner Guldenseditie verschillende van
Gram's afzonderlijk uitgekomen novellen onder de titels, Schakels uit één keten
[1870], Een nieuw kleed [1876] en Omtrekbladen [1884]. Bovendien had in 1874
G.L. Funke een verzameling novellen uitgegeven onder den titel Zeven spruiten,
waarvan er een, ‘In het Nieuwe Rijksland’, vertaald werd in Ueber Land und Meer.
Drie romans van Gram verschenen eerst als feuilleton: Maurits van Moreelen en
Frans Belmont in de Haagsche Courant en Een Haagsch Fortuin in het Nieuws van
den Dag. De beide eersten werden later afzonderlijk uitgegeven door A.W. Sijthoff,
de laatste, die in het Duitsch werd vertaald voor de Bonner Zeitung, zag het licht bij
P. van Santen. Voor een volledige opgave verwijzen wij naar de hierachter gedrukte
lijst.
Onder de beste werken van Gram, die van blijvende waarde zijn, mogen wij in de
eerste plaats noemen: 's Gravenhage in onzen tijd, in 1893 uitgegeven als premie
voor Het Nieuws van den Dag. Dit boek waarin hij een schilderachtige en typische
beschrijving geeft
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van zijn geliefd Haagje en zijne bewoners is eenigszins in denzelfden trant geschreven
als ‘Den Haag en de Hagenaars, een nieuwe physiologie door een Haagschen
dwarskijker’1.
In 1905 gaf de firma Couvée zijn ‘'s Gravenhage - Voorheen en Thans’ uit, dat
als een vervolg op Eyssell's brieven kan worden beschouwd, die in 1879 bij dezelfde
firma onder gelijken titel het licht zagen.
Tot zijn historisch-topographische werken mogen wij ook rekenen den tekst dien
hij leverde bij de XII Etsen van A.L. Koster: De Trekvaart tusschen Den Haag en
Delft vóór de vaartverbreeding, Den Haag, Mouton en Co. 1892, en het Gedenkboek
der Witte Societeit, uitgegeven ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan, waaraan
ook de Secretaris der Societeit, Mr. A.M.M. Montijn zijn medewerking verleende.
Had zijn vriend Keller in 1878 de sprekers van Oefening in zijn ‘Servetje’ ten
tooneele gevoerd, Gram bracht ons twee jaren later op even boeiende wijze in kennis
met ‘Onze schilders in Pulchri Studio.’ Deze studie verscheen ongeveer gelijktijdig
met Vosmaer's ‘Onze hedendaagsche schilders.’
Uit de archieven putte Gram nog de stof voor zijn artikel: ‘De schildersconfrerie
Pictura en hare academie van beeldende kunsten te 's Gravenhage 1682-1882.’ Gram
heeft ook met succes voor het tooneel geschreven. Zijn eersteling ‘Fransch of Duitsch’,
ontleend aan zijn novelle van dien naam, werd in 1872 voor het eerst in ‘Oefening
kweekt kennis’ gegeven. Zijn vlotte dialogen, niet in de gebruikelijke tooneeltaal
maar in den gewonen conversatietoon geschreven, deden veel goeds van

1

Verschenen te Dordrecht bij J.P. Revers 1874.
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hem verwachten. Smit Kleine zegt o.a. in 1874 dat Gram ‘het model zal leveren van
tooneeldialogen, die zelfs de Franschen in zekere mate konden bewonderen1.’
Het volgend jaar werd in Oefening De Groote Schootmans vertoond met Le Gras
in de hoofdrol. Het had hier veel succes en werd ook in Duitschland onder den naam
‘Der grosze Püttmann’ gegeven. Het Nederlandsch Tooneel plaatste het op zijn
repertoire evenals zijn latere tooneelspel ‘De Patienten’ en het blijspel ‘Haar Tweede
Man’, die beiden in het vakblad ‘Het Tooneel’ zeer gunstig werden beoordeeld.
Verder verscheen o.a. nog van hem ‘Anna's Geheim’, dat in 1879 voor de eerste
maal werd opgevoerd in den Schouwburg te 's Gravenhage ter gelegenheid van de
Gala-voorstelling door het Gemeentebestuur aan den Koning en zijn tweede Gemalin
aangeboden; voorts een monoloog ‘De Pianostemmer’, bewerkt naar een vertelling
van Bertha von Suttner, ‘Mijn Condoleantiebezoek’ en verschillende kamerstukjes
en charades voor jongens en meisjes.
Behalve enkele gelegenheidstukjes voor Oefening, Pulchri Studio en de Societeit
De Vereeniging heeft hij ook met J.C. van Lier, destijds stenograaf bij de
Staten-Generaal en later redacteur van het Soerabaiaasch Handelsblad een tooneelstuk
geschreven, Klaasje Zevenster, ontleend aan den bekenden roman van Van Lennep.
Zoodra Keller de leiding van de Arnhemsche Courant op zich had genomen,
noodigde hij Gram uit daarin wekelijksche kronieken te schrijven. Gram, dit aanbod
met schroom aanvaardende, werd daardoor de eerste, die de Haagsche Kronieken in
de Dagbladpers invoerde en die op dat gebied een der wegbereiders van de Moderne

1

Kritische Schetsen. Haarlem, Erven F. Bohn, 1882, p. 3.
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Journalistiek mag worden genoemd. Zijn Haagsche ‘Pic Nics’ vielen zeer in den
smaak en weldra werd hij ook een der vaste medewerkers van het Handelsblad,
waarin hij van 1865-1902 wekelijks ‘Haagsche brieven’ schreef. In dit blad
behandelde hij tevens de rubriek Beeldende Kunst. Zijn arbeidsveld werd nu hoe
langer hoe uitgebreider. Van 1878 tot omstreeks 1905 schreef hij wekelijksche brieven
in de Provinciale Groninger Courant onder het pseudoniem van ‘Haagsche Kouter’,
terwijl hij met zijn schoonzoon Louis de Haes gedurende een jaar in het Haagsche
Courantje ‘Het Familieblad’ onder den schuilnaam Jacob van der Does Jr. wekelijks
een causerie leverde, getiteld ‘Haagsche beschuitjes.’ Zij schreven om de beurt een
artikel; Gram opende de reeks in het eerste nummer van dit weekblad van 5-7 April
1896. Verder hield hij in het Soerabaiaasch Handelsblad en later in de Locomotief
bij de Indische gasten de herinnering aan het goede Haagje levendig.
Deze kronieken, waarin hij zijn lezers op geestige en oorspronkelijke wijze over
de vragen en praatjes van den dag onderhield of waarin hij zoo onpartijdig mogelijk
de rubriek Kunst behandelde, bezorgden hem een groote reputatie als causeur.
Gram is Keller na diens vertrek uit Den Haag opgevolgd als redacteur van de
Kindercourant. Hij is dit gebleven tot 1905; eerst te zamen met D.A. Keuskamp,
later met Antonie S. Reule Nz., en van 1903-1905 met E. Molt. Voor het aanbod van
A.W. Sijthoff om de leiding van de Haagsche Courant op zich te nemen heeft hij,
evenals voor de aanbieding om de redactie van de Locomotief te aanvaarden, om
redenen van practischen aard bedankt.
Behalve zijn vertellingen in de Kindercourant en in de Geïllustreerde Bibliotheek
voor jongelieden, heeft
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Gram een 25-tal kinderboeken het licht doen zien, die voor de jeugd een welkome
verschijning waren en waaraan velen zeker met mij de aangenaamste herinneringen
zullen hebben bewaard.
Voor verschillende dagbladen heeft Gram reisjes ondernomen; o.a. werd hij in
1867 door het Handelsblad aangezocht om naar de Parijsche Tentoonstelling te gaan.
Hij schrok er eerst voor terug, maar toen hij op zijn vraag: Kan ik dat? de
geruststellende verzekering kreeg dat men geen deftig wetenschappelijke vertoogen
maar los geschreven indrukken wenschte, ging hij vol moed op reis. Zijn werk vond
waardeering; in 1873 schreef hij in dit blad zijn ‘Indrukken van de
Wereldtentoonstelling te Weenen’, terwijl andere reisherinneringen, die onder den
titel ‘In Londen’, ‘In Berlijn’, ‘In Italië’, ‘In 't Schwarzwald’, ‘Bij Munkacsy’, ‘In
Karlsbad’ en ‘In den Harz’ in de Nieuwe Rotterdamsche Courant verschenen, later
afzonderlijk werden uitgegeven. Volgens bevoegde beoordeelaars behooren deze
schetsen en vooral ‘In Londen’ tot het zeer goede wat in dit genre in onze letteren
bestaat.
Gram heeft enkele groote werken uit het Fransch, Duitsch en Engelsch vertaald.
Zijn Hollandsche bewerking van Lübke's Schets eener Kunstgeschiedenis, die een
toevoegsel was op Van Vloten's Aesthetica, was bij hem in goede handen; vooral de
afdeeling Schilderkunst werd door hem met bizondere zorg bearbeid. Ook voor de
vertaling van Vachon's studie over ‘Henriette Ronner en haar Kunst’ heeft hij zich
veel moeite gegeven. Met groote voorliefde vertaalde hij ook Du Maurier's Trilby,
waarop zijn jeugdvriend Van Ingen in Amerika zijn aandacht had gevestigd, omdat
daarin herinneringen werden opgewekt aan hun beider atelierleven in vroeger dagen.
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Met vertalingen van kleine artikels heeft hij menigmaal als redacteur van het
Leeskabinet zijn tijdschrift moeten aanvullen.
In 1891 was hij D.A. van Waalwijk als redacteur opgevolgd. Hij bleef dit tot 1
Januari 1904, toen het Leeskabinet werd vereenigd met het tijdschrift Europa, onder
redactie van J. de Meester1. Gedurende die jaren heeft Gram er al zijn werkkracht
aan gegeven, ja menig nummer heeft hij onder verschillende schuilnamen geheel
gevuld. De artikels onderteekend: Frank van Dongen, soms afgekort als F.v.D. of
enkel Frank, Joh., Leonard Stevens of enkel Leonard of L. Stevens, Anonymus en
een Hollandsch toerist zijn allen van zijn hand. Het zijn voornamelijk
reisherinneringen, beschrijvingen van openbare gebouwen, biografieën, vertalingen
en bijschriften van de plaatjes; met den pseudoniem: Leonard en L. Stevens
onderteekende hij ook enkele zijner artikels in het Nederlandsch Magazijn van 1867.
Behalve in de Spectatorclub heeft hij in twee andere bekende genootschappen
‘Oefening kweekt kennis’ en ‘Pulchri Studio’ een werkzaam aandeel genomen.
Reeds in 1858 was hij toegetreden als lid van Oefening, destijds een brandpunt
van het intellectueele leven der hofstad; vier jaren later trad hij daar voor de eerste
maal als spreker op. Hij had geen gemakkelijke taak, want Dr. Allard Pierson was
hem vóór de Pauze voorgegaan met een doorwrochte studie over de Ilias van Homerus,
maar juist na dien zwaren kost vond zijn causerie over ‘Een zomerdag te
Scheveningen’, waarin hij verschillende typen van badgasten en badhuisbezoekers
op komische wijze voorstelde, een wel-

1

Het werd in 1910 vereenigd met Groot Nederland.
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willend gehoor. Het volgend jaar had hij nog meer succes toen hij met den
kunstschilder J.M. Schmidt Crans op den herinneringsavond der stichting een door
hem vervaardigde komische voordracht ten beste gaf, getiteld: ‘De koopman in
antiquiteiten’, waarin menige kwinkslag op de gebeurtenissen van den dag was
ingelascht. Bestuurders van Oefening waren er zoo mede ingenomen, dat zij beide
heeren het werkend lidmaatschap aanboden, ‘in de hoop, dat zij bij voortduring den
kring met hunne zoo uitmuntend gebleken gaven zouden blijven steunen.’ Gram
heeft hen niet teleurgesteld, want menigmaal is hij voor 't voetlicht getreden.
In 1865 was er groot feest; Oefening wilde haar dertigjarig bestaan luisterrijk
vieren en een commissie, bestaande uit Sam van den Berg, Jan ten Brink, Johan Gram
en Jan Schmidt Crans, toog aan het werk. De feestavond, die den 1en Mei plaats had,
werd geopend door en blijspel, getiteld: ‘Verzen maken voor de kost’. Het was
gedeeltelijk gevolgd naar ‘De arme dichter’ van Kotzebue en speelde in het Haagsch
Achterom. De artisten waren mej. M. Valois en de heeren Ten Brink, Gram, Ising
en Schmidt Crans. De tweede vertooning: ‘De Firma Tusseaud and Sons, plastisch
historisch divertissement’, stelde een wassebeeldenspel voor met beweegbare en
onbeweegbare figuren. Dit kabinet door Gram vervaardigd, werd door den maker
vertoond. Hij had daarbij de krachtige hulp van de drie gebroeders Verveer, bekende
leden van de Haagsche schildersbent.
Tusschen 1866 en '71 is hij van het tooneel verdwenen, maar daarna wordt hij nog
herhaaldelijk als spreker genoemd. In 1874 o.a. werd bij de feestviering van het
40-jarig bestaan van Oefening een door hem vervaardigd gelegenheidsstukje: ‘De
Olymp bij
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Oefening ten bezoek’ opgevoerd. In 1881 trad hij voor het laatst als spreker op. Hij
was evenwel gedurende die jaren een trouwe gast gebleven van het bekende ‘Servetje’.
In de geestige beschrijving die Gerard Keller van de Haagsche leden, die geregeld
daaraan deelnamen, geeft1, zegt hij van Gram het navolgende: ‘Bijna gelijksoortigen
indruk [als Dr. Jan ten Brink] maakt Johan Gram, die denzelfden leeftijd heeft als
Ten Brink, maar, terwijl deze zich op den voorgrond stelt, bescheiden, men zou
zeggen uit jeugdige schuchterheid, zich op den tweeden terug houdt. Gram is op
verre na zoo geleerd niet als Ten Brink, maar hij heeft veel meer geest. Hij is eerst
schilder en toen telegrafist geweest en daarna stenograaf geworden, zoodat hij geen
tijd had om zich aan strenge letterkundige studie te wijden juist in dien tijd dat dit
voor eigen vorming het noodzakelijkst is. Dit gemis aan een wetenschappelijken
grondslag is in zijne werken niet te miskennen, maar in den dagelijkschen omgang
is het niet te bespeuren en de geest van opmerking, de gevatheid en het vernuft van
Gram maken de plaats naast hem aan het Servetje tot een der benijdbare. Als ‘lezer’
is hij natuurlijk in den Haag minder gewild; niemand is profeet in zijn eigen land;
maar in andere steden is de zaal steeds goed bezet, wanneer hij zijn jaarlijksche
rondreizen maakt.’
Dit betoog, hetwelk Dr. Jan ten Brink in zijn inleiding voor een herdruk van Gram's
werken2 heeft overgenomen - behalve de eerste phrasen, waarin hij zelf

1

2

Het servetje. Herinnering aan Oefening kweekt Kennis door Conviva. Leiden, Gualth. Kolff
1878, p. 59. Het portret van Gram is onder de afbeeldingen van de bekende sprekers op den
omslag opgenomen.
Leiden, A.W. Sijthoff, De familie Schaffels.
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staat genoemd -, wordt door hem als juist erkend, alleen de opmerking dat Gram in
Oefening als spreker minder gewild zou zijn, kon hij niet onderschrijven, daar hij
juist heeft waargenomen, dat Gram bij zijn voordrachten altijd op een goed bezette
zaal kon rekenen. ‘Hij had - zegt Ten Brink - altijd iets geestigs, eene aardige vinding,
een lachwekkend woord, hij was altijd ‘bij de pinken’, zooals hij van de
Scheveningsche visschers placht te zeggen. In den winter van 1871 hoorde ik Gram
in Oefening eene oorspronkelijke schepping voordragen, die mij den indruk heeft
nagelaten, dat hij hierin eene zijner aardigste vindingen ten beste gaf.’ Deze novelle,
getiteld: ‘een spoorwegconfidentie van vriend van der Lingen’ was in 1871
oorspronkelijk in het Duitsch verschenen in Der Salon onder den titel: ‘Die
Reisegefährtin’, terwijl zij in hetzelfde jaar - nu herdoopt ‘Met stoom’ - door de
Redactie van De Gids werd geplaatst.’
De toenmalige secretaris van Oefening had ook de bewering van Keller
weersproken door er in zijn Jaarverslag op te wijzen, ‘dat Gram steeds in een volle
zaal optrad en dat daardoor het bewijs werd geleverd hoe noode men dezen
opgewekten spreker hier een leesseizoen ziet overslaan.’
Gram was in 1872 tot lid van het Bestuur gekozen en nam verschillende jaren de
functie van commissaris van orde waar. In 1888 werd hij tot eerelid benoemd. Hoewel
hij de laatste jaren niet meer in Oefening kwam, bleef zijn belangstelling voor het
Genootschap onverflauwd, want toen 1 Maart 1909 de viering van het 75-jarig bestaan
plaats vond, schreef hij, trots zijn hooge jaren, nog een dialoog vol humor, getiteld:
‘Tante en nicht’, welke met veel succes werd opgevoerd.
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Als Nutslezer heeft Gram zijn littéraire talenten zeer winstgevend weten te maken.
Het is wel eens voorgekomen, dat hij veertigmaal in één seizoen optrad1. Met zijn
vriend Elliot Boswel reisde hij de steden en groote dorpen af. Gram gaf dan zijn
proza en Boswel zijn poëzie ten beste. Vooral in het Noorden van ons land was Gram
steeds een welkome gast, maar ook in Vlaanderen had hij vele vrienden en vereerders.
Volgens Justus van Maurik zou een Vlaamsche dame van hem getuigd hebben:
‘Menier Gram is 'n geciviliseerde causeur en gijluu Ollanders meugt 'm bezien ook
....... z'n extérieur is scheune, algehiel gelaik 'n Franschman’2.
Gram was gedurende de jaren 1867-84 een trouw bezoeker van de Nederlandsche
Letterkundige Congressen. Spreken deed hij daar niet, maar pennen des te meer, om
de lezers van het Handelsblad op de hoogte te houden. Na de zittingen en in de
gezellige bijeenkomsten was hij daarentegen de gezellige causeur en hij behoorde
met Jan ten Brink en later Huf van Buren tot de meest populaire Hollandsche
elementen. Na 1884 bleef hij plotseling weg en keerde niet meer terug, tot groot
leedwezen zijner Vlaamsche congresvrienden. In het Gentsch Weekblad ‘Het
Volksbelang’3 schreef o.a. Prof. Paul Fredericq na zijn overlijden een zeer
waardeerend artikel, waaruit wij het slot hier overnemen: ‘Het tegenwoordig geslacht
in Vlaanderen kende hem minder, want in de laatste jaren had de grijze Gram,
alhoewel nog jong en frisch van hart en geest zich uit de beweging gehouden. Doch
in vroegere jaren,

1
2
3

Hij heeft ook eens een spreekbeurt vervuld in de Nederlandsche Vereeniging te Londen.
De Amsterdammer, April 1903.
1 Maart 1913.
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op de Nederlandsche congressen en op andere Vaderlandsche bijeenkomsten,
ontmoetten de Vlamingen geenen gulleren Noordnederlandschen vriend dan Johan
Gram. Vooral op het Nederlandsch Congres van Gent in 1867 en op dat van
Middelburg in 1873 wierf hij voor het leven vele Vlaamsche vrienden aan, waarvan
het meerendeel hem reeds in 't graf zijn voorafgegaan; wij noemen slechts Prof.
Heremans, Jan van Beers, Julius de Geyter, om maar van de beroemdsten onder hen
te spreken.
Zijne hartelijkheid, zijne bescheidenheid, zijn teeder gemoed, zijne geheele
beminnelijke persoonlijkheid veroverden aanstonds al wie met hem in aanraking
kwam.
Hij was stellig een der sympathiekste Noord-Nederlanders, die de Vlaamsche
taalbroeders sedert eene halve eeuw mochten leeren kennen.’
In de Spectatorclub kwam hij in gezelschap van Bakhuizen van den Brink, S.J. van
den Bergh, Bosboom, Lindo, Lodewijk Mulder, Schmidt Crans, Sam Verveer en
later Jan ten Brink. Men kwam bijeen in een huis in de Nieuwstraat waar toen een
banketbakker woonde en waar thans de instrumentwinkel van Tamson is gevestigd.
Op die Spectator-avondjes, waar krachtiger geestelijk voedsel werd opgediend dan
in Oefening, is hij slechts enkele jaren een trouwe gast gebleven. In 1862 werd voor
het eerst een artikel van hem in de Spectator opgenomen over ‘De Kunstzalen der
Maatschappij Arti et Amicitiae.’ Tusschen 1863 en '67 schreef hij een artikel over
‘Fodors Stichting te Amsterdam, over de Tentoonstelling van Kunstwerken te 's
Gravenhage en enkele biografieën van Schilders.’ Van 1868-1891 wordt zijn naam
onder de medewerkers niet genoemd
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maar in 1892 en '93 schreef hij weder eenige biografieën. Waarschijnlijk namen zijn
drukke werkzaamheden te veel tijd in beslag, terwijl hij zich misschien meer
aangetrokken zal hebben gevoeld tot zijn oude studiemakkers van de Teekenakademie,
die toen min of meer groote verwachtingen van zich deden koesteren en die hem
reeds lang in hun wereld hadden binnengeleid.
In 1861 als lid tot Pulchri Studio toegetreden, is hij meer dan 50 jaren de vriend
van dit Genootschap gebleven. Die vriendschap heeft voor beide partijen goede
vruchten opgeleverd. Gram vond er een vriendenkring waarin hij zich het best thuis
voelde en die hem ontspanning na arbeid bracht, terwijl hij de schilderswereld aan
zich verplichtte door de wijze waarop hij hare belangen behartigde bij de drie
jaarlijksche tentoonstellingen waarvan hij secretaris was, door zijn Kunstkritieken,
zijn biographieën van verschillende meesters en niet het minst door zijn studies:
Onze Schilders in Pulchri Studio, De Schildersconfrerie Pictura te 's Gravenhage en
De Haagsche Schilderskunst in de 19de eeuw. Ruim 15 jaren was hij secretaris en
door zijn luim en vernuft steeds een welkom kameraad. Hij was o.a. volgens Haaxman1
de intellectueele schepper van den beroemden cyclus der Gepulchri-dramatiseerde
sprookjes van Moeder de Gans, die op de gezellige avonden in het Hofje van
Nieuwkoop ten tooneele werden gevoerd. Met zijn vriend Van Raden wist hij o.a.
de geschiedenis van Blauwbaard even artistiek als griezelig in scène te brengen, maar
ook bij het in elkaar zetten van andere pantomimes en café's-chantant was hij een
onmisbare hulp, terwijl hij daarbij tevens als explicateur optrad.

1

Nieuwe Courant, 25 April 1903.
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Een van de laatste aardigheden door Gram gemaakt was een geestige parodie op ‘Het
ééne noodige’, welke in 1895 werd opgevoerd. Met Van Raden heeft hij ook dergelijke
vertooningen in elkaar gezet voor de Societeit De Vereeniging waarvan hij jaren
lang lid is geweest.
Ontspanning vond hij tevens in een kleinen kring van kennissen, die omstreeks
1870 een vereeniging vormde om zich te oefenen in de gemakkelijkheid van spreken.
Smit Kleine, die er de oprichter van was gaf haar den naam van het Vlondertje,
waarvan de symbolische beteekenis was dat men met een vluchtig woord van het
eene land der verbeelding in het andere gaat. Onder de leden troffen wij verder aan
Blommers, Marcellus Emants, Franssen van de Putte, Tony Offermans, Mr. Pelerin,
Van Santen Kolff, D.F. Scheurleer en Mr. Stam. Zij vergaderden in het opkamertje
van het bij de oude Hagenaars welbekende café van Herman Rohde in de Kettingstraat
op den hoek van het Korte Achterom. Deze club had evenwel slechts een kortstondig
bestaan1. Tot Gram's intieme vrienden behoorden behalve Keller en Boswel de
letterkundigen Huf van Buren, A. Ising, Jan Krüseman, A.C. Loffelt, Justus van
Maurik en de Leidsche uitgever Sijthoff; Philip Koelman, directeur en A.P. Godon,
voorzitter van den Raad van Bestuur der 's Gravenhaagsche Teeken-akademie, de
schilders Simon van den Bergh, Bosboom en J.G. Smits en verder Ph. Holsboer,
administrateur der Domeinen en C. van Vliet, president van de Rekenkamer. Tot zijn
Vlaamsche vrienden mogen wij in de eerste plaats rekenen Mevr. Virginie Loveling
en Prof. Paul Fredericq.

1

‘Die Haghe’, Bijdr. en Meded. 1906, 426.
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Gram's novellen en tooneelstukken eertijds, om hun pittige dialogen in natuurlijken
conversatietoon als iets nieuws in onze litteratuur geprezen, zijn nu verouderd. Gram
zou de eerste zijn om dit toe te stemmen. Toen de nieuwe richting baanbrak heeft
hij zich tijdig teruggetrokken en zich voornamelijk bewogen op journalistiek- en
kunstgebied. Toch schijnt zijn genre nog in grooten kring belangstelling te vinden
daar een groot gedeelte zijner romans en novellen tusschen 1901 en 1908 in het fonds
van A.W. Sijthoff's Uitgevers Maatschappij opnieuw zijn uitgegeven.
Al kon Gram met de nieuwe richting niet meegaan, hij bewonderde hij de jonge
litteratoren de plastische beschrijving, de beheersching der taal, de groote macht om
zich uit te drukken. Het meest hield hij van de Fransche litteratuur, terwijl ook tot
zijn geliefkoosde schrijvers behoorden Shakespeare en Heine. Zola stelde hij hoog
om zijn werkkracht en techniek, maar zijn producten lieten hem koud. Van onze
jonge schrijvers bewonderde hij het meest Querido.
Gram was 29 Mei 1861 in het huwelijk getreden met Mej. Caroline Luise Frederike
Bernhard. Hij kwam uit een Katholiek gezin, zij daarentegen uit een Luthersche
familie uit Fulda1. Het jonge gezin vestigde zich op den Zuid-Oost Buitensingel, bij
de oude Hagenaars bekend onder den naam van Uileboomen, vlak tegenover het
hooge bruggetje over de Hekkelaan. In 1863 verhuisden zij naar de Paviljoensgracht
No. 36 op den Zuid-

1

De drie kinderen: Leonard Cornelis geb. 10 Apr. 1862. overl. 19 Dec. 1867; Maria Elizabeth
Johanna geb. 5 Febr. 1864 en Johanna Carolina Maria geb. 28 Dec. 1865 ontvingen een
Protestantsche opvoeding.
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westhoek van de Stille Veerkade, terwijl zij 3 jaren later hun intrek namen boven de
Societeit De Vereeniging in de Kazernestraat. In 1874 betrokken zij hunne woning
Toussaintkade 60.
Het was hier dat op 25 April 1903 een groot aantal mannen van naam op kunsten letterkundig gebied bijeenkwamen om den 70-jarige te huldigen. In het
herinneringsalbum, dat het hem aangeboden geschenk vergezelde, prijkte op de eerste
bladzijde de handteekening van den Prins der Nederlanden, terwijl het verder de
namen bevatte van de meest bekende letterkundigen en artisten in Nederland,
waaronder ook verschillende Zuid-Nederlanders werden gevonden. Prof. Paul
Fredericq was er o.a. voor overgekomen om Gram de sympathie der Vlamingen te
vertolken. Nicolaas Beets plaatste op zijn sterfbed nog zijn handteekening in het
album.
Gram, die bij 's Konings tweede huwelijk begiftigd was met de Ridderorde van
de Eikenkroon, ontving nu bij deze gelegenheid het officierskruis van de orde van
Oranje Nassau. De Oudheidkundige Vereeniging ‘Die Haghe’ bood hem het
Eere-lidmaatschap aan. Hij was bovendien sinds 1868 lid van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde en eerelid van de thans ontbonden Haagsche letterkundige
Vereeniging Joost van den Vondel.
Tien jaren later, den 27en Februari 1914, kwamen wederom zijn vrienden op de
Toussaintkade bijeen, nu om hem de laatste eer te gaan bewijzen. Johan Gram was
den 24en van die maand na een langdurige ongesteldheid ontslapen; over een paar
maanden zou hij zijn 80e levensjaar hebben bereikt. In tegenwoordigheid van een
aantal vrienden en belangstellenden van Ge-
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nootschappen en Vereenigingen werd zijn stoffelijk overschot op Oud Eik en Duinen
ter aarde besteld.
In Gram is vooral een Haagsch letterkundige heengegaan. Hij voelde en dacht
Haagsch en uitte zich op Haagsche wijze. Een man als Gram kan men zich in geen
andere stad van ons land denken. Hij kende zijn Haagje, dat hij van kleine residentie
tot groote stad had zien ontwikkelen, zooals maar weinigen, en de Hagenaars zelf in
al hun schakeeringen hadden voor hem geen geheimen. Hij was trotsch op zijn
geboortestad; den Haag mag het wederkeerig op hem zijn, want de residentie heeft
in hem een harer trouwste en beste zonen verloren.
TH. MORREN.
's-Gravenhage, September 1914.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1915

245

Lijst der geschriften van J.M.J. Gram.
Romans en Novellen.
De Brillen van onzen tijd. Leiden, D. Noothoven van Goor 18671.
Onder één dak. Utrecht, L.E. Bosch 1867. Leiden, P. van Santen. Mislukt. - Langs
allerlei Kanalen. - Een hinkend trio. - Leidt elke weg naar Rome? - Op de ladder. Het Hofje van Kelderman.
Schakels uit één Keten. Arnhem D.A. Thieme, 1870. Guldens editie No. 79. De
roode handschoen. - Eene nalatenschap. - Eene politieke tinnegietster. - Ons
dansleven. - Een Cocagnemast. - In het Palais-Royal. - Een Diogenes zonder lantaarn.
- Per procuratie.
De familie Schaffels. Arnhem, D.A. Thieme, 1870. Rotterdam, D. Bolle.
Zeven Spruiten. Amsterdam, G.L. Funke, 1874. Met stoom. - Een
spoorwegconfidentie van mijn vriend van der Lingen. - In het nieuwe Rijksland. Een gouden snuifdoos. - Een bekeerde. - Verhuizen. - Een te beleefd mensch. - Het
album van Notaris Oostenberg.
Een Nieuw Kleed. Oorspronkelijke en vertaalde vertellingen. 's Gravenhage, D.A.
Thieme, 1876. Tiel, H.C.A. Campagne en Zoon 1890. Guldenseditie, No. 108. Langs
Rijn en Donau. - Een uitstapje naar Semmering. - Het Diamantenspel. - Fransch of
Duitsch. - Eene lezing. - Eene Stokkenstudie. - Een Kroonprins en Gevolg.
Een Haagsch Fortuin. Leiden, P. van Santen, 1877. Amsterdam, G.L. Funke.
Frans Belmont. 's Gravenhage, A. Sijthoff, 1883.

1

In 1866 verschenen in Nederlandsch Magazijn.
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Omtrekbladen. 's Gravenhage, Charles Ewings, 1884. Guldenseditie, No. 151. Twee
contrasten. - In Thuringen. - Waar Anna Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint van
16 Sept. 1812-1882 gewoond heeft. - Een huwelijksreisje. - Een zonderling
condoleantiebezoek. - Een vriend uit de Oost. - Badgasten bij regen en zon. - Schijn
bedriegt. - Brugge. - Hoe een blijspel uit de pen vloeit. - Nederlandsche gezelligheid.
- In het Teutoburgerwoud. - Mijn oud-Oom. - Een Minister.
Maurits van Moreelen. Leiden, A.W. Sijthoff, 1886.
Het beste deel. Schets. Amsterdam, C.A. Spin en Zoon 1888. (Niet in den handel).
Eene doktersvrouw. Warendorf's Novellen-Bibliotheek. No. 3, 1890.
Romans en Novellen. Nieuwe Goedkoope Uitgaaf. Leiden, A.W. Sijthoff,
1901-1902. I. De familie Schaffels, 1901. - II. Een Haagsch Fortuin. De Brillen van
onzen tijd, 1901. - III. Zeven Spruiten, 1902. - IV. Frans Belmont, 1902. - V. Maurits
van Moreelen, 1902. - VI. Onder één dak, 1902. - VII. Schakels uit één keten, 1902.
- VIII. Omtrekbladen, 1902.
Leidsche Herdrukken. A.W. Sijthoff, 1905-1908. No. 23. Schijn bedriegt. Franske
naar de Wereldtentoonstelling te Parijs. Een Proeftocht, 1906. - No. 30. Twee
contrasten. Een huwelijksreis. Een zonderling condoleantiebezoek. Een vriend uit
de Oost, 1906. - No. 40. De roode handschoen. Een nalatenschap. Het Hofje van
Kelderman, 1907. - No. 46. Een politieke tinnegietster. Ons dansleven. Mislukt, 1908.

Kunst.
Nederlandsch Kunstalbum. 24 platen naar oorspronkelijke teekeningen onzer
voornaamste Nederlandsche Kunstschilders; toepasselijke tekst van Johan Gram.
Haarlem, Binger en Chits, 1872.
Galerij van beroemde toonkunstenaren, met bijschriften van Johan Gram. Haarlem,
Emrik en Binger, 1873/74.
Onze Schilders in Pulchri Studio. Rotterdam, Uitgevers Maatschappij Elsevier,
1881. Leiden, A.W. Sijthoff, 1904.
De Schildersconfrerie Pictura te 's Gravenhage. Rotterdam, Uitgevers Maatschappij
Elsevier, 1882.
Onze hedendaagsche schilders, met bijschriften van C. Vosmaer, J.F. van Someren
en Johan Gram. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1883-85.
Henriette Ronner en hare katjes. Leiden, A.W. Sijthoff, 1891. (Een Fransche
uitgaaf met tekst van H. Havard verscheen te Parijs, een Engelsche met tekst van
H.H. Spielmann te Londen).
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XII Etsen door A.L. Koster. Tekst van Joh. Gram. De Trekvaart tusschen Den Haag
en Delft vóór de vaartverbreeding. Den Haag, Mouton en Co. 1892.
Eerelman's Album, met begeleidenden tekst van Joh. Gram. Leiden, A.W. Sijthoff,
1894. (Hiervan verscheen een uitgaaf met Engelschen tekst, vertaald door Clara Bell,
onder den titel Horses and dogs, 1895).
Pulchri Studio 1847-1897. Inleiding van den catalogus der tentoonstelling van
schilderijen van overleden meesters. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van
het Genootschap. 's Gravenhage, Mouton en Co. 1897.
Hoe een koninklijke giftbrief kunst en nijverheid tot voordeel kan zijn.
(Maatschappij van Schoone Kunsten te 's Gravenhage). Leiden, A.W. Sijthoff, 1905.
(Niet in den handel).

Plaatsbeschrijvingen.
Het Moderne Parijs. Typen en tafereelen, naar de nieuwste bronnen bewerkt. Leiden,
D. Noothoven van Goor, 1865. Amsterdam, Gebr. Koster.
Het Nieuwe Parijs. Kunstschatten, gedenkteekenen, merkwaardigheden en typen
der wereldstad, naar de nieuwste bronnen bewerkt. Leiden, D. Noothoven van Goor,
1865. Amsterdam, Gebr. Koster.
's Gravenhage in onzen tijd1. Premie van het Nieuws van den Dag2. Amsterdam,
J.L. Beyers, 1893.
Gedenkboek der Nieuwe of Littéraire Societeit te 's Gravenhage ter gelegenheid
van haar honderdjarig bestaan. Samengesteld door Johan Gram en Mr. A.M.M.
Montijn. 's Gravenhage, De Swart en Zn. 1902.
's Gravenhage, Voorheen en Thans. 's Gravenhage, M.M. Couvée, 1905.

Reisschetsen.
In Londen. Amsterdam, G.L. Funke 1877. Amsterdam, P.N. van Kampen en Zoon.
In Berlijn. Amsterdam, P.N. van Kampen en Zoon 1880.

1

2

In Voorheen en Thans, schetsen en tafereelen uit ons Volksleven in ons Land, geïllustreerd
Leesboek voor School en Huis, verzameld door G.J. Vos Az. en Jac. Vos, Groningen, J.B.
Wolters 1898 werden twee fragmenten: Het Paleis in het Noordeinde en Het Haagsche Bosch,
overgenomen.
Later verschenen als premie van de Haagsche Courant onder den titel: Haagsche Schetsen.
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In Grauwbunderland en Engadin. 's Gravenhage, Henri J. Stemberg 1881. Amsterdam,
R.W.P. de Vries.
In den Harz. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink 1883. Amsterdam, L.J. var Veen. 2e
druk 1886. Goedkoope Uitgaaf. Amsterdam, L.J. van Veen 1892.
Karlsbad. Arnhem, K.v.d. Zande 1884. Firma Stenfert Kroese en V.d. Zande.
Heuglijke dagen. Schetsen en brieven. Schoonhoven, S. en W.N. van Nooten 1887.
Reisbrieven uit Italië. - Een bezoek aan Munkacsy te Parijs. - In het Schwarzwald.
Luchon. La Reine des Pyrenées. Causeries. Traduit du Hollandais. Leyde, A.W.
Sijthoff 1898. (Niet in den handel).

Levensbeschrijving en Gedenkschriften.
Gedenkschriften van de feesten in Mei 1887 ter gelegenheid van het 25-jarig jubilé
der inhuldiging van Koning Willem III. Arnhem ['s Hage], D.A. Thieme 1874.
(Amsterdam, J.B. Valeggia).
Willem III, Koning der Nederlanden. Apeldoorn, K.A. van der Weide 1890.
Gedenkblad. De Feestviering op 1 Januari 1901 te Leiden en Luchon ter
gelegenheid van de vijftigjarige uitgeversloopbaan van A.W. Sijthoff. Leiden, A.W.
Sijthoff [1901]. (Niet in den handel).

Tooneelstukken.
De Groote Schootmans. Blijspel. 's Gravenhage, Joh. Ykema 1876. (Uitgegeven
geheel ten voordeele van de overstroomden te Szegedin in Hongarije). Amsterdam,
G. Th. Bom 1879. 2e dr. Kampen, Laurens Hulst 1900. (Gebr. Arentshurst). Duitsche
Vertaling: Der Grosze Püttmann, door Albert Haeger, Arnheim, Jos. Witz 1877.
Op de Planken. Tooneelstukjes en charades voor onze jongens en meisjes.
Schoonhoven, S. en W.N. van Nooten. Leiden, D. Noothoven van Goor 1877.
Amsterdam, G. Th. Bom.
Fransch en Duitsch. Tooneelspel. Arnhem, J. Minkman 1878.
De Patiënten. Blijspel. 's Gravenhage, Henri J. Stemberg 1880. Zutphen, Thieme's
Boek- en Muziekhandel 1881. Haarlem, G.G. Vonk 1881.
Haar Tweede Man. Blijspel. 's Gravenhage, Henri J. Stemberg 1882. (Amsterdam,
J. Vlieger). Zutphen, Thieme's Boek- en Muziekhandel 1888. 2e dr. Tooneel
Bibliotheek No. 541.
De Schouwburg in 't Klein. Kamerstukjes en charades voor jongens en meisjes.
Schoonhoven, S. en W.N. van Nooten 1885. (Rotterdam, D. Bolle).
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Het Tooneel in huis. Kamerstukjes en charades voor jongens en meisjes. Schoonhoven,
S. en W.N. van Nooten 1885. (Rotterdam, D. Bolle).
Op reis. Tooneelstukje. Vrij gevolgd naar het Fransch van Paul Poirson1.
Amsterdam, A. Rössing 1886. (Kampen, Laurens v. Hulst).
Het kleine tooneel. Kamerstukjes en charades voor jongens en meisjes.
Schoonhoven, S. en W.N. van Nooten 1886.
De Pianostemmer. Blijspel naar een vertelling van Bertha von Suttner.
Tooneelbibliotheek No. 696. Zutphen, Thieme's Boeken Muziekhandel. 2e dr.
Schellemans en Van Bellum.
Mijn condoleantiebezoek. In: ‘Zes Monologen’. Utrecht, Beyers' Tooneelbibliotheek
3e Serie No. 1, 1896.
In het spreekuur van den hypnotiseur en andere monologen door Justus van Maurik
e.a.

Gelegenheidsstukken.
De Olymp bij Oefening ten bezoek. (Viering van het 40-jarig bestaan van Oefening
kweekt Kennis). 's Gravenhage Gebr. Giunta d'Albani 1874.
Anna's Geheim. Tooneelspel in één bedrijf. (Voor de eerste maal opgevoerd in
den Kon. Schouwburg te 's Gravenhage, ter gelegenheid van de Gala-Voorstelling
door het Gemeentebestuur aan H.H.M.M. den Koning en de Koningin der Nederlanden
aangeboden. Amsterdams, De Erven H. van Munster en Zoon 1879.

Kinderboeken.
De kermis der dieren. Utrecht, Gebr. van der Post.
De verkeerde wereld onder de dieren. Utrecht, Gebr. van der Post.
Reus en dwergen. Tiel, D. Mijs 1868.
Door Oost en West van A tot Z. Een wereldreisje in 25 letters. Haarlem, J.M.
Schalekamp 1876. Amsterdam, Gebr. Koster.
Mijn praatstoel. Vertellingen voor onze jongens en meisjes. Leiden, D. Noothoven
van Goor 1877. Nieuwe uitgaaf. Alkmaar, P. Kluitman 1859. Tiel, (Amsterdam),
H.C.A. Campagne en Zoon 1893. Amsterdam, Vennootschap: ‘Letteren en Kunst’
1904.
Een tocht met hindernissen. 's Gravenhage, Joh. IJkema 1877.
Drie in één. Vertellingen van Cella. Tiel, H.C.A. Campagne 1880.
Bijeengegaard. Tiel, H.C.A. Campagne 1880.
Uit Oost en West. Tiel, H.C.A. Campagne en Zoon 1882.

1

In 1878 verschenen in Landjuweel.
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In één band. Verhalen voor jongens en meisjes. Tiel, H.C.A. Campagne en Zoon
1883.
Twee Haagsche jongens. 's Gravenhage, Henri J. Stemberg 1884.
Tom Tijler in het paardenspel. Tiel, H.C.A. Campagne en Zoon 1885. Amsterdam,
Vennootschap ‘Letteren en Kunst’ 1904.
Van heinde en ver. Oorspronkelijke en vrij vertaalde schetsen. Verhalen voor
jongens en meisjes. Tiel, H.C.A. Campagne en Zoon 1886. Amsterdam, Vennootschap
‘Letteren en Kunst’ 1904.
Onder één dak. Verhalen voor de jeugd. Tiel, H.C.A. Campagne en Zoon 1888.
Bonte Schakels. Vertellingen voor onze jongens en meisjes. Tiel, H.C.A. Campagne
en Zoon 1889. Amsterdam, Vennootschap ‘Letteren en Kunst’ 1904.
Een nieuw kleed. Oorspronkelijke en vertaalde vertellingen. Tiel, H.C.A. Campagne
en Zoon 1890.
Vreemd en eigen. Vertellingen voor onze jongens en meisjes. Tiel, H.C.A.
Campagne en Zoon 1891.
Standbeelden van Nederland's groote mannen. Rotterdam, Nijgh en Van Ditmar
1892.
Een hoorn van overvloed. Verhalen voor onze jongens en meisjes. Tiel
(Amsterdam), H.C.A. Campagne en Zoon 1894.
Een bloemenkrans. Vertellingen voor de jeugd. Tiel (Amsterdam), H.C.A.
Campagne en Zoon 1895.
Uit velerlei pen. Verhalen voor jongens en meisjes. Amsterdam, H.C.A. Campagne
en Zoon 1896.
Voor ieder wat. Vertellingen voor de jeugd (vertaald en oorspronkelijk).
Amsterdam, H.C.A. Campagne en Zoon 1897.
Een ruime oogst. Amsterdam, H.C.A. Campagne en Zoon 1898. Amsterdam,
Vennootschap ‘Letteren en Kunst’ 1904.
Uit allerlei windstreken. Verhalen voor onze jongens en meisjes. Amsterdam,
H.C.A. Campagne en Zoon 1899.
Uit mijn schetsboek. Verhalen voor onze jongens en meisjes. Amsterdam, H.C.A.
Campagne en Zoon 1901. Amsterdam, Vennootschap ‘Letteren en Kunst’ 1904.

Vertalingen.
Abt * * * [Michon]. De vervloekte. Uit het Fransch. Utrecht, L.E. Bosch en Zn. 1884.
Paul Heyse. Andries de Wijngaerdhoeder. Naar het Duitsch in Het Buitenland,
romantische lectuur voor iedereen. (Afzonderlijk verkrijgbaar). Arnhem, J. van
Egmond 1866.
Philipp Galen. Johanna, de verstooten Jodin. Naar het Duitsch. Arnhem, D.A.
Thieme 1868.
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Dr. W. Lübke. Schets eener kunstgeschiedenis van de oudheid tot in onze dagen.
Vrij naar 't Hoogduitsch. Amsterdam, Wed. J.C. van Kesteren en Zn. 1871. (Theod.
Bom). 2e herz. en verm. druk, Rotterdam, D. Bolle 1888. 3e dr. D. Bolle 1903.
A. Peschier. Esprit de la conversation Française ou recueil de Gallicismes avec
la traduction hollandaise. 2e ed. par Johan Gram. Leiden, D. Noothoven van Goor
1879. (Amsterdam, H.J. Otto).
Ascot R. Hope en Miss Mulock. Bijeengegaard. Zes vertellingen. Uit het Engelsch.
Tiel, H.C.A. Campagne 1880.
Ascot R. Hope en Miss Mulock. De avonturen van Baron Munchhausen. Naar de
Engelsche uitgave bewerkt. Uitgevers-Maatschappij ‘Elsevier’ 1880/81.
David Ker. De avonturen van twee scheepsjongens. Naar het Engelsch. 's
Gravenhage, H.L. Smits 1886.
Kap. Marryat. Ratlin de zeeman. Amsterdam, Tj. van Holkema 1888.
Kap. Marryat. Het Spookschip of de Vliegende Hollander. Amsterdam, Tj. van
Holkema 1889. 3e dr. 1905.
Henry Drummond. In het hart van Afrika. Naar het Engelsch. Schoonhoven, S.
en W.N. van Nooten 1889.
Henry Drummond. Door Afrika's Wildernissen. Dr. Carl Peter's tocht bewerkt
door Johan Gram. Leiden, A.W. Sijthoff 1891.
M. Vachon. Henriette Ronner en haar kunst. Uit het Fransch. Leiden, A.W. Sijthoff
1893.
William Unger. De Belvedère-Galerij. 40 etsen naar de beroemde schilderijen van
onze meesters in het Museum te Weenen met den beschrijvenden tekst van Carl von
Lütsow. Uit het Duitsch. Leiden, A.W. Sijthoff 1894.
G. du Maurier. Trilby. Uit het Engelsch. Leiden, A.W. Sijthoff 1895.

Artikels in Tijdschriften, Almanakken en Verzamelwerken.
Astrea. - Letterkundig Tijdschrift voor Noord en Zuid. Conscience nummer. - Een
paar herinneringen. 1881.
Aurora. - Op de ladder. 1865.
Bato. - Tijdschrift voor jongens. Een avontuur onder de regering van Monsieur
Wijker. 1866. - Een grootmoedige Turk. - Een aangenaam mensch op de
Wereldtentoonstelling te Parijs. 1868. - In een praatstoel. 1871.
Castalia. - Jaarboekje aan de fraaie letteren gewijd. Fransch of Duitsch. 1872. Het album van Notaris Oostenberg 1873. - Over de Semmeringbaan. - Een
reisherinnering. 1874.
Eigen Haard. - De koninklijke stallen te 's Gravenhage. - David Bles. - S.L.
Verveer. 1880. - H.F.C. ten Kate. 1881. - Ch. Bisschop. 1882. - A. Mauve. 1885. C.A. Steger en de Stenographie in Nederland 15 Febr. 1849-15 Febr. 1889.
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1889. - A.C. Artz. 1890. - Rembrandt's broeder in het Kon. Kabinet van Schilderijen
te 's Gravenhage. 1891.
Elsevier's geïllustreerd Maandschrift. - Lodewijk Franciscus Hendrik Apol. 1892.
- Fredericus Jacobus van Rossum Du Chattel. 1892. - Elchanon Verveer. 1893. Johannes Christiaan Karel Klinkenberg door Frank van Dongen. 1893. - Gerardina
Jacoba van de Sande Bakhuysen. 1894. - Hendrik Valkenburg door Johan. 1894.
Philip Lodewijk Jacob Frederik Sadée. 1895. - Alexander Hugo Bakker Korff. 1899.
- Gerard Keller. - 1899. - C. Springer. 1899. - Salomon Leonardus Verveer. 1900. Johannes Gijsbertus Vogel. 1902. - Den Haag in Buitenrust naar aanleiding der
tentoonstelling van Haagsche prenten enz. 1903.
Geldersche Volksalmanak. - Een vond. 1865.
Gids. - In het Palais-Royal. 1867. - Met Stoom. - Een. Spoorwegconfidentie. 1871.
Haagsche Stemmen. - Eene teekening van Ch. Rochussen op de tentoonstelling
van de Hollandsche Teekenmaatschappij. 1887/88. - Het snelschrift, een groote factor
in het Staatsleven. - Beleefdheidsvormen. - De 5e Decemberdag. - De kunst van het
zien en van het teekenen naar Viollet-le-Duc. - De kunstbeschouwingen van het
Genootschap ‘Pulchri Studio’, Voorheen en Thans. - Smaak en harmonie in de
versiering van onze woning. - Plaatsing van sieraden en meubelen in onze vertrekken.
- Over ‘Finck: Romantic, love and personal beauty.’ - Verleden en heden van de
‘Witte of Littéraire Societeit’ te 's Gravenhage 1802-1888. - Oude en Nieuwe
Kunstnijverheid op de tentoonstelling te 's Gravenhage. 1888. - De Groote Markt en
de Prinsengracht te 's Gravenhage, voorheen en thans. 1888/89. - Reizen in
Zwitserland. - Vosmaer's Inwijding. - De illustratiën van Van Lennep's romans door
Bles, Rochussen en de Famars Testas. - Kunstenaarsleven. - De Kunstverzameling
Vincent van Gogh in Pulchri Studio. - Het Museum Mesdag. - De Kunstnijverheid
in de Academie van beeldende kunsten. - Scheveningen van voorheen en thans. Herman Frederik Karel ten Kate. 1891.
‘Die Hage’. - Bijdragen en Mededeelingen.- De Haagsche Schilderkunst in de 19e
eeuw. 19051.
Der Hausfreund. - Illustrirtes Familienblatt. 18 Bnd. No. 32. - Paris im Sommer
1871. Vertaald door Müldener.
Van Hollandschen Bodem. - Novellistische Bijdragen van Jo van Sloten, Johan
Gram, Justus van Maurik, Willem Otto en

1

Dit artikel werd geschreven in 1900.
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Emile Seipgens. - Eene ganzenleverpastei. - Een dagje uit. - De verdrukte volksklasse.
- In den sneltrein. - Altijd te laat.
Kunstchronik. - Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe. - H.W. Mesdag Zum
23 Febr. 1901. 1901.
De Kunstkroniek. - Uitgegegeven ter aanmoediging en bevordering der Schoone
Kunsten. - Een cocagne mast. 1868. - In de Scheveningsche Boschjes. 1873. - Ter
nagedachtenis van W.H. Stam. 1875. - Matthijs Maris. 1876. - W. Verschuur. 1876.
- De tentoonstelling van schilderijen te 's Gravenhage. 1876. - Een stal van Bosboom.
1876. - Schilderij en Lithographie. 1876. - Jan Vrolijk. 1876. - Ch. Jacque. 1876. Scheveningen in Blommers' atelier. 1876. - Algemeene tentoonstelling van Schoone
Kunsten te Brussel. 1876. - Salomon Leonardus Verveer. 1876. - Johannes Warnardus
Bilders. 1877. - Twee etsen van Mollinger. 1877. - Alexander Wüst. 1877.- Franske
naar de Wereldtentoonstelling te Parijs. 1892.- De vreemde eend. 1893. - Een
proeftocht. 1900.
Landjuweel. - Proza en poëzy. [Verzameld door A.J. Berman]. Amsterdam, 1878.
- Paul Poirson op reis. - Tooneelstukje in één bedrijf. Vrij gevolgd naar het Fransch.
Het Leeskabinet. - (Van 1891-19031) onder redactie van Johan Gram)2. - Eene
huwelijksadvertentie. 1862. - Eene kunstbeschouwing. 1863. - Charles Rochussen.
1884. - Notre Dame de la Garde te Marseille. 1891. - In het atelier van Johannes
Bosboom. 1891. - C. Springer. 1891. - De koninklijke bazar van de heeren D. Boer
en Zonen te 's Gravenhage. 1891. - De pianostemmer, blijspel. 1891. - Een
huwelijkscandidaat. 1892. - Mevrouw Sophie de Vries 1839-1892. 1892. - Joseph
Carel Boers 1812-1892. 1892. - Op Wight. 1892. - Ilsenburgh en de Steinerne Renne.
1892. - Wilsen in Grauwbunderland. 1893. - Een reisherinnering van een Hollandschen
toerist. 1893. - Johan Philip Koelman. 1893. - Pierre Auguste Morin door Frank van
Dongen3. 1893. - De ‘Mer de Glace’ van den Mont Blanc. 1893. - Het nieuwe station
der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij te 's Gravenhage. - Ellbogen (uit de
papieren van een Karlsbader Kurgast door Frank van Dongen. - August Strindberg
naar Laura Marholm door Frank van Dongen. - Goslar. Eene Harz-herinnering. Bellagio aan het Como-meer. - Reisherinneringen

1
2
3

In 1904 vereenigd met het tijdschrift Europa, red. J. de Meester, dat wederom in 1910 werd
vereenigd met Groot Nederland.
De vertalingen zijn hier niet opgegeven.
Schuilnaam van Johan Gram. Zie p. 234.
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van een Hollandschen toerist. - De Brocken. - Uit het dagboek van een Hollandschen
toerist. - De Koninklijke Stoomfabriek van werken in zink en andere metalen van
F.W. Braat te Delft. 1894. - De Plateelbakkerij ‘De Porceleine Fles’, anno 1672 van
Joost Thooft en Labouchere te Delft. - Dresden. - Uit het dagboek van Frank van
Dongen. - 't Prinsenhof. - De bronnen te Karlsbad. - Het nieuwe spoorwegstation te
Nijmegen. - De nieuwe Stadsschouwburg te Amsterdam. - Den Haag in den Kijker:
Haagsche typen door Frank van Dongen. - Alexander III, Keizer van Rusland. - De
Wereldtentoonstelling van het Hotel- en Reiswezen te Amsterdam. 1895. - De gevel
der slagerij van ‘Eigen Hulp’ in de Molenstraat. 1895. - De Tapijtfabriek ‘Werklust’
van W. Stevens te Kralingen. 1895. - St. Odiliënberg in de Vogezen. 1895. - Trier.
Reisschets. 1895. - Villa Berg bij Stuttgart. 1895. - Heinrich Witte 1855-1895. 1895.
- Otto Baensch, de bouwmeester van het Noord-Oostzeekanaal. 1895. - Gustave Droz
door F.v.D. 1895. - St. Petersburg. 1896. - Rosier Faassen. 1896. - Nischni Nowgorod
en hare Nijverheidstentoonstelling door F.v.D. 1896. - Het nieuwe Badhuis te te
Vlissingen. 1896. - De Millennium-tenstoonstelling te Budapest. 1896. - Over de
gave der voorspelling der Corsikaansche herders. 1896. - De Kreuzberg te Berlijn
en Potsdam. 1896. - Het Museum Meermanno-Westreenianum te 's Gravenhage.
1896. - Onder de Linden te Berlijn. 1896. - Alexander Dumas door Frank van Dongen.
1896. - Adolf Menzel 1815-1895. 1896. - De drie aren (In de Vogezen) door Frank.
1897. - Sante Lucia in Napels. (Eene reisherinnering). 1897. - Duinoord te 's
Gravenhage door Frank. 1897. - Oud-Dordrecht op de Tentoonstelling aldaar door
Leonard1. 1897. - In Middelburg. - Abdul Hamid en zijn hof? - John Ruskin
(getrokken uit Robert de la Sizeranne's Studie)? - Het huis met de leliën te 's
Gravenhage. - Het slot Favorite bij Baden-Baden, door Frank. - Koningin Victoria
1837-1897. - Dr. P.J.H. Cuypers door Frank. - Stockholm. - Een Aprildag te
Monte-Carlo. - In het Niederwald. 1898. - Dr. Brehmer's herstellingsoord voor
longzieken, door Frank. - De Kook- en Huishoudschool te 's Gravenhage. - Peking
en de Chinees thuis en in den vreemde door Frank. - Het Medico-mechanisch
Zander-Instituut te 's Gravenhage door Frank. - De nieuwe kerk aan den
Bezuidenhoutschen weg te 's Gravenhage door Leonard Stevens. - Mounet Sully naar
Yetta Blaze de

1

Leonard L. Stevens of Leonard Stevens, schuilnamen van Johan Gram.
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Burry. - De Koninklijke Nederlandsche Fabriek van Gouden- en Zilveren Werken
van J.M. van Kempen en Zonen te Voorschoten. - Wagner's Kunsttempel te Bayreuth,
door Frank. - Willem de Derde op het Loo. - In den Rathskeller te Bremen, door
Frank van Dongen. - Majori. Eene reisherinnering door Frank van Dongen. - Anton
Bergmann's gedenkteeken te Lier. - Het Raadhuis te Hamburg. - De fabriek van
pijpen en aardewerk van P. Goedewaagen en Zoon te Gouda. - De
Stearinekaarsenfabriek Gouda. 1899. - Dr. Abraham Bredius. - Het Casino te Monte
Carlo door Frank van Dongen. - Robert Fruin 1823-1897 door F.v.D. - Aan de
Selenga in Oost-Siberië door Frank. - Het station La Turbie te Monte Carlo door
Frank van Dongen. - Lord Reay (Mr. Donald James Baron Mackay van Ophemert).
- A.W. Sijthoff. - Hoe men een blijspel maakt. - Mevrouw Sophia Johanna Huberta
Offermans-Van Hove. - De uitverkoren kasteelen van den Duitschen Keizer. - Het
klooster Lichtenthal bij Baden-Baden door Leonard Stevens. - Het oudste lid der
Tweede Kamer. - Jacob Johan van Kerkwijk. - Småland in Zweden. - Chopin. Bij
de herdenking van zijn vijftigsten sterfdag. - In Bremen. - Het Wandelhoofd en de
Winkelgalerij te Scheveningen. 1900. - Het Passiespel te Oberammergau door Leonard
Stevens. - Bruid en Bruigom bij de Chineezen. - In den Mantelwinkel. Eene schets.
- Het Duitsche huis op de Wereldtentoonstelling te Parijs, door Frank van Dongen.
- J.A. Wormser. Een kampioen voor onze broeders in Zuid-Afrika. - Het
Excelsior-Regina Hotel te Chimiez bij Nizza door Frank van Dongen. - De nieuwe
Rosa Bonheur. - Het Uhlenhorster Veerhuis nabij Hamburg door Frank van Dongen.
- Zijn ...... en geweest zijn? - Lodewijk Mulder. - Hohwald in de Vogezen door
Leonard Stevens. - Munkacsy's jeugd. - Münster door Leonard Stevens. - Een tochtje
naar Marken. - Het Friedrichsbad te Baden-Baden. - De Witte Societeit in Den Haag.
- De Dom te Limburg door Leonard Stevens. - Heldenmoed of Dwaasheid? - Het
manufacturen-magazijn ‘Het Anker’ te 's Gravenhage. - Het Casino te Luchon door
Frank van Dongen. - De Pfaffenteich te Schwerin door Frank van Dongen. - De
melkinrichting ‘De Landbouw’ te 's Gravenhage door Leonard Stevens. 1901. - Eene
matinée voor kinderen en kindervrienden bij Catharina van Rennes op Zondag 25
November 1900 in Diligentia te 's Gravenhage. - Sophie Menter? - Henri Sienkiewicz?
- Twee dagen te Lourdes, door Frank van Dongen. - Johan Mari Henri Ten Kate
1831-1901. - De Regentessekerk te 's Gravenhage door Leonard Stevens. - De 's
Gravenhaagsche Smyrna-
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Tapijtfabriek van Corn. van Puffelen en A.I. Tieleman. - Dr. H.P. van Praag. - Huis
en Haard. Laan van Nieuw Oost-Indië No. 14 te 's Gravenhage. - Bärenstein in het
Zwarte Woud. (Eene reisherinnering) door Frank van Dongen. - Een boottochtje
over de meren nabij Leiden. - Des zomers op den Nijl? - De burcht te Cochem door
Leonard Stevens. - Het Sanatorium Oranje-Nassau's Oord bij Renkum. - Rudolf
Virchow door L. Stevens. - Eene ontmoeting met Louis Bouwmeester. - De Hoogere
Burgerschool op de Stadhouderslaan te 's Gravenhage door Frank van Dongen. - Het
Museum Steengracht op den Vijverberg. 1902. - Carel Alphons Eckstein, directeur
der Topographische Inrichting. - De Witte in 1840, 2 October 1802-1902. - Het oude
Lemgo in Lippe. - De Kaiser-Keller te Berlijn door Frank van Dongen. - De hemelbol
uit Peking in het Slot Sansouci door Leonard Stevens. - Holzhausen (bij Horn in
Lippe). Het Sulden- en Zillerthal op de Tentoonstelling te Dusseldorf door Leonard
Stevens. - De Plateelbakkerij ‘Zuid-Holland’ te Gouda. - Een bezoek aan Prof. G.
Schlegel. - Het Duivenpoststation te Spandau door Frank van Dongen. - Het Paleis
van Justitie in het Korte Voorhout te 's Gravenhage. - Het Museum Mesdag in Den
Haag. 1903. - Made. Roland. 1903. - Rothenburg a./d. Tauber. 1903. - Het Bad
Pfaffers nabij Ragaz door Frank van Dongen. 1903. - In Aschaffenburg (uit mijn
Reisjournaal) door Leonard Stevens. 1903. - Reizen in Zwitserland. 1903. - De
Externsteine in Lippe door Frank van Dongen. 1903. - Protestantsche kloosters in
Mecklenburg. 1903. - Ter gelegenheid van den 80en geboortedag van Hendrik Jan
Schimmel, 1823-1903. 1903. - De zeldzame gobelins in het slot Detmold door Frank
van Dongen. 1903. - De Geestbrug nabij Den Haag door Leonard Stevens. - Madame
Recamier door Frank van Dongen. - Mevrouw De Staël door F.v.D. Pander's Stichting
in de residentie. - Ter gelegenheid van Walter Crane's tentoonstelling van
Kunstwerken te Haarlem. - Maurice Maeterlinck. - De Hofschouwburg te Berlijn
door Frank van Dongen. - De Firma Martinus Nijhoff 1853-1903.
Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. - Johan
Philip Koelman. 1892/93. - Gerard Keller. 1898/99.- A.C., Loffelt. - Lodewijk Mulder.
1906/07.
Mannen van beteekenis in onze dagen. - Levensschetsen en portretten. - Hans
Makart. 1883.
Nederland. - Een hinkend trio. - De roode handschoen. 1864. - Een gouden
snuifdoos. 1867. - Een steun der fotographie. 1870. - Verhuizen. 1871. - In en over
het Prater te Weenen. 1874. - Een zonderling condoleantie-bezoek. 1877. - Bij onze

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1915

257
buren. 1888. - Tante Morse. - Mode in de Kunst. 1890. - De drie helden van Waaldam
(met portret van den schrijver). 1893. - De jongens van den majoor. 1895.
Nederlands Bibliotheek, (herdrukken). - Mislukt. - Langs allerlei kanalen. 1869.
- (Onder één dak. 1867). - Een hinkend trio. (Nederland 1864).
Nederlandsch Magazijn. - Op de zenuwen krijgen. 1861. - Oude liefde roest niet.
1861. - Een portret te Zaandam. (Met twee illustraties naar teekeningen van Joh.
Gram). 1861. - De nieuwe kunstzaal in de Haagsche bazar. 1862. - Zwart en wit.
1863. - Het hofje van Kelderman. 1863. - Mijn visitekaartje. 1865. - De brillen van
onzen tijd. 1866. - De loterijzaal te 's Gravenhage. 1867. - Een ontbijt in het park der
Wereldtentoonstelling in Parijs. 1867. - De Hollandsche diamantslijperij in het Park
te Parijs. 1867. - De Wereld tentoonstelling te Parijs. 1867. - Een feest voor groot
en klein door L. Stevens1. 1867. - Ons dansleven2. 1867. - Een congres der toekomst
door L. Stevens. 1867. - De invloed van den krijg op mijn neef door Leonard Stevens.
1867. - Twee Autocraten. 1867. - Het weeshuis te Katwijk. 1868. - Een buitgemaakt
jagt-artikel. 1869.
Nederlandsche Novellen van J.J. Cremer, Johan Gram, A. Ising, Aug. Snieders,
Th. v. Westrheene. 1868.
Nederlandsche Spectator. - De Kunstzalen der Maatschappij Arti et Amicitiae.
1862. - Fodor's Stichting (Amsterdam). 1863. - M. Leon †. - H. van Hove, Bzn †.
1865. - Tentoonstelling Kunstwerken 's Gravenhage. 1866. - F. Scheltema †. 1867.
- J.C. d'Arnaud Gerkens †. 1892. - J. Ph. Koelman †. 1893.
Omnibus. - Een Stokkenstudie. 1872.
Oranje Nassau Mecklenburg Schwerin. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid
van het huwelijk van Koningin Wilhelmina met Hertog Hendrik van Mecklenburg
Schwerin. - Amsterdam, Van Holkema en Warendorf. 1901. - Uit de jeugd en
omgeving van Hertog Heinrich Wladimir Albrecht Ernst van Mecklenburg Schwerin.
De Portefeuille. - Kerstnummer 1887. - Een lezersavontuur.
Der Salon. - Die Reisegefährtin. - Eine niederländische Novelle. - Kirmesz in
Scheveningen. - Skizze aus dem Holländischen Volksleben.

1
2

Schuilnaam van Johan Gram.
Een gedeelte, hieruit werd onder den titel: ‘Eene danspartij op school’ overgenomen in J.P.
de Keyser's Neerlands Letterkunde in de XIXe eeuw. Schooluitgave bewerkt door A.W.
Stelwagen, I, p. 35.
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Het Schildersboek. - Nederl. Schilders der XIXe eeuw in Monographiën door
tijdgenooten. (Overgenomen uit Elsevier's Maandschrift). - Mej. G.J.v.d. Sande
Bakhuysen. - J.C.K. Klinkenberg. 1898. - F.J. van Rossum du Chattel. - Ph. L.J.F.
Sadée. 1899. - A.H. Bakker Korff. 1900.
Tijdspiegel. - Een procuratie. 1866.
De Tijdstroom. - Maandschrift gewijd aan Letteren, Wetenschap en Kunst. - Uit
ons dansleven. - Wouters examen. 1863.
Vergeet mij niet. - Muzen almanak. - Mislukt. 1864.
Vesta. - Album voor fraaie letteren en schoone kunsten. - Een politieke tinnegietster.
1867.
Warendorff's Kalender. - Een hinkend trio. Bijdragen in:
Conscience-album. 1881. - Een paar herinneringen aan Conscience. Holland-Krakatau. 1883. - De voorrechten der leelijken. - Holland-Antwerpen. 1889.
- De voorrechten der vrouwen. - Nederland-Lombok. 1894. - Kalendervulling.
Augustus-Reismaand. - Constantinopel-Scheveningen. 1895. - Het dansen der
Wienerin. (Uit mijn dagboek). - Het leven van Justus van Maurik Jr. - Justus v.
Maurik als lezer, p. 58.
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Levensbericht van Jacob Samuel Speyer.
Toen de avondbladen van Zaterdag 2 November 1913 mij onverwachts den dood
meldden van mijn leermeester en vriend prof. Speyer te Leiden, trof mij diep leed.
In Juli 1906 had ik onder Speyer als promotor den doctorstitel verworven. Het was
toen zijn wensch en hoop geweest, dat ik spoedig in de studie-richting, waarvoor ik
naar zijne, en ook naar eigen, meening, den aanleg bezat, een werk van eenigen
omvang en waarde het licht zou doen zien. Omstandigheden buiten mijn wil en niet
minder de onvoorziene omvang der voorbereidende studiën lieten een spoedige
uitvoering van dat plan niet toe, en juist toen ik een eerste gedeelte van mijn
manuscript aan prof. Speyer ter kennismaking kon toezenden, toen het vooruitzicht
zich voor mij opende opnieuw van zijn gulle belangstelling en deskundigen raad te
mogen genieten en partijtrekken, toen de herinneringen aan de dagen, dat mijn
dissertatie haar voleindiging tegemoet ging, mij weder levendig voor den geest rezen,
juist op dat oogenblik moest de onverbiddelijke scheiding des doods tusschen ons
beiden treden.
De levensschets, die ik in de volgende bladzijden zal beproeven te geven, kan uit
den aard der zaak slechts een bescheiden uitdrukking zijn van den dank, dien ik
Speyer verschuldigd ben. Inderdaad, vol verlangen zie
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ik uit naar het oogenblik, waarop ik mij in eigen werk een leerling van Speyer zal
mogen noemen; doch wat de toekomst ook moge brengen, het zij mij hier althans
gegund dadelijk aan den aanvang te mogen getuigen: voor mij is Speyer meer geweest
dan een leermeester, toegerust met omvangrijke kennis en voortreffelijke
paedagogische eigenschappen; eigenlijk eerst door den omgang met hem is mij de
beteekenis van de wetenschap zijner, en ook mijner keuze, van de philologie, ten
volle klaar geworden; in menigen trek van zijn geest en karakter heeft voor mij het
ideaal van den philoloog vasten vorm gekregen.
Naast de bronnen, die mij ten dienste stonden: papieren en documenten, mij door
mr. A. Nicol-Speyer welwillend ter inzage afgestaan, mondelinge mededeelingen,
mij door vrienden en leerlingen verstrekt, wensch ik afzonderlijk den belangrijken
steun te vermelden, dien ik in de biografie, door prof. Caland in het Jaarboek der
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam gepubliceerd, mocht
vinden. Behalve tal van gegevens, die mij anders wellicht waren ontgaan, heb ik ook
aan het oordeel van dien biograaf veel te danken.
Allereerst wensch ik in het volgende stil te staan bij Speyer's levensomstandigheden,
zijn werkzaamheden op onderwijsgebied en zijn karakter, om daarna in de tweede
helft mijner schets wat uitvoeriger bij zijn wetenschappelijken arbeid te verwijlen.
De laatste bladzijden zal ik aan een paar persoonlijke herinneringen wijden.
Jacob Samuel Speyer werd geboren den 20sten December 1849 te Amsterdam. Het
geluk zijn ouders te kennen, is hem niet ten deel gevallen. Zijn vader was vóór, zijn
moeder kort na zijn geboorte gestorven. Zoo werd zijn
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opvoeding door een oom van moeders zijde, N. Calisch, behartigd. Bij dezen, die
als redacteur aan de toenmalige Amsterdamsche Courant verbonden was, werd hij
met nog twee andere pleegkinderen groot gebracht. Een paar papieren, herinneringen
bewarende aan de omstandigheden zijner kinderjaren, zijn door Speyer levenslang
bewaard; zoo een paar stukken, betrekking hebbende op de eervolle loopbaan van
zijn vader als leeraar en beoefenaar der wiskunde: zoo een brief, door Speyer op
tienjarigen leeftijd aan zijn grootvader geschreven. Hij troost daarin den ouden man
met het verlies dat zij ‘beiden’ geleden hebben; grootmoeder is gestorven;
grootmoeder, zoo schrijft hij, ‘die mij van mijn kindsheid af gevoed heeft’, verder
vertelt hij daarin, hoe ook na grootmoeders dood God hem niet verlaten, maar hem
bij zijn oom en tante gebracht heeft.
De heer A.C. Wertheim, die Speyer's vader tot leermeester in de wiskunde had
gehad, trok zich het lot van den knaap aan. Door diens steun kon hij in de jaren
1861-'65 het Amsterdamsche gymnasium (waar in die dagen Kappeyne rector was)
bezoeken, en zich vervolgens aan het Amsterdamsche Athenaeum Illustre als student
laten inschrijven.
Herinneringen aan zijn gymnasium-tijd kan men terugvinden in een artikel, in
1890 in de Gids gepubliceerd. Daar spreekt hij met groote ingenomenheid van die
goede, oude regeling van het gymnasiale onderwijs, die nu wel verouderd was, maar
die toch zoo veel goeds bevatte; die regeling, waarbij de jongens zooveel lesuren
hadden te volgen, maar toch nooit overspannen werden of zenuwziek; in die dagen
verbeuzelde men zijn tijd niet aan sport - want van sport had Speyer tot in zijn latere
Leidsche jaren een innigen afkeer. Ongetwijfeld hadden
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Speyer's blijde school-herinneringen een groot aandeel in die antipathie; want
indrukken, eenmaal door zijn geest ontvangen, bleven lang hun invloed behouden.
Toch was ook eigen tengere lichaamsbouw en in zijn jongere jaren een zwakke
gezondheid daar niet vreemd aan. Hij zei dan tegen kameraden, dat hij buikpijn had.
H.P. Meyer, die later rector van het Amsterdamsche gymnasium werd, en met wien
Speyer reeds op de schoolbanken vriendschap sloot, wist zich nog zulke episodes
van buikpijn te herinneren; en ook hoe de jonge Speyer eens in zijn leven een
allerwonderlijkste buiteling aan den rekstok volvoerde.
Caland deelt in zijn biografie mede, dat Speyer aan het Athenaeum Illustre
inzonderheid de colleges van Boot, die toen Latijn en Grieksch doceerde, van Jorissen
en Land volgde. Intusschen liet deze Amsterdamsche studietijd weinig indrukken
bij Speyer achter; hij sprak daar later in zijn familie heel weinig over. Dat Jorissen
hem geboeid treeft, is wel aannemelijk. Geschiedenis bezat altijd een groote
aantrekkelijkheid voor hem; een philoloog zonder liefhebberij voor geschiedenis
was ondenkbaar voor hem; voor Livius, Sallustius en Tacitus gevoelde hij een groote
bewondering.
Tijdens zijn Amsterdamsche studiejaren toen negentien jaar oud, ondernam Speyer
het, een prijsvraag te beantwoorden, door de Utrechtsche Universiteit uitgeschreven.
Den 26sten Maart 1868 werd zijn beantwoording met de zilveren medaille bekroond.
Het onderwerp daarvan was de huiselijke en maatschappelijke positie der vrouw
tijdens het Romeinsche keizerrijk (&c.). Caland, die het manuscript, in het archief
der Utrechtsche Letterkundige Faculteit berustende, heeft geraadpleegd, prijst den
omvang van het werk, den aangenamen stijl, de ge-
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woonte van den auteur om het onderwerp in al zijn richtingen en vertakkingen te
vervolgen - de ‘singularis industria in variis argumenti partibus explicandis’ zooals
het in het judicium heette - de breedheid van opzet, de wijze, waarop de rechtsbronnen
zijn gebruikt, het merkwaardige feit, dat de schrijver reeds toen met ‘de heilige taal
der Brahmanen’ had kennis gemaakt.
Voor deze zelfde Utrechtsche faculteit, van wie Speyer de eer dezer onderscheiding
was te beurt gevallen, legde hij eenige maanden later, den 26sten September 1868 ook
zijn candidaats-examen af; aan het toenmalige Athenaeum Illustre toch werden geen
academische examens afgenomen.
Na zijn candidaats-examen besloot Speyer zijn studie te Leiden te vervolgen. Hier
sleet hij de gelukkigste jaren zijner jeugd. Van de professoren waren het Goudsmit,
Cobet en bovenal Kern, die hem boeiden. De colleges van Goudsmit hadden hem
bijna bewogen jurist te worden, en ook later in een van zijn artikelen over hooger
onderwijs achtte hij het volgen van een college over Romeinsch recht een wenschelijke
weelde voor den classiek-literator. Trouwens in het algemeen mag men zeggen, dat
Speyer's belangstelling steeds het geheel der geestes-wetenschappen omvatte, met
uitzondering van de wijsbegeerte, waarvoor Speyer eerst in de allerlaatste jaren
eenige belangstelling begon te voelen. Wat Cobet betreft, in theorie althans, kon
Speyer diens streven niet goedkeuren. Zoo laat hij ergens in een passage, voorkomende
in een onderwijs-artikel, dat in Onze Eeuw verscheen, vrij duidelijk doorschemeren,
hoe hij zich gansch niet kon vereenigen met de eenzijdigheid van Cobet en diens
school, wier overdreven liefhebberij voor conjecturaal-critiek alle objectieve studie
van taal in den weg stond, ja zelfs de studie der realia in het gedrang deed
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komen. Niettemin heeft feitelijk Cobet's studie-richting op Speyer zelf grooten invloed
geoefend; een neiging tot tekst-critiek laat zich niet alleen in zijn Latinistische, maar
bovenal in zijn Indologische studiën constateeren. Evenwel maakte hij er onder zijn
leerlingen nimmer propaganda voor; als ze een jaar of tien de taal bestudeerd hadden,
zouden de tekst-emendaties zich hier en daar wel van zelf aanbieden; er methodisch
naar te gaan zoeken, achtte hij beslist verkeerd.
Verre boven Goudsmit en Cobet stond voor Speyer evenwel Kern; Kern met zijn
groote veelzijdigheid en oorspronkelijkheid is steeds het ideaal van den geleerde
voor Speyer gebleven.
Niet alleen de colleges, maar ook de toen gelegde vriendschapsbanden maakten
Speyer's Leidsche studie-jaren tot een gelukkigen tijd. De classieke studiën brachten
hem samen met zijn vriend Polenaar, de Indologische met Verdam.
Speyer besloot zijn academische studiën en opende zijn zoo vruchtbare loopbaan
als geleerde met een dissertatie over het Hindoesche geboorte-ritueel. Zijn promotie
vond den 21en December 1872 magna cum laude plaats.
Vele brieven, van vrienden uit zijn jeugd, heeft Speyer steeds als een aandenken
aan hen bewaard; zoo: een brief van zijn beschermer Wertheim, van zijn ouden
gymnasium-rector Kappeyne, van Mr. Schaap te Groningen, die vaak van de
vriendschap tusschen hem, Speyer en Polenaar gewaagt.
Intusschen had Speyer reeds een jaar voor zijn promotie en wel met ingang van
Januari 1872 een aanstelling gekregen te Hoorn, als leeraar ‘in de oude talen en
aanverwante wetenschappen’, met de taak diegenen der leerlingen van de Hoornsche
Hoogere Burgerschool,
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die het Staatsexamen tot toelating aan de Universiteit wenschten af te leggen, daartoe
te bekwamen.
Den 1en November 1873 - nadat Speyer dus bijna twee jaar het Hoornsche ambt
had bekleed - werd hij tot praeceptor aan het Amsterdamsche gymnasium benoemd.
In deze jaren, dat hij als leeraar werkzaam is, gaf hij zich met hart en ziel aan zijn
taak. Hij verstond het met de aller-eenvoudigste middelen de orde te handhaven, wist
zoo wel in de laagste als in de hoogste klassen zich geheel bij het bevattingsvermogen
van zijn leerlingen aan te passen. Hoewel hij bij de beoordeeling en schifting der
leerlingen strengheid en billijkheid voorstond, hield hij examens en schriftelijke
repetities voor experimenten, waarvan men niet al te overvloedig gebruik moet maken.
In zijn latere onderwijsartikelen pleitte hij daarom steeds voor een klein aantal
leeraren, die elk vele vakken doceeren en daardoor beter met den aanleg en ijver
hunner leerlingen vertrouwd zijn. Die belangstelling voor het gymnasiaal onderwijs
toonde hij ook door een paar schooluitgaven van Latijnsche auteurs, maar vooral
door zijn Latijnsche schoolgrammatica, waarvan de twee deelen in eersten druk
verschenen gedurende de jaren '78 en '80. Naar zijn meening had de behandeling der
Grieksche grammatica op de gymnasia geprofiteerd van de ontwikkeling der
taalwetenschap en werd het tijd, dat hetzelfde voor de Latijnsche spraakkunst beproefd
werd. Hoewel dit program feitelijk alleen voor enkele punten voor uitvoering vatbaar
is, bijv. voor de behandeling van den ablativus, van het supinum &c., bezit nochthans
deze grammatica voor den ouderen leerling en voor den docent, die zich voor zijn
werk praepareert, een groote aantrekkelijkheid. We hebben hier, wat den vorm betreft,
inderdaad met oorspronkelijk werk te doen. Rustig
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en duidelijk worden hier de kwesties uitgelegd. Voor jongere leerlingen, misschien
wel voor het geheele gymnasium, bleek deze grammatica intusschen wel wat zwaar;
te weinig wordt de stof in beknopte regels geformuleerd.
Buitengewoon hard heeft Speyer in deze dagen gewerkt. Behalve de uren, aan het
gymnasium, had hij nog vele privaatlessen. Op een dezer lessen heeft hij zijn vriend
Kramp leeren kennen. Deze, slechts een jaar in leeftijd met Speyer verschillend, had
uit liefhebberij voor studie zich de kennis van Russisch en Chineesch eigen gemaakt.
Ten einde echter voor zijn Oostersche taalstudie een degelijken grondslag te leggen,
zijn algemeene taalbegrippen te verhelderen en de technische linguistische termen
beter te beheerschen, had hij zich tot Speyer om lessen in het Latijn gewend. Vier
jaar lang heeft hij aldus onder leiding van Speyer gewerkt en sinds dien tijd is een
onafgebroken vriendschap tusschen beide mannen blijven bestaan. Ook gaf Speyer
in die dagen een Latijnschen cursus voor hen, die zich uit zuivere belangstelling tot
die taal aangetrokken gevoelden, zoo in dezen zoo druk bezetten tijd toonende, hoe
de behoefte tot populariseeren en verkondigen, hem in het bloed zat. Van zijn
belangstelling in het lager onderwijs gaf hij blijk door van Augustus 1875 tot Maart
'78 zitting te nemen in de plaatselijke schoolcommissie.
Van groot belang voor Speyer's toekomst was zijn aanstelling tot lector in het
Sanskrit aan de Amsterdamsche Universiteit op den 15en October 1877. In dit zelfde
reeds zoo gewichtige jaar trad Speyer ook in het huwelijk met Henriette Marianne
Cohen, uit welken echt hem een zoon en een dochter geboren werden.
Ondanks de vele practische werkzaamheden, slaagde
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Speyer gedurende zijn Amsterdamsche periode er in, zijn zoo belangrijke Sanskrit
Syntax tot stand te brengen. De Latijnsche schoolgrammatica, waarvan het tweede
deel in 1880 verschenen was, had de plannen daartoe doen rijpen. Althans in 1881
is Speyer met den opzet van dit werk begonnen, zooals we vernemen uit een schrijven,
door Speyer den 29en November van het jaar 1885 verzonden en waarvan de copie
in zijn nalatenschap is bewaard. ‘Vier jaren achtereen, zoo lezen we daar, ben ik
onverpoosd scheppend geweest. Al die jaren heb ik mij onledig moeten houden met
het bewerken van de in het Engelsch geschreven Sanskrit Syntax, een reuzenwerk,
daar er zoo goed als geene ‘Vorarbeiten’ zijn en nagenoeg alles onmiddellijk uit de
bronnen moest worden opgediept. Daar tusschen door kwam de tweede druk van
mijne Lat. spraakkunst, zoowel etymol. als syntaxis, die in menig hoofdstuk
belangrijke wijziging vereischte, en de studie, die ik in 1883 bij gelegenheid van het
Oriental.-congres over een Indische sage heb geschreven’.
De brief, waaruit ik deze passage heb geciteerd, is het antwoord op een raad, hem
gegeven, om met het oog op zijn wetenschappelijke carrière vooral het een en ander
op het gebied van het Latijn te publiceeren. De geadresseerde, blijkens den brief een
lid der Koninklijke Akademie en hoogleeraar (buiten Amsterdam woonachtig), van
wien Speyer zich den vriend en leerling noemt, zou, zooals later blijken zal,
voldoening hebben van zijn raad.
In hetzelfde jaar, waarin de Sanskrit Syntax verscheen, kwam ook in den vorm
van een aanhangsel van het Amsterdamsche gymnasium-program en onder den titel
Lanx satura, een verzameling van Latinistische studiën uit. Behalve een groot aantal
emendaties, op schoolschrijvers, inzonderheid Vergilius, voorgesteld, waarvan
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enkele ook beteekenis hebben voor de formuleering van grammatische regels, wordt
hier geboden een uitvoerige philologische verhandeling over den Romeinschen god
Orcus, een studie, die dezelfde eigenschappen van philologische volledigheid, heldere
uiteenzetting en aantrekkelijke voordracht bezit als des schrijvers vele andere
verhandelingen over mythologische of literair-historische onderwerpen.
Bijna twee jaren na het verschijnen van de Sanskrit Syntax, welker Introduction
van Kern op 13 Juli 1886 gedateerd is, en wel bij gemeenteraads-besluit van 9 Mei
1888 werd Speyer's lectoraat veranderd in het ambt van Buitengewoon Hoogleeraar.
Speyer opende dat professoraat met een openbare rede over ‘de waarde van het
Sanskrit voor de wetenschap der taal’. Feitelijk veranderde dit professoraat - blijkens
het epitheton, als een bijkomstig ambt bezoldigd - maar weinig aan zijn positie; aan
het einde van deze rede, die naar den inhoud deels een lofrede op het Sanskrit en zijn
dichters, deels een verheerlijking van den grammaticus Pānini was, noemt Speyer
zich een grhastha, die allereerst en allermeest aan de plichten jegens de zijnen te
denken heeft, en de wetenschap slechts in zijn vrije uren mag dienen.
Intusschen zou het reeds het volgende jaar blijken, hoe juist gezien de raad van
Speyer's vriend geweest was. Toen door den dood van Emil Baehrens de Latijnsche
leerstoel aan de Groningsche Universiteit ledig kwam, ontving Speyer al spoedig
een schrijven van den voorzitter der Literaire Faculteit, waarin deze mededeeling
doet van het eenparig besluit dier Faculteit om hem voor de vervulling van dit ambt
aan te bevelen. Aanvankelijk weifelt Speyer in zijn besluit en wijst hij in
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zijn correspondentie op den teruggang in zijn finantiën, inzooverre de jaarwedde van
het hoogleeraarsambt te Groningen achterstaat bij het gezamenlijke inkomen, waarover
hij in Amsterdam te beschikken had. Ten slotte geeft blijkbaar de overweging, dat
hem thans ten volle de tijd tot rustige studie zal gegeven worden den doorslag. Zoo
vertrok hij dan naar Groningen, waar hij den 23en Maart 1889 het professoraat in het
Latijn aanvaardde met een rede over: de Latijnsche taal en hare betrekking tot de
Linguistiek. Terwijl de overige drie academische redevoeringen, door Speyer
gehouden, populair-wetenschappelijke voordrachten zijn, wordt in deze Groningsche
intreerede een program van studie en onderwijs ontworpen; tekstcritiek en
wetenschappelijke taalstudie zouden daarin de twee leidende gedachten zijn. De
nadruk, dien Speyer in deze rede legt op de waarde der tekstcritiek, was ongetwijfeld
een tegemoetkoming aan de traditie door Emil Baehrens te Groningen achtergelaten;
ook voor eigen studie en wetenschap mag deze rede een juiste karakteristiek heeten;
daarentegen trachtte Speyer bij zijn onderwijs zijn hoorders vooral een inzicht te
geven in de begrippen der nieuwere taalwetenschap, zooals blijkt uit een inleidend
dictaat, door hem in die dagen uitvoerig te schrift gesteld. Voorzooverre men uit die
inleiding oordeelen kan, was dit college meer een taalkundige behandeling van het
Latijn zelf met behulp der eigen verworven inzichten in het wezen van taal, dan wel
een inleiding tot de Indogermaansche taalwetenschap met Latijn als hulpmiddel.
Van hoe groote beteekenis in zijn leven Speyer de Groningsche benoeming achtte,
kan blijken uit het feit, dat hij vele der felicitaties toen ontvangen zoo zorgvuldig
bewaard heeft. Voor ons het belangwekkendst is de brief,
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door Kern toen aan Speyer verzonden. Hij spreekt daarin al dadelijk de hoop uit, dat
Speyer later, zoodra de voorbereiding zijner Latijnsche colleges hem minder tijd zal
kosten, het Sanskrit niet al te stiefmoederlijk zal behandelen; Speyer toch kan op
meer dan eene wijze aan de Indische studiën diensten bewijzen. Verder vermeldt
Kern hier de ontvangst van een schrijven van Lanman. Deze, toen op weg naar Indië
voor een studiereis, heeft uitzicht een fonds te erlangen, voor de uitgave van Sanskrit
teksten en heeft Kern verzocht, diens tekst van de Jātaka-mālā daarvoor beschikbaar
te willen stellen. Inderdaad werd in het jaar 1891 de Oriental Harvard Series met
Kern's editie van de Jātaka-mālā geopend, een uitgave, die op haar beurt weer geleid
heeft tot Speyer's keurige vertaling van deze ‘in schoonen stijl en nobelen geest
bewerkte verzameling’ van Buddhistische verhalen.
In de officieele benoeming tot het Groningsch professoraat is alleen van onderwijs
in het Latijn sprake. Toch schikte de faculteit het al spoedig zoo, dat ook het onderwijs
in het Sanskrit, voor dien tijd aan van Helten toevertrouwd, aan Speyer overgedragen
werd.
Spreekt men met Speyer's oudere vrienden, dan krijgt men den indruk, dat de jaren
van zijn Groningsch professoraat de gelukkigste van zijn leven geweest zijn. Hier
vond hij niet alleen waardeering van de zijde van studenten en collega's, bekleedde
hij met eer het rectoraat van de Universiteit en viel hem de onderscheiding ten deel
benoemd te worden tot Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw, maar
naast eer en aanzien, vond hij hier vrienden, met wie hij openhartig en intiem omging.
Behalve tot eigen wetenschappelijke productie dreef Speyer's werkzame natuur
hem ook tot stichting van
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een nieuw maandblad, het Museum, dat in het midden van 1893 onder redactie van
Speyer en zijn beide collega's Blok en Symons verscheen en zich ten doel stelde de
belangrijkste geschriften op philologisch en historisch gebied te bespreken. Met
buitengewonen ijver vatte Speyer de zaak op, tal van recensies over Latinistische,
taalvergelijkende en Indologische publicaties verschenen hierin van zijn hand.
Somwijlen boeien die boekaankondigingen ons om de formuleering van de beginselen
van beoordeeling; daaruit toch leeren we ook kennen de eischen, die hij aan eigen
wetenschappelijk werk stelde. Andere recensies wederom geven een kijk in de
voorgeschiedenis van menig eigen werk; weer andere, zooals zijn veroordeelende
recensies van Thumb's Handbuch des Sanskrit doen ons zijn paedagogische beginselen
kennen; streng gispt hij hier de methode, bij het hooger onderwijs vaak in gebruik,
dat men een taal, zoo moeilijk als het Sanskrit, van den aanvang af met behulp van
taalvergelijking doceert. Naar zijn overtuiging behoort de hoogleeraar eerst de taal
te onderwijzen van zuiver descriptief standpunt op de wijze, waarop de
gymnasium-leeraar het Latijn en Grieksch behandelt. Hebben de studenten aldus ook
met behulp van vele oefeningen zich de beginselen dier taal eigen gemaakt, dan eerst
acht hij den tijd gekomen om aan die stof taalvergelijkende beschouwingen vast te
knoopen.
Voor de vertaling van de Jātaka-mālā en zijn andere publicaties op Buddhistisch
gebied had Speyer zich een grondige kennis van het Pāli en zijn literatuur eigen te
maken. In de eerste jaren van het Groningsche professoraat schijnt hij daaraan vooral
met alle krachten gewerkt te hebben. In hetzelfde cahier, waarin hij zijn dictaat voor
Latijnsche taalgeschiedenis heeft neerge-
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schreven, en wel daarachter, vindt men ook een copie van een Pāli-gedicht met
aanteekeningen en verwijzingen benevens een alfabetische woordenlijst dier taal,
voor eigen gebruik samengesteld.
Een nieuwe verandering in Speyer's leven, ofschoon van niet zoo groote practische
beteekenis als de Groningsche benoeming, maar hoogst eervol, bracht het jaar 1903.
Toen Kern door het bereiken van den zeventigjarigen leeftijd genoodzaakt was het
professoraat te Leiden neer te leggen, werd Speyer op eenstemmige keuze van Kern
en faculteit tot Sanskrit-professor aldaar benoemd. Dit ambt werd door hem den 30en
September aanvaard met een rede over ‘de Brahmanen en hunne beteekenis voor het
Indische volk’. Buitengemeen groot is in de tien jaren, dat hij dit ambt bekleedde,
zijn wetenschappelijke productiviteit geweest. In dezen tijd voltooide hij de uitgave
van het Avadāna-çataka, schreef hij zijn Studies about the Kathāsaritsāgara, en toonde
zijn zeldzame gave in het populariseeren zijner wetenschap door zijn voorlezingen
over Indische Theosophie, die, in 1910 tot een boek omgewerkt, een standaardwerk
zullen blijven in de Nederlandsche populair-wetenschappelijke literatuur.
Naast de voltooiing van zijn hoofdwerken vond Speyer hier den tijd tot menig
uitstapje op wetenschappelijk gebied; zoo verschenen in deze jaren een paar boeiende
literair-historische studiën over de verspreiding van Buddhistische legenden naar het
Europa van de Middeleeuwen; ook onder zijn nagelaten papieren bevindt zich nog
een beknopt artikel over een dergelijk onderwerp, tot titel voerende: ‘Iets over de
herkomst van het verhaal van Aristoteles, rijpaard eener vrouw’. Het voorbeeld van
Kern noopte hem ook den blik te richten naar onzen
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Indischen achipel, om den invloed na te gaan door het Buddhisme daar geoefend.
Daartoe hield hij zich in eigen studie ook ijverig bezig met het Oud-javaansch. Een
copie van een gedicht in die taal - waarover Kern in de Bijdragen tot de Taal-, Land-,
en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië een artikel had gegeven - vindt men onder
de nagelaten papieren bewaard. Ook de Oud-javaansche, Buddhistische catechismus,
in die dagen uit het Lomboksche handschrift gepubliceerd, trok zijn aandacht en
leidde tot een opstel, waarin hij de daarin voorkomende Sanskrit-passages
tekst-critisch behandelde en vertolkte.
Gedurende de laatste jaren had Speyer de gewoonte aangenomen, zijn belangrijkste
studie-aanteekeningen heel beknopt neer te schrijven in een Electric Diary, dat tevens
als agenda en dagboek dienstdeed. Het allereerst wordt in deze boekjes onze aandacht
getrokken door de geregelde wijze, waarop Speyer hier voor iederen dag de uren van
zonsop- en ondergang, en de minimale en maximale temperatuur noteerde. De
aanleiding tot deze zoo opvallende eigenaardigheid lijkt me in zijn studie gelegen te
zijn. In een necrologie, door een zijner oudleerlingen in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant geplaatst, vind ik de volgende passage, waarin de schrijver Speyer's wijde
belangstelling tracht te schetsen:
‘Ik herinner mij een voorval op een college, dat Speyer's opvattingen aardig teekent.
Bij de interpretatie van een Indischen tekst kwam een sterrekundige kwestie ter
sprake. Geen van de aanwezigen wist er raad mee. Toen Speyer dit met toenemende
verbazing ontdekte, barstte hij ten slotte uit: Kan men dan tegenwoordig een
ontwikkeld mensch zijn zonder daar iets van te weten? Hebben jelui dan niets anders
geleerd dan filologie?
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(Zooals men ziet, had Speyer de aardige gewoonte - een erfenis van Kern - om zijn
leerlingen ook op college te tutoyeeren)’.
Men zou evenwel verkeerd doen te meenen dat Speyer's belangstelling voor
natuurwetenschap zoo heel diep ging. Opmerkelijk toch is het, dat in het Gids-artikel
van 1890, sprekende over propaedeutisch onderwijs, Speyer ook juist eenige kennis
van den sterrenhemel als een desideratum noemt. Voor den ingewijde is dit
stokpaardje (want zoo mag ik het wel noemen) niet zoo vreemd als het wel schijnt.
Reeds voor menige passage in Grieksche en Latijnsche auteurs is eenige kennis van
den sterrenhemel gewenscht, hoeveel te meer voor den Indoloog. Van astrologisch
bijgeloof toch vinden we in het Indisch epos telkens en telkens de sporen. Astronomie
heeft bij de Indiërs, geboren cijferaars en rekenaars, als ze waren, steeds op groote
belangstelling mogen boogen. Colebrooke, de groote Engelsche grondlegger der
Indologie, van wiens werken Speyer de studie altijd met warmte aanbeval, heeft
reeds een uitvoerige verhandeling over de Indische sterrekunde geleverd en Kern,
de door Speyer zoo hoog vereerde leermeester, heeft als een zijner eerste werken de
uitgave van een Indisch astronomisch geschrift het licht doen zien, een werk waarmee
Speyer zoowel in zijn dissertatie als in zijn Sankrit Syntax zich vertrouwd toonde.
Hoe verder, en volgens Kern en volgens Speyer, astrologie een groote rol heeft
gespeeld in het naïef godsdienstig denken, in de mythe-vorming, zullen we later zien.
Dat Speyer's aanleg niet ging in de richting van natuurwetenschap, blijkt m.i. ook
uit zijn wel wat ver gedreven wantrouwen, dat hij tegen psychologie gevoelde. Paul's
Prinzipiën der Sprachgeschichte was weliswaar een boek, dat hij nu en dan noemde,
maar hoe men
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eigenlijk nog vrede hebben kan met een werk, dat zijn psychologische begrippen
vrijwel uitsluitend aan Herbart ontleent, was een vraag, die hij zich niet stelde. Een
dictaat, getiteld ‘Syntaxis college’ en in korte formules opgeteekend, vangt aldus
aan: ‘Syntaxis college. A. Doel er van. Capita selecta. Syntaxis idg. talen. Geen
taalfilosofie. Geen taalpsychologie. Ook niet ver in het proethnische te zoeken.
Hypothetisch karakter der reconstructies, reeds in klank- en vormleer zoo nuttig in
het oog te houden, maakt het zich bedienen er van voor syntaxis vrij wel onraadzaam.
Boek van Delbrück. Mijn bezwaren er tegen’. - Intusschen niet alleen zijn historische
geestesrichting deed hem afkeerig zijn van die zoogenaamde taal-psychologie, maar
niet minder zijn soberheid en critische zin, die gehinderd werden door de
luidruchtigheid, waarmede op zulk een moeilijk gebied ‘theorieën’ aan de man
gebracht worden. Aanstellerij haatte hij inderdaad uit den grond van zijn ziel.
In het levensbericht, door Caland gegeven, is met behulp van de inlichtingen, hem
door Huizinga en Bosch verstrekt, een hoogst geslaagde en levendige karakteristiek
ingevoegd van Speyer als academisch docent. Voor het oogenblik wil ik eigen
herinneringeen te dezen opzichte nog het zwijgen opleggen. Zoo volge hier allereerst
een schets van Speyer's karakter, zooals het zich aan zijn tijdgenooten en oudere
vrienden voordeed, en daarna van Speyer's eigenaardigheden als docent: het laatste
een samenvatting hoofdzakelijk van wat Caland dienaangaande heeft medegedeeld.
Wat den mensch Speyer in de allereerste plaats typeerde, was de groote toewijding,
waarmede hij zijn plicht vervulde, de strenge eischen, die hij aan eigen handel
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en wandel stelde. Hij placht iederen dag zeer lang te arbeiden en kon zich in het
geheel niet met een werktijd van vijf uren, die vele zijner collega's voldoende achtten,
vereenigen. Hij zocht weinig naar ontspanning; ook tooneel- of muziekuitvoeringen
bezocht hij zelden. Van lectuur was hij een groot liefhebber; hij las veel in
Shakespeare. Van de classici bekoorden hem Horatius en Lucretius het meeste. Epos
en dramatiek, alsook geestige didactiek trokken hem meer aan dan lyriek. Aan zijn
graf getuigde een zijner vrienden van hem, dat hij veel vreugde, maar bovenal veel
verdriet heeft ondervonden; en hoe hij, gesloten natuur als hij was, liever over het
lief en leed van anderen sprak en met hen daarin deelde, dan dat hij zich over eigen
levenservaring veel uitliet. Vrienden die hem echter nog uit zijn gymnasium- en
studententijd kenden, hadden een anderen indruk. Zij herinnerden zich hem als een
mededeelzaam mensch, die niet alleen opgeruimdheid toonde, maar bij wien die
opgeruimdheid ten volle gemeend was. Jegens zijn leerlingen, meenden zijn collega's,
was Speyer steeds strikt rechtvaardig; kleingeestige motieven liet hij in zijn
beoordeelingen nimmer aan het woord komen. Hij wist op examens met groote
helderheid zijn vragen te stellen; wel was hij streng tegen hen, die zich onverschillig
over zijn vak uitlieten, maar toonde anderzijds veel tegemoetkoming voor degenen,
die goeden wil aan den dag legden, ook al was de uitslag wat zwak. Tegenspraak
over meeningen, die hij zich na beraad had gevormd, kon hij moeilijk velen. Hij
haatte ‘Streberei’, ook in de wetenschap was eenvoud en goede trouw hem lief. In
den omgang met menschen was hij van een te goed vertrouwen. In zijn laatste
levensjaren leidde dit tot diepe ontgoocheling, die mede oorzaak was, dat hij
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aan het einde van zijn leven onder veel leed gebukt ging. In de politiek was hij
gematigd; in den tijd, dat clericale ministeries in ons land aan het bewind waren,
klaagde hij vaak over het toenemen van sectegeest; niet alleen in gesprekken, maar
ook hier en daar terloops in geschrifte kwam die afkeer van de ‘sectarische
splijtzwam’, zooals hij het noemde, voor den dag. Terwijl hij het leeuwendeel van
zijn studie aan godsdienst- geschiedenis gewijd heeft, stond hij tegenover den
godsdienst zelf steeds als objectief historicus. Wat voor den vrome de godsdienst is,
dat waren voor hem wetenschap en onderwijs. Die twee begrippen hingen voor hem
heel nauw samen; in hun dienst stelde hij onbaatzuchtig alle leven en streven.
Als academisch docent eischte Speyer de onverdeelde aandacht van zijn
toehoorders; ‘met de deurknop in de hand’ zooals Caland het uitdrukt, werd de les
aangevangen. Altijd hield hij voet bij stuk; oppervlakkige nieuwsgierigheid van zijn
toehoorders, die tot afdwalen zou leiden, wist hij altijd tactvol in te binden. Door een
indeeling in ‘klassen’ bij den aanvang van iederen cursus, voorkwam hij het, dat de
meergevorderden door de beginners werden opgehouden. Wie zijn onderwijs van
het begin af volgden, werden in den letterlijken zin van het woord in het Sanskrit
‘geschoold’. Slordigheid en oppervlakkigheid prikkelden hem, goede wil vond bij
hem altijd waardeering. Hij verlangde zorgvuldige voorbereiding voor de responsies
en lette op juistheid en stijl van de Nederlandsche vertalingen. Op colleges, in
voordrachtvorm gegeven, sprak hij nimmer over de hoofden van zijn gehoor heen.
Overwachts ging hij dan in den responsievorm over en overtuigde zich er van, of er
wel voldoende voeling bestond tusschen hem en
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de studenten. Door zijn liefde voor de behandelde stof, door zijn literairen smaak en
door zich met hart en ziel aan zijn onderwijs te geven, heeft hij in zijn onderwijs het
hoogst mogelijke bereikt. In één woord Speyer was een man niet alleen van
geleerdheid, maar niet minder van gezond verstand, wiens takt en gestrengheid ook
zijn toehoorders als toekomstige docenten tot een voortreffelijk voorbeeld waren.
Niet alleen bracht Speyer bij eigen onderwijs zijn paedagogische overtuigingen in
praktijk, maar ook op voordrachten op philologen-congressen en in tijdschrift-artikelen
bepleitte hij ze met vuur. Ook als lid der aaneenschakelings-commissie streefde hij
naar verwezenlijking zijner denkbeelden. In hoofdzaak beoogde Speyer een einde
te maken aan de bureaucratische bemoeizucht, waarvan onze huidige wet op het
hooger onderwijs is doortrokken. In zijn hervormingsplannen stelt hij voorop den
eisch, dat de universiteit met den toekomstigen werkkring van de studenten zal
rekenen: zij moet geen kweekschool zijn van gespecialiseerde geleerden. Geleerden
kweekt men niet, evenmin als kunstenaars. De aansluiting nu tusschen letterkundige
faculteit en het beroep van leeraar denkt Speyer zich niet zoo, als zou de thans
heerschende africhtingsmethode der Middelbare Examens op de universiteit moeten
overgebracht worden. De universitaire studie behoort naar stof en methode
wetenschappelijk te blijven. Maar zal het middelbaar en gymnasiaal onderwijs, door
academisch opgeleide docenten te geven, niet te veelhoofdig worden, dan is het
noodzakelijk, dat ze in de jaren, die zij aan wetenschappelijke studie geven, zich niet
al te eenzijdig ontwikkelen. Aan zijn practische raadgevingen, betreffende een
gewenschte regeling der
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literaire studie legt Speyer de volgende theoretische overweging ten grondslag: volgde
de universiteit in haar inrichting uitsluitend wetenschappelijke beginselen, dan zou
ze uit twee hoofdafdeelingen moeten bestaan: die der natuurwetenschap en die der
geestes-wetenschappen, terwijl de bespiegelende wijsbegeerte over beide afdeelingen
verdeeld was. De tweede afdeeling zou naast een juridische en een theologische
faculteit een linguistische, een literaire, een historische en een archaeologische
faculteit moeten bezitten. In ieder der vier laatstgenoemde faculteiten zou dan verder
een verdeeling moeten plaatsgrijpen naar de volken en tijdvakken met wier
geestes-ontwikkeling men zich bezig houdt. Om practische redenen blijft het evenwel
gewenscht, dat één letterkundige faculteit de vier genoemde studie-richtingen blijft
omvatten en dat één doctoraat voor die faculteit wordt ingesteld, met ruime
bevoegdheid aan de faculteitsbesturen betreffende verlangde combinatie van
examenvakken.
Noch de vraag, welke plaats de bespiegelende wijsbegeerte aan een universiteit
met vijf faculteiten moet innemen, noch de practische moeilijkheden, die de eischen
van het modern taal-onderwijs doen rijzen, zijn hierbij m.i. voldoende onder het oog
gezien. Niettemin de ruime blik, die Speyer op onderwijszaken bezat, doet het
betreuren, dat zijn raad in deze moeilijke materie niet langer kan worden gekend.
Een der voornaamste moeilijkheden, die zich voordoen bij de beschrijving van
Speyer's wetenschappelijken arbeid is zijn groote veelzijdigheid. Vooreerst was hij
zoowel Latinist als Sanskritist, het eerste meer door den loop der omstandigheden,
het laatste door voorliefde. Ten andere was in beiderlei opzicht zijn belangstelling
ruim.
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Wil men een formule, waaronder zijn wetenschappelijk streven zich het best laat
samenvatten, dan zou het zijn: philologie, rustende op een breede basis van taalstudie.
Die taalstudie bedoelde ten deele theoretische kennis, ten deele een door onafgebroken
waarneming verkregen beheersching der taal. Bij zijn beoefening der philologie
maken vooral religieuse, didactische en bespiegelende teksten het voorwerp van
studie uit.
Wanneer wij Speyer's Latinistische en Indologische studie met elkander vergelijken,
dan valt ons al dadelijk op het parellelisme, dat tusschen beide bestaat. Zoo kunnen
we tegenover zijn Sanskrit Syntax de daaraan in tijdsorde voorafgaande Latijnsche
schoolgrammatica stellen; tegenover de studie van het Indische ‘huiselijk’ ritueel
het opstel over de Romeinsche huwelijksvormen; tegenover de interpretatie van de
Nahusa-mythe de studiën over de Romeinsche goden Orcus en Janus; tegenover de
conjecturaal-critiek in de Lanx satura en in de Observationes et emendationes: de
emendaties voorgesteld o.a. op de Grhyasūtras, Bhagavadgītā, Divyāvadāna en
Buddhacarita. Voor onderzoekingen betreffende taalhistorie en taalvergelijking koos
Speyer bij voorkeur het Latijn; zoo besprak hij zoowel in zijn Lanx satura als in de
Observationes (&c.) de vervoeging van het Latijnsche werkwoord esse (eten); zoo
verdedigde hij in een voordracht in de Koninklijke Akademie in het jaar 1904
gehouden, een viertal Latijnsche etymologieën.
Als hoofdwerken van Speyer mogen we beschouwen: zijn Sanskrit Syntax, de
vertaling van de Jātaka-mālā, de editie van het Avadānaçataka - door Speyer's vriend
F.W. Thomas ‘a monumental edition’ genoemd - de Studies about the Kathāsaritsāgara
(een werk, dat in zijn eerste helft een onderzoek bevat betreffende de bron
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en de dichterlijke verdiensten van deze fabelverzameling, inzonderheid in vergelijking
met het daaraan parallele fabelwerk, de Kathāmañjarī, en dat in zijn tweede helft een
methodische en rijke, critische studie over den tekst zelf bevat); en eindelijk de
lezingen over ‘Indische Theosophie en hare beteekenis voor ons’.
Onder de kleinere werken trekken vooral de aandacht zijn literair-historische
opstellen, die zich groepeeren rondom het Buddhisme. Het artikel over St.-Hubert,
over Christophorus, over den ‘koopman, die tegen zijn moeder misdreef’, treffen
ons door de belezenheid van den schrijver, alsook door de vaak verrassende en
geestige vinding. Een beschouwing van het Hubertus-beeld in Berlijn wekt aanstonds
de gedachte aan Buddhistische jātakas op; deze eerste vondst leidt dan al spoedig tot
een geheele reeks van nieuwe vondsten, tot ten slotte de geheele keten, die het
Buddhistische origineel met den laatsten Europeeschen uitlooper verbindt, ons voor
oogen ligt. Zoo leidt het bezien van reproducties van reliefs, die den Boro-boedoer
sieren, hem tot de Buddhistische vertelling van den ‘koopman, die tegen zijn moeder
misdreef’; het hoofdmotief van dat verhaal wordt vervolgens in tal van Indische
vertelsels vervolgd; daarna wordt de Zuidwaartsche tocht van den held des verhaals
en zijn bestraffing, bestaande in het dragen van een gloeiend, wentelend wiel om
den schedel, geïnterpreteerd als mythologie; vervolgens wanneer in het verhaal aldus
een zonne-mythe herkend is, wordt er op gewezen, hoe de Grieksche Ixion-mythe
een aardige analogie vormt met dit verhaal, ons zoo bekend uit het Pañcatantra. Hier
kunnen we verder noemen zijn schets van het Lamaïsme, getuigende van zijn
Tibetaansche studiën, waartoe de uitgave van het Avadāna-çataka aanleiding had
gegeven.
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Losser van de hoofdstudie, meer op zich zelf, staat een opstel, handelende over een
merkwaardige primitieve astronomische voorstelling, ons overgeleverd in het
Aitareya-Brāhmana, en een voordracht over het kasten-stelsel in Engelsch-Indië.
In de volgende bladzijden zal ik bij twee der kleinere en bij twee der hoofd-werken
uitvoeriger stilstaan. Bij mijn keuze der beide laatste: de Sanskrit Syntax, en de
Lezingen over Theosofie, ben ik vooral door persoonlijke voorkeur geleid; van de
kleinere werken heb ik de dissertatie en de Nahusa-mythe gekozen, daar ze een paar
punten illustreeren, die ik in mijn schets van het leven heb aangeroerd.
Speyer's academische dissertatie handelt over het jātakarman, het Hindoesche
geboorte-ritueel. Evenals de Romeinen zijn ook de Indiërs een conservatief volk, bij
hetwelk de mos majorum zwaar weegt. Zoo zien we ook bij beide gedurende eeuwen
in zwang blijven de omslachtige ceremoniën, waarmee de primitieve mensch de
hoofdgebeurtenissen van het leven: huwelijk, geboorte, dood, pleegt te vieren. De
plechtigheden, daarbij in gebruik, heeten in het Sanskrit de samskāras. Deze
sacramenten hebben niet alleen bij de drie genoemde gebeurtenissen plaats; maar
reeds voor de geboorte van het kind pleegt in het ritueel uiting gegeven te worden
aan de gekoesterde verwachtingen en eveneens tijdens het opgroeien van het kind
en den jongeling worden vele gebeurtenissen plechtig gevierd.
De oudste beschrijvingen dezer gebruiken zijn te vinden in de Grhyasūtras; in die
sūtras wordt bovendien de geheele offertechniek uiteengezet, die op eenvoudige
wijze plaats vindt in het enkele of huiselijke (Grhya-) vuur.
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Aan deze Grhyasūtras knoopt zich weder een geheele reeks van literatuur vast.
Toen Speyer zijn dissertatie schreef, was er nog slechts één Grhyasūtra
gepubliceerd; over een ander waren wel reeds mededeelingen door een bekend
geleerde gedaan, maar den tekst zelf kon men in die dagen alleen in handschrift
raadplegen. Andere sūtras kende Speyer slechts indirect uit jongere teksten, daarop
gebaseerd. Ook voor deze secundaire teksten had hij alleen handschriften te zijner
beschikking.
Het boek van Speyer nu is verdeeld in een inleiding en drie hoofdstukken,
achtereenvolgens besprekend de sacramenten, die aan het geboorte-ritueel voorafgaan,
de beschrijving van die plechtigheid zelf, een vergelijking van die plechtigheid met
die van andere volken, inzonderheid van de overige Indogermanen, maar toch ook
van de Semieten.
De gegevens, waarmee Speyer in zijn inleiding de dateering der Grhyasūtras tracht
te vinden, zijn van drieërlei aard: vooreerst een werkwoordsvorm, die klaarblijkelijk
van tamelijk jonge formatie is, een lijst van auteurs, in een van de sūtras voorkomende
en door Speyer geïnterpreteerd in dien zin, dat sūtra daarin Pānini's grammatische
sūtras en Bhāsya Pantanjali's Mahābhāsya zou beteekenen (daar dit werk dateert van
± 180 v.C. zou hiermee een terminus a quo gevonden zijn) en ten slotte een lijst van
maanhuizen (naksatras) zooals die in een der secundaire teksten voorkomt, maar
naar Speyer's voorloopige veronderstelling daarin uit een Grhyasūtra zou zijn
overgenomen. Deze lijst begint namelijk met het maanhuis çvina, terwijl in Vedischen
tijd de reeks der 27 maanhuizen met Kttika begon. Deze verschuiving zou omstreeks
450 n.C. in de Indische astronomie
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plaatsgegrepen hebben; ingeval de Prayoga dus zijn lijst aan het Grhyasūtra ontleend
had, zouden de Grhyasūtras betrekkelijk zeer jong zijn.
Caland, die van de studie van het Indisch ritueel zijn hoofdstudie heeft gemaakt,
prijst Speyer's dissertatie hoogelijk; hij acht de ‘groote lijnen goed en duurzaam’
getrokken; prijst de scherp critische methode, en meent dat door deze dissertatie
‘hooge verwachtingen’ werden gewekt.
Inderdaad doet deze dissertatie ons twee zijden van Speyer's aanleg kennen, die
men in latere werken tot volledige ontplooiing ziet komen. Want al is de keuze van
het onderwerp van dit proefschrift grootendeels van Kern uitgegaan, zoo sloot ze
zich toch voortreffelijk bij Speyer's neigingen aan. De gegeven teksten met hun vele
gebreken en moeilijkheden, gaven hem vooreerst gelegenheid tot beproeving van
zijn critisch en divinatorisch talent. Anderzijds bezat de folklore een groote
aantrekkelijkheid voor hem; hier kon hij zijn reeds ruime belezenheid toonen, en
botvieren aan zijn neiging tot navorschen, aan zijn ‘speurzin’, zooals hij die
eigenschap zelf betitelt.
Meermalen is dan ook Speyer op onderwerpen, aan dat van zijn dissertatie verwant,
teruggekomen; zoo in een verhandeling over de gezamenlijke Grhyasūtras in '78; in
een opstel, geplaatst in een feestbundel, aangeboden aan Veth in '94; in een studie
over de Romeinsche huwelijksvormen in 1901; en eindelijk in een academische rede,
getiteld Mos Majorum, in 1903.
Een eerste proeve van mythe-interpretatie leverde Speyer in een voordracht, gehouden
op het Oriëntalisten-congres te Leiden in 1883. Aan het viertal passages, daarover
door Muir uit het Mahābhārata geciteerd, voegt
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hij nog een vijfde, eveneens aan dat epos ontleend, toe. Na eerst medegedeeld te
hebben, wat het Mānava-rechtboek en andere gezaghebbende bronnen over de plichten
van den koning meedeelen, wordt vervolgens door den schrijver aan de hand van het
relaas, door Langlois en Wilson gegeven, de Nahusa-mythe, als volgt verhaald:
Koning Nahusa had honderdmaal het hoogheilige paardenoffer gebracht en werd
aldus benoemd tot plaatsvervanger van God Indra, die in eenzaamheid ver van zijn
echtgenoote betere tijden afwacht. Nahusa wenscht nu ook het hof te maken aan
Çacī, Indra's echtgenoote. Ten einde tijd te winnen, stelt zij den eisch, dat hij zich
zal laten voeren door een voertuig schitterender dan ooit zijn voorganger bezeten
heeft. Als zoodanig kiest Nahusa dan de schouders van Brahmanen. Wanneer deze
heilige mannen naar zijn zin te langzaam loopen, schopt hij een hunner, Agastya, op
het hoofd met de woorden: sarpa, sarpa (vooruit, vooruit); doch Agastya met dezelfde
woorden, waarvan hij de bedoeling verandert: ‘vooruit, slang’ antwoordende, doet
Nahusa de gedaante eener slang aannemen.
Tal van bizonderheden, in de afzonderlijke recensies voorkomende, zijn hier ter
zijde gelaten. Zoo is er in sommige der recensies niet sprake van zeven brahmanen,
maar van zeven rsis (profeten). Welnu, ‘de zeven profeten’, zoo heeten ook de zeven
schitterende sterren van den grooten beer, sterren, die daar ze nimmer onder den
horizon dalen, het prototype zijn van den jīvamukta, den aardschen wijze, die door
zijn inzicht in het wezen der dingen zich nog tijdens het leven voorgoed aan den
kringloop der geboorten heeft onttrokken. In Agastya, die in het verhaal den vloek
over Nahusa, uitspreekt, vermogen we de ster van dien naam te herkennen, welke
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op onze sterrekaarten Canopus is betiteld, een ster, zoo dicht bij den Zuidelijken
hemelpool geplaatst, dat ze voor een beschouwer in de Gangesvlakte zich slechts
weinig boven den horizon verheft; haar conjunctie met de zon had plaats tijdens den
overgang van het Indische regenin het herfstseizoen, dus in een tijd, dat volgens de
oude mythe de dondergod Indra in strijd is gewikkeld met het waterversperrende
monster Vtra. Verder hebben ook Bhaspati, d.w.z. de planeet Jupiter, en Bhgu of de
planeet Venus, een belangrijk aandeel in de handeling. Ook zijn er vele uitdrukkingen,
die er toe leiden de mythe te beschouwen als een symbolisch verhaal van de wisseling
tusschen dag en nacht. Nahusa is hierin de nachthemel, die kort voor de terugkomst
van Indra, (hier niet als dondergod, maar als god van den daghemel optredende) in
een slang wordt veranderd, m.a.w. onder den kringvormigen horizon verdwijnt. In
een der recensies wordt niet Agastya op het hoofd getrapt door Nahusa, maar
omgekeerd is het Agastya, die, na Nahusa te hebben vervloekt, zijn voet (pāda) op
het hoofd van dezen zet, of (uit de taal der mythe vertolkt), die zijn stralen (pāda)
tijdens de nachten volgende op zijn conjunctie met de zon, kort voor den dageraad
door het nachtelijk duister laat schijnen.
Weliswaar staat dit betoog, wat bewijskracht betreft, verre achter bij de strenge
argumentatie, waarvan Speyer zich in latere literatuur-historische studies bedient mythen-interpretatie blijft nu eenmaal hoogst onzeker - toch moeten we in ons
scepticisme niet te ver gaan. Onbetwist mag het wel heeten, dat de sterrenhemel
gedurende eeuwen van 's menschen bestaan de verbeelding der dichters heeft bezig
gehouden en dat het astrologisch bijgeloof een der gewichtigste hoofdstukken van
de gods-
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dienstgeschiedenis uitmaakt. Voor men de aarde leerde beschouwen als een bol, door
welks stand van as en omloop om de zon de wisseling der jaargetijden wordt bepaald,
voor men de veranderingen van wind en regenval leerde opvatten als een natuurkundig
vraagstuk, kon het niet anders, of de jaargetijden, ja zelfs iedere wisseling in het weer
en ten slotte elk geluk en ongeluk in het menschelijk leven, werden rechtstreeks
afhankelijk gedacht van de hemellichamen, die gevolgelijk als goden werden
beschouwd en vereerd.
In deze astrale interpretatie der mythen is Speyer zijn leermeester Kern gevolgd.
De uitlegging door dezen van de Buddha-legende gegeven, werd dan ook door Speyer
volledig aanvaard en in zijn Lezingen over Indische Theosofie een verklaring
genoemd, waartegen redelijkerwijze zich niets inbrengen laat.
In de schets van Speyer's levensomstandigheden hebben we reeds gezien, ondanks
welke uitwendige moeilijkheden hij zijn eerste hoofdwerk, zijn Sanskrit Syntax, tot
stand bracht. Thans willen wij bij den inhoud en beteekenis van het werk zelf stilstaan.
Zooals Kern in een ‘Introduction’ opmerkt, was er voor Speyer nog maar weinig
door Westersche geleerden over Indische syntaxis gepubliceerd. Zij waren in hun
behandeling van de Indische grammatica in hooge mate afhankelijk van Pānini, die
de vormleer tot in haar uiterste bizonderheden bespreekt, maar over syntactische
kwesties naar verhouding vluchtig heengaat. Het meeste moest Speyer dus zelf uit
de literatuur bijeenzamelen.
Ten einde een indruk te geven van de literatuur, door Speyer geraadpleegd, heb
ik uit een zestigtal bladzijden van zijn grammatica aangeteekend, hoeveel maal daarin
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de verschillende bronnen geciteerd worden. Daarbij vond ik de volgende cijfers:
Vedische poëzie en ouder proza 24 maal; Chāndogya Upanisad 16 maal;
Mahābhārata eerste boek 29, Nala-episode 10, overige boeken 8 maal; Rāmāyana
47 maal;
Pañcatantra 68, Hitopadeça 8 en Kathāsaritsāgara 43 maal;
tooneelstukken 73 (daaronder de Çakuntalā 21 en de Mudrārāksasa 14 maal);
het episch gedicht Kumārasambhava 10; de Daçakumāra-carita 27 en andere
werken 20 maal.
Brengen we deze cijfers in verband met de lengte der geciteerde werken, dan zien
we, dat Speyer waarschijnlijk als uitgangspunt voor de formuleering zijner regels
Pañcatantra en Rāmāyana heeft gebruikt, daarop de moeilijke en omvangrijke
tooneelliteratuur. Ook met de Chāndogya Upanisad, waaruit hij zooveel stukken in
zijn Theosofische Lezingen citeert, en den Kathāsaritsāgara, waarover hij een zijner
hoofdwerken later publiceerde, moet hij zich in die dagen herhaaldelijk onledig
hebben gehouden.
Maar niet alleen was de geraadpleegde literatuur omvangrijk, ook wat de Indische
grammatici, en inzonder-Pānini, over syntaxis meedeelen, moest worden nagegaan;
en zooals van zelf spreekt, kon men de syntactische gedeelten in deze leerboeken
niet losrukken uit hun verband; tot op zekere hoogte had hij zich met het geheele
stelsel en den opzet van Pānini's sūtra vertrouwd te maken. De moeilijkheid daarvan
moet men niet onderschatten. Het Indisch onderwijs heeft als grondslag steeds gekozen
het memoriseeren van op zichzelf schier onbegrijpelijke teksten, die door den leeraar
verder in een
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uitvoerige mondelinge bespreking werden toegelicht. Zoo is ook het Sūtra van Pānini
met uiterst ingewikkelde mnemotechnische middelen in elkaar gezet. Men heeft de
methode ervan wel eens met het teekenschrift van de algebra vergeleken. Zooals
men hier de eerste letters van het alfabet voor de bekende getallen gebruikt, de laatste
letters voor de onbekende; zooals men hier plus- en minusteekens enz. voor de
rekenkundige bewerkingen, en haakjes en accolades voor de volgorde dier
bewerkingen aanwendt, zoo hebben ook in Pānini's stelsel de grammatische
categorieën en begrippen elk hun symbolische aanduiding; zulk een symbool heeft
in den regel den vorm van een lettergreep, die buiten het grammatische stelsel als
woord niet voorkomt; deze indicatorische lettergreep wordt verder verbogen geheel
op de wijze van een gewoon woord, doch de zoo verkregen naamvallen hebben een
uitsluitend technische beteekenis: een nominativus bijv. duidt aan, wat in de plaats
van iets anders moet gesteld worden; de genetivus, wat vervangen moet worden, enz.
Voorts zijn alle wortels en uitgangen voorzien van indicatorische toevoegsels, waarin
op kunstige wijze allerlei aanduidingen worden gegeven over wat er zoo al gebeuren
moet, wanneer deze wortels en suffixen worden verbonden. Ook in de compositie
van het sūtra wordt meer met de mnemotechniek, dan met de eischen der mede te
deelen stof gerekend. De alles overheerschende vraag was: de taal te beschrijven en
haar gebruik te reglementeeren zoo uitvoerig mogelijk in een vorm voor het
werktuigelijk memoriseeren zoo beknopt mogelijk. Niet eigen inzicht en begrip,
maar het authentieke sūtra, onuitwischbaar tijdens de jeugd in het geheugen geprent,
is voor den Indiër grondslag van wetenschap. Op het oogenblik is de studie van
Pānini's grammatica zeer
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vergemakkelijkt door de uitgave, die de Russische geleerde Böhtlingk daarvan in
1887 heeft gegeven. Deze bewerking bevat niet alleen een duidelijke Duitsche
paraphrase van het geheele werk, maar bovendien uitvoerige indices van de
verschillende grammatische symbolen en termen. In de dagen, dat Speyer zijn Syntax
bewerkte, bestond zulk een hulpmiddel nog niet, moest hij deels door eigen
scherpzinnigheid, deels door het raadplegen van de zeer breedsprakige en spitsvondige
commentatoren zijn weg door dat boek trachten te vinden.
Niet alleen aan de bijeenzameling der gegevens, maar ook aan de uiteenzetting
heeft Speyer groote zorg besteed; dat een goede dispositie der stof zwaar bij hem
woog, blijkt ook uit de uitvoerige critiek, waaraan hij later in een paar
Museum-recensies den opzet van Delbrück's syntactische werken onderwerpt. In het
algemeen, kan men zeggen, volgt Speyer in zijn boek de synthetische methode; hij
vermijdt aprioristische schematiek en bouwt het geheel uit de details op, die zoo
worden samengevoegd, dat ze elkaar zoo veel mogelijk illustreeren. In zijn voorbericht
noemt hij zijn boek een ‘succinct account’; inderdaad is de beperking, die Speyer
zich oplegt, teekenend voor hem; naar zijn inzicht behoort men in de grammatica
slechts de hoofdlijnen aan te geven; al de bizonderheden van het idioom behoort de
beoefenaar eener taal zich uit eigen methodische lectuur te verwerven en, zoo hij
daarin hulp begeert, dan moet hij die liever bij den lexicograaf dan bij den
grammaticus zoeken.
De zelfbeperking in de mededeeling, de wel overwogen compositie, de
typografische uitvoering, waarbij regel en citaten duidelijk zijn gescheiden, de rijke
dictie in de
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Engelsche weergave van de voorbeelden hebben van deze Syntax niet alleen een
leerzaam, maar bovendien een aantrekkelijk boek gemaakt.
Bij de bespreking der ‘Indische Theosophie’ wil ik twee punten nader in oogenschouw
nemen: de dispositie der stof en de wordingsgeschiedenis van het werk.
Blijkens de inhoudsopgave bevat het boek vier afdeelingen: ‘Voorgeschiedenis
van de Indische theosophie; wat leert de Indische theosophie; de praktijk van de
Indische theosophie; de Indische theosophie in het Westen’. Raadplegen we de
inhoudsopgave wat meer in detail, dan zien we, dat in de tweede afdeeling eerst de
Upanisads - en wel de ātman- en karman-leer - worden besproken en daarna de twee
stelsels: Sānkhya en Vedānta; dan volgt het Buddhisme en ten slotte ‘de Bhakti en
het Lied des Heeren’, d.w.z. een bespreking van de Bhagavadgītā. De derde afdeeling
bevat o.a. den yoga.
Waarom, is men geneigd te vragen, heeft Speyer de volgorde: Upanisad, Sānkhya,
Vedānta, Buddhisme, Yoga gekozen, en waarom niet liever: Upanisad, Vedānta,
Sānkhya, Yoga, Buddhisme? Immers naar het begrip schijnt deze orde toch de
voorkeur te verdienen. De Vedānta sluit zich naar inhoud het dichtst aan bij de
Upanisads, is er de dogmatische formuleering van. Het Sānkhya daarentegen staat
er verder van af. Aan het Sānkhya als theorie sluit zich de Yoga als praktijk aan. Het
Buddhisme eindelijk heeft den Yoga als een zijner bestanddeelen in zich opgenomen.
Wanneer aldus naar den samenhang der denkbeelden de laatstgenoemde volgorde
juister is, waarom heeft Speyer dan een andere gekozen; is hij soms op historische
gronden daarvan afgeweken? De voorgeschiedenis van het werk en een
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nauwkeuriger beschouwing van den inhoud kunnen, meen ik, op die vragen een
antwoord geven.
Laat ons allereerst bij die voorgeschiedenis even stilstaan. Let men op Speyer's
publicaties, dan zou men geneigd zijn aldus te redeneeren: Speyer is in de allereerste
plaats een kenner van het Buddhisme, zijn Buddhistische studiën zullen hem er dus
toe geleid hebben, daarvan de aanknoopingspunten in de Brahmaansche
gedachtenwereld te vervolgen. Op die wijze zou hij tot de studie van den Yoga en
vervolgens van de Upanisads gekomen zijn. In die meening wordt men versterkt
door de ruime plaats, die in het boek aan het Buddhisme is ingeruimd.
Op grond van persoonlijke herinneringen aan Speyer en ook om wat mij uit de
studie zijner werken gebleken is, lijkt mij deze verklaring nogal onvolledig; in ieder
geval zou ik er gaarne het een en ander aan willen toevoegen.
Bij de bespreking van Speyer's Syntax zagen we, dat hij reeds in zijn
Amsterdamsche jaren zich veelvuldig met de Chāndogya Upanisad moet hebben
beziggehouden, dus in een tijd, toen van de Buddhistische studiën nog wel geen
sprake was. Ook van de Bhagavadgītā komen in zijn Syntax verscheiden citaten
voor; en ofschoon ik er geen stellige bewijzen voor bezit, ben ik geneigd te gelooven,
dat ook de eerste bestudeering van dit gedicht in den Amsterdamschen tijd valt.
Vooreerst sluit het zich in stijl en inhoud geheel bij de Upanisads aan, ten andere
maakt het deel uit van het Mahābhārata, waarvoor Speyer steeds een groote voorliefde
gevoelde. In een zijner Museum-recensies bijv. prijst hij het in pater Dahlmann, dat
deze het epos weder eens ter harte neemt; al te uitsluitend toch heeft de Europeesche
wetenschap
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in de laatste decenniën zich met het Vedisch bezig gehouden. Speyer koesterde voor
de Bhagavadgītā groote bewondering; hoe echt en diepgevoeld die bewondering
was, zou men ook uit de ‘Indische theosophie’ gemakkelijk kunnen bewijzen. Die
bewondering is niet van één dag. Zooals de liefde voor den Kathāsaritsāgara reeds
in de dagen van de Sanskrit Syntax is ontloken, hoewel ze eerst in de Leidsche jaren
tot de ‘Studies’ leidde, zoo stel ik mij dat ook voor de Bhagavadgītā voor. Stellige
bewijzen voor de studie laten zich eerst voor de laatste jaren van den Groningschen
tijd bijbrengen; toen stelde hij een emendatie (1902) voor op den Gītā-tekst; omstreeks
dien tijd ook hield hij een boeiende rede over dit gedicht voor een Amsterdamsch
studenten-Gezelschap.
Middellijk is dit gedicht weer aanleiding geweest tot de bestudeering van
dogmatische Brahmaansche geschriften. In zijn eerste jaar van zijn Leidsch
professoraat stelde Speyer aan den schrijver dezer biografie als onderwerp eener
dissertatie voor, te onderzoeken: welke beteekenis de commentaar van den
Vedānta-leeraar Çankara bezit voor de interpretatie van de Bhagavadgītā. Ongetwijfeld
had Speyer ook voor dien tijd Çankara's Gītābhāsya occasioneel geraadpleegd. Zooals
hij mijzelf in gesprekken meedeelde, heeft hij echter eerst in dien tijd grootere
belangstelling voor dien grondlegger van den nieuweren Vedānta opgevat.
Herhaaldelijk sprak hij na dien tijd over de verhouding tusschen de beide leeraren
Çankara en Rāmānuja; hoogelijk waardeerde hij den arbeid van Thibaut over dat
onderwerp. Ook in een zijner grammatische opstellen (‘ein syntaktisches Kleeblatt’
1912) vindt men een plaats uit Çankara's Çārīraka geciteerd; trouwens ook de passage
in de ‘Theo-
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sophie’ getuigt voldoende van zijn vertrouwheid met Çankara's hoofdwerk.
Doch al moge het gezegde voldoende zijn, te toonen, hoe ook de ‘Indische
theosofie’ jaren en jaren in Speyer's geest gesluimerd heeft, alvorens de scheppende
daad er het aanzijn aan gaf, de meest onmiddellijke aanleidingen tot de schepping
heb ik nog niet genoemd. Dit is dan allereerst de opbloei van de moderne Westersche
theosofie en voorts de publicatie van Paul Oltramare: L'histoire des idées
théosophiques dans l'Inde, waarvan het eerste deel, La théosophie brahmanique, in
1906 verscheen.
Speyer was namelijk niet alleen een werkzaam man, maar (wat in de overigens
zoo volledige karakterschets, die ik onder den indruk van een gesprek met zijn vriend
en collega opteekende, minder uitkomt) Speyer was ook een emotioneele natuur.
Ofschoon niet lyrisch gestemd en allerminst tot weekelijkheid geneigd, bezat hij een
hartstochtelijk karakter. De theosofie van Mevrouw Blavatsky met haar verdoezeling
van wat Westersch en Oostersch is, kon bij hem geen genade vinden; reeds de
kwakzalverachtige en verregaand onkundige wijze, waarop deze bedriegster van
Sanskrit-termen misbruik en er misbaar mede maakt, deed de maat overloopen. De
(naar het oordeel van Caland) al te persoonlijke uitvallen in het laatste hoofdstuk
tegen Boissevain, den redacteur van het maandblad Theosophia, zijn van die stemming
de onmiskenbare blijken. Ook uit eigen herinnering kan ik daarvan een voorbeeld
bijbrengen. Toen Speyer bij mijn promotie het judicium uitsprak, voegde hij daaraan
toe den wensch, dat de literaire faculteit der Amsterdamsche Universiteit mij als
privaat-docent zon toelaten en dat ik in die vrijwillig aangeboden werkzaamheid
mijn kennis van de Indische gedachtenwereld niet alleen
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uitbreiden zou, maar tevens zou aanwenden ter bestrijding van de verkeerde
voorstellingen, daarover door Westersche theosofen in omloop gebracht.
Dat Oltramare's werk den laatsten stoot heeft gegeven tot Speyer's besluit de
Lezingen te ontwerpen, is mij niet alleen uit persoonlijke mededeelingen bekend,
maar men kan dit ook in de uitvoerige recensie, die hij van dit boek in de
Göttingischen gelehrten Anzeigen schreef, nader bevestigd vinden. Inderdaad op
geenerlei wijze leert men Speyer's werk grondiger waardeeren dan door het naast
Oltramare's boek te leggen. Terwijl dit zich richt tot een lezerskring, weliswaar niet
uitsluitend van Sanskritisten, maar dan toch van geleerden: van theologen, wijsgeeren,
folkloristen, spreekt Speyer tot een publiek van ontwikkelden, van wie hij geenerlei
voorstudie verlangt, aan wier belangstelling hij dus zijnerzijds allen steun moet geven.
Bewonderenswaardig is dan ook menige greep uit zijn altijd gereede kennis, waardoor
hij voor het gevoel van zijn hoorder den afstand, die het huidige Europa van het Indië
der Upanisads en van den Buddha scheidt, te verkorten weet, en evenzoo de vele
spelenderwijze bijgebrachte citaten, die door dichterlijke gedachte boeien.
Komen we thans terug tot onze eerste vraag: welken grondslag koos Speyer voor
eigen compositie, dan kunnen we al dadelijk opmerken, dat de volgorde, door de
gangbare meening de meest logische geheeten, Upanisad, Vedānta, Sānkhya, Yoga,
Buddhisme, ook door Oltramare is aanvaard. In zijn recensie in de Göttingischen
Anzeigen spreekt Speyer zich daarover uit: hij kan zich met Oltramare's groepeering
der stof vereenigen; wel zou een historische behandeling hem liever zijn dan een
thematische; maar de tijd is daartoe nog niet gekomen;
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de noodige voorbereidende arbeid ontbreekt daartoe nog.
Thans is het duidelijk, waarom het Speyer niet mogelijk was de volgorde: Upanisad,
Vedānta enz. te behouden. De gebiedende eischen van eigen scheppingsdrang lieten
dat niet toe; nam hij de hoofdlijnen van Oltramare over, dan zou hij ook bij de
schildering der details zich niet voldoende aan den invloed van zijn voorganger
kunnen onttrekken.
Hij moest dus de stof verschikken; historische gronden kon hij bij de nieuwe
groepeering, naar eigen getuigenis, niet laten gelden. De nu eenmaal noodzakelijke
verandering zocht hij zoo te bereiken, dat hij in aansluiting aan de Europeesche
behandeling der wijsbegeerte een theoretisch en practisch deel onderscheidde; en in
het laatste den Yoga plaatste. In het theoretische deel hield hij de chronologische
verdeeling in Upanisads en jongere bespiegeling bij. De Brahmaansche dogmatiek
besprekende, begint hij met de stelsels, die het dichtst bij het Europeesche denken
staan: dat der materialisten en der Vaiçesikas, door hem de atomisten genoemd;
daarop laat hij het Sānkhya, dat in den titel van het hoofdstuk vermeld wordt, volgen,
en dan den mystieken Vedānta. Voor deze verklaring pleit bovendien de
omstandigheid, dat de schrijver in de derde afdeeling niet alleen den Yoga van het
orthodoxe Brahmanisme, maar ook het overeenkomstige begrip van het Buddhisme
beschrijft, ja zelfs de Indische moraal in het algemeen schetst en het ideaal van den
krijgsman en den priester teekent, zooals het epos ons dat leert kennen.
Ongetwijfeld heeft de indeeling, door Speyer aanvaard, haar nadeelen; zoo houdt
hij zich bij de beschrijving van het Buddhisme aan de canonieke indeeling en is
daardoor verplicht, reeds in het theoretische deel van
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zijn boek de Buddhistische moraal te bespreken. Mijns inziens kon Speyer hier niet
anders handelen; alleen op dien grondslag, door hem gekozen, kon hij aan zijn werk
de oorspronkelijkheid geven, die er het grootste sieraad van uitmaakt.
Kon ik reeds bij deze bespreking van de ‘Indische Theosophie’ mij op persoonlijke
herinneringen beroepen, uit de volheid van eigen levenservaring heb ik maar voor
het grijpen, zoo ik van Speyer's eigenschappen als mensch en academisch leeraar
wil getuigen.
De eerste maal ontmoette ik Speyer te Groningen, ten einde hem uit te noodigen
tot een lezing voor een Amsterdamsche Studenten-Gezelschap; de reeds genoemde
Bhagavadgītā-lezing was een antwoord op die uitnoodiging.
De tweede ontmoeting had plaats kort na zijn vestiging te Leiden. Mijn studie was
toen, zooals Speyer mijn beschrijving er van samenvatte, totaal ‘gederailleerd’. Zijn
hulpvaardigheid en krachtige hand brachten haar weder in het rechte spoor. Het was
toen eenige jaren geleden, dat ik onder leiding van Uhlenbeck aan de Amsterdamsche
Universiteit, de beginselen van het Sanskrit mij eigen had gemaakt. Zoo volgde ik
als ‘meergevorderd’ student gedurende een jaar Speyer's colleges; de laatste maanden
werden het eigenlijk privaatlessen. Uiterst gelukkig leek mij reeds toen de vorm,
door Speyer voor zijn colleges gekozen. Altijd hield hij het in 't oog, dat mondelinge
voordrachten andere eischen stellen dan boeken. Geen breedvoerige inleiding dus
over literatuur-historie, die men achteraf min of meer gelijkend in de handboeken
kan vinden. Zoo mogelijk werd onmiddellijk met het lezen begonnen, en wel van
fragmenten, die het meest de belangstelling konden gaande
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maken. De beide teksten, die ik toen bij Speyer las, waren reeds door twee geleerden
van Europeeschen naam vertaald. Verwonderlijk was het, hoe hij het tot stand bracht,
maar steeds wist hij, boven zijn twee voorganger-vertolkers uit, iets nieuws te geven,
hetzij door zijn studenten het naïeve van het Indische origineel beter te doen gevoelen,
of wel door den gedachtengang van den tekst te ontleden, de gebreken der teksttraditie
op te sporen en te emendeeren.
Als promotor trachtte Speyer in de allereerste plaats te rekenen met den aanleg en
neiging van den leerling. ‘Een school te stichten’ in den ongunstigen zin van het
woord, waarbij de leerlingen de liefhebberijen van den meester voortzetten, de
meeningen en methode van den meester als de laatste en eenige verdedigen en alle
eigen voorliefde het zwijgen opleggen, was verre van hem.
Het judicium, dat Speyer bij mijn promotie uitsprak, heeft een diepen indruk op
mij achtergelaten. Beter nog dan de eigenlijke beoordeeling van het werk herinner
ik mij den hartelijken toon dier geheele rede. Van mijn proefschrift, waarvan hij o.a.
den vorm der daarin voorkomende appreciaties besprak, kwam hij op mijn karakter;
op de genegenheid, die hij voor mij had opgevat; op den eersten indruk, dien ik bij
mijn Groningsch bezoek op hem gemaakt had. Ook later, telkens wanneer ik hem in
zijn studeervertrek een bezoek bracht, trof mij de warme toon zijner verwelkoming.
Wetende, welk een tegenzin ik tegen het classikaal onderwijs gevoelde, beseffende,
hoe mijn geheele studiekeuze in practisch opzicht een fout geweest was, liet de vraag,
hoe die eenmaal begane fout te verbeteren was, hem geen rust. Ook al zou ik de
studie van zijn lievelingsvak er voor moeten opgeven, in ieder geval de moeilijkheid,
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die geruimen tijd als een donkere wolk over mijn leven had gehangen, wilde hij tot
klaarheid brengen. Buiten zijn bemoeiingen werd onverhoopt de oplossing gebracht.
Hoe verheugde hij zich in mijn benoeming tot lector, waardoor aan al die
bekommeringen en verdrietelijkheden een einde werd gemaakt!
Twee herinneringen aan Speyer zijn mij het dierbaarst; beide herinneringen aan
de laatste jaren.
De eene betreft weder een populaire voordracht voor hetzelfde Amsterdamsche
Studenten-Gezelschap. Speyer zou over het Rāmāyana spreken. Vele leden hadden
aan den oproep van het bestuur gehoor gegeven; de studentenpers had het hare er
toe bijgedragon. Ook prof. Karsten en prof. Six, een oudleerling van Speyer, waren
onder de aanwezigen. In den aanvang zijner rede was Speyer merkbaar aangedaan.
De lezing had in een der zalen van het Universiteitsgebouw plaats; hij herinnerde
zich die lokalen; vijfentwintig jaar geleden had hij daar ook als academisch docent
gestaan om de belangstellenden in de geheimen van het Sanskrit in te wijden. Het
leek mij, of Speyer dien avond bizonder op dreef was. Hij verhaalde het Rāmāyana;
met tal van details illustreerde hij de mateloosheid der Indische verbeelding, maar
ook de diepte van gevoel en den zielenadel, door den dichter er in tot uitdrukking
gebracht. Jacobi's interpretatie van het geheele epos als een zonne-mythe besloot de
voordracht. Na afloop werden vele vragen gedaan: er was een duidelijke belangstelling
in de vergadering; Speyer stond al maar gereed tot antwoorden, totdat het late uur
tot afbreken noopte. Blijkbaar genoot hij van de heerschappij over de stof, waarvan
hij zich bewust gevoelde, van de belangstelling, die hem van alle zijden ten deel viel.
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Den 16en Juli van het jaar 1913 ontving ik een schrijven van prof. Huizinga te
Groningen, of ik samen met hem en Dr. Bierma een commissie wilde vormen, om
in Maart 1914 Speyer's 25-jarig hoogleeraarsambt te gedenken. Na afloop der
zomervacantie begaf ik mij naar Leiden, ten einde een lijst van leerlingen en
oudleerlingen samen te stellen. Met een zijner oudleerlingen langs de Breestraat
wandelende, kwam ik Speyer toevallig tegen. Zijn tred trof mij als langzaam en had
iets strompelends; hij hield het hoofd wat voorover; de oogen lagen weggescholen
onder de zware, borstelige wenkbrauwen. Eerst onze groet deed hem opzien;
werktuigelijk groette hij terug; zijn gedachten schenen afwezig. - Weinig weken
daarna stond ik aan zijn groeve.
En zoo leven dan in mijn herinnering het dichtst bijeen: de droeve gedachte aan
zijn heengaan, en de bewondering voor de kracht en blijheid, waarmee hij en als
vorscher en als verkondiger de wetenschap diende.
B. FADDEGON.
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vergadering van de Maatsch. der Ned.
Letterk. (9 Juni) in Handelingen 1908-9,
pag. 12-29.
Recensie van Bywater: The Erasmian
pronunciation of Greek and its Precursors
in Museum 16e jaarg. pag. 163.
Recensie van Rhys Davids: Early
Buddhism ib. pag. 250.
Recensie van Bodhicaryāvatāra trad. par
De la Vallée Poussin ib. pag. 251.
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Recensie van Mélanges offerts à L. Havet
ib. pag. 361.
Recensie van Lehmann: Mystik im
Heidentum und Christentum in Museum
17e jaarg. pag. 66.
1910.

‘De Indische Theosophie en hare
beteekenis voor ons’, Leiden, Van
Doesburgh.
Levensbericht van S.J. Warren in
Jaarboek der Kon. Akad. v. Wetensch.
1910 pag. 93-115.
‘Edwin Arnold's Buddhisme’ in Gids no.
9.
‘De indische oorsprong van den heiligen
reus St. Christophorus’ in Bijdrage T.L.
en V.v.N.I. 7e volgr. IX pag. 368-389.
‘Indologische Analekta’ in Zeitschr. d.
Deutschen Morgenl. Ges. 64, pag.
315-324.
Plautus, Captivi 2e druk.
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Uitvoerige bespreking van Hertel's
Tantrākhyāyika in Bijdr. T.L. en V.v.N.I.
7e volgr. IX pag. 519-525.
Recensie van De la Vallée Poussin:
Bouddhisme in Museum 17e jaarg. pag.
131.
Recensie van Bhagavadgītā vert. door
Boissevain ib. pag. 287.
Recensie van Jahn: Das Saurapurāna in
Museum 18e jaarg. pag. 53.
Recensie van Gercke u. Norden:
Einleitung in die Altertumswissenschaft
I. ib. pag. 83.
1911.

‘Het Lamaïsme in Tibet’ in Gids no. 9.
‘Het Buddhisme’ in Groote Godsdiensten
Seie I no. 6.
‘Het Hindoeïsme’ ib. no. 7.
‘Indologische Analekta II’ in Zeitschr. d.
Deutschen Morgenl. Ges. 65. pag.
312-324.
‘De oude talen als deel van de
vooropleiding van aanstaande leeraren
aan de Lycea’ in Weekbl. v.h. gymn. en
midd. onderwijs, jaarg. 7, pag.
1248-1284.
Recensie van: Catalogus van 's Rijks
Ethnogr. Museum, deel V, Javaansche
oudheden door Dr. H.H. Juynboll in
Internat. Archiv für Ethnographie 20, pag.
64-65.
Recensie van Kroll: Studium der klass.
Philologie in Museum 18e jaarg. pag.
152.
Recensie van Bode: The Pāli Literature
of Burma ib. pag. 171.
Recensie van Walleser: Der ältere
Vedānta ib. pag. 250.
Recensie van Walde: Lat. etym.
Wörterbuch ib. pag. 362.
Recensie van Teuffel: Geschichte der
römischen Litteratur ib. pag. 411.
Recensie van Schönfeld: Das Śāntiśataka
in Museum 19e jaarg. pag. 50.
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1912.

‘Zielsverhuizing en Karma’ in Gids, Nov.
‘Ein syntaktisches Kleeblatt’ in Indog.
Forsch. 31, pag. 108-119.
‘Zwei etymologische Vermutungen’ in
Festschrift V. Thomsen pag. 24-29.
‘Eenige opmerkingen omtrent de Nederl.
Substantiva gevormd met het suffix -ling’
in Tijdschrift der Maatsch. Ned. Letterk.
32, pag. 35-46.
Phaedri Fabulae aesopiae, 2e druk.
‘Klassieke opleiding voor aanstaande
medici en beoefenaars der
natuurwetenschap’ in N. Rott. Ct. 28
Sept. (avondeditie).
Recensie van Gercke u. Norden:
Einleitung in die Altertumswissenschaft,
in Museum 19e jaarg. pag. 125.
Recensie van Raabe: Bijdrage tot de
kennis van het Hindoesch doodenritueel
ib. pag. 182.
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Recensie van Walleser: Die mittlere
Lehre des Nāgārjuna. ib. pag. 308.
Recensie van Vogel: Catalogue of the
Archaeological Museum of Mathura, en,
of the Delhi Museum ib. pag. 346.
Recensie van Gercke u. Norden:
Einleitung in die Altertumswissenschaft
III in Museum 20e jaarg. pag. 81.
1913.

‘Some notes on the text of
Saundarananda, the poem of Aśvaghośa
ed. by prof. Haraprasād’ in Versl. en
Meded. der Kon. Akad. v. Wet. te Amst.
IV. 12, pag. 125-139.
‘Een blijde gedenkdag’: 6 April 1913
(met los portret van Prof. Kern) in
Koloniaal Tijdschrift 2e jaarg. pag.
385-389.
‘Ein altjavanischer mahāyānistischer
Katechismus’ in Zeitschr. d. Deutschen
Morgenl. Ges. 67, pag. 347-362.
‘Mahāsthāmaprāpta’ in Bijdr. T.L. en
V.v.N.I. deel 69 pag. 31-32.
‘Die Indische Theosophie aus den
Quellen dargestellt’ Leipzig, Haessel
1914.
‘De Kasten van Britsch-Indië’ in Indische
Gids 1913 pag. 1582-1603. (Dit opstel is
te voren, op 10 Dec. 1912, voorgedragen
in de algemeene vergadering van het
Indisch Genootschap en gedrukt in de
Handelingen dier vergadering blz. 73-96;
aan het slot er van wordt ook de
gedachtenwisseling medegedeeld die naar
aanleiding van Speyer's voordracht plaats
had).
‘Een Buddhawoord in verband met de
vredes-idee’ in Indologenblad 5e jaarg.
no. 4.
‘Some critical remarks on Aśvaghośa's
Buddhacarita’ in Journal of the Royal
Asiatic Society 1914 (Jan.) pag. 107-118.
‘Een Indische tegenhanger van het
Reinaert-motief’ in Tijdschrift der Maats.
d. Ned. Letterk. 33, pag. 32-39.
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Recensie van Goblet d'Alviella:
Croyances Rites Institutions in Museum
20e jaarg. pag. 222.
Recensie van Gercke u. Norden:
Einleitung in die Altertumswissenschaft
II2 in Museum 21e jaarg. pag. 42.
Recensie van Shridar V. Ketkar: An essay
on Hinduism ib. pag. 71.
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