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Verslag van de jaarlijksche vergadering, gehouden te Leiden op den
14den Juni 1916.
De Beschrijvingsbrief luidde aldus:
LEIDEN, den 15den Mei 1916.
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 14den 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, Dr. J. VERDAM, met eene toespraak.
Aansluitende hieraan:
II.
Redevoering van den Voorzitter: Herdenking van het 150-j a r i g b e s t a a n der
Maatschappij.
III.
Verslag van den staat der Maatschappij en van hare belangrijkste lotgevallen en
handelingen gedurende het afgeloopen jaar.
IV.
Verslag van den staat der Boekverzameling gedurende hetzelfde tijdsverloop.
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V.
Verslag omtrent de rekening en verantwoording van den Penningmeester.
VI.
Verslag der Commissie voor Taal- en Letterkunde.
VII.
Verslag der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde.
VIII.
Bekendmaking van den uitslag der stemming over de te benoemen gewone en
buitenlandsche leden.
IX.
Verkiezing van een Bestuurslid in de plaats van het aftredende lid, den Heer Dr. G.J.
BOEKENOOGEN. Het door de Maandelijksche Vergadering voorgedragen dubbeltal
bestaat uit de Heeren:
a. Dr. J. HUIZINGA.
b. Jhr. Mr. W.A. BEELAERTS VAN BLOKLAND.
X.
Verkiezing van een Penningmeester in de plaats van den volgens art. 23 der Wet
aftredenden titularis. Het door de Maandelijksche Vergadering voorgedragen dubbeltal
bestaat uit de Heeren:
a. Dr. J. HEINSIUS.
b. Dr. D.C. HESSELING.
NAMENS HET BESTUUR, S.G. DE VRIES, Secretaris.
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De Vergadering wordt bijgewoond door de Bestuursleden: J. Verdam, Voorzitter, J.
Heinsius, Penningmeester, K. Sneyders de Vogel, L. Knappert, J.H. Abendanon,
G.J. Boekenoogen, S.G. de Vries, Secretaris, door de gewone Leden P. van Geer,
Mej. C.M. Vissering, Mej. C. Serrurier, Mej. H.J.A. Ruys, Mej. M.E. Kronenberg,
Mej. B.M. van der Stempel, Mevr. W. Wijnaendts Francken-Dyserinck, E. van Biema,
J. van der Valk, J. Eysten, P.A.A. Boeser, E.C. Godée Molsbergen, A. Hoynck van
Papendrecht, R. van der Meulen Rz., H.H. Kuyper, K. Sluyterman, Jhr. W.A. Beelaerts
van Blokland, V.F. Büchner, C.H. Ph. Meyer, C. Peltenburg, J.C.G. Jonker, D. Plooy,
J.V. de Groot, A.J. Wensinck, H. Blink, P. Fijn van Draat, J.H. Carpentier Alting,
G.J. Dozy, Ph. S. van Ronkel, C. Snouck Hurgronje, D.C. Hesseling, R.W.P. de
Vries, W.P. van Stockum Jr., W.F. Leemans, J. Knottenbelt, L.A. Vogel, P.J. Blok,
W.P. Kops, A. Eekhof, J. Huizinga, N.J. Krom, N. van Wijk, H.E. van Gelder, M.G.L.
van Loghem, G. Kalff, C. Bake, Leo van Puyvelde, J.C. Overvoorde, C.R. Bakhuizen
van den Brink, S. Baart de la Faille, Mevr. Th. Hoven, Mej. E.M.A.J. Soer, Mej.
A.G. de Leeuw, F.A. Liefrinck, S. Gratama, G.J.W. Koolemans Beijnen, F. Pijper,
J.H. Groenewegen, W.J.J.C. Bijleveld, W.B. Kristensen, A.W. Weissman, N.J.
Beversen, C. te Lintum, K.H. de Raaf.
I-II. De Voorzitter de Heer Dr. J. Verdam opent te elf uren de Vergadering met eene
toespraak en eene redevoering ter herdenking van het 150-jarig bestaan der
Maatschappij. Deze zijn door hem ter uitgave afgestaan en hierachter met eenige
toevoegsels gedrukt (Bijlage I).
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III-VII. Op voorstel van het Bestuur wordt besloten de jaarlijksche verslagen dit jaar,
wegens den beperkten tijd, niet te doen voorlezen, maar alleen gedrukt ter kennis
der Leden te brengen (zie hierachter, Bijlagen II-VI).
De Voorzitter deelt bij punt V nog mede, dat de rekening en verantwoording van
den Penningmeester over het jaar 1915 is nagezien en volkomen in orde bevonden
door eene Commissie in de Maandvergadering van 7 April ll. benoemd, bestaande
uit HH. Dr. P.A.A. Boeser en J. de Josselin de Jong. Het schriftelijk door hen
ingezonden rapport ligt ter tafel.
VIII. Namens de Commissie voor stemopneming in de Maandvergadering van 5 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, 35 gewone en 4 buitenlandsche Leden. De Commissie, waarin
met den Heer Eekhof zitting hadden HH. Dr. N.J. Beversen, W.J.J.C. Bijleveld, Dr.
G.J. Boekenoogen, Dr. P.A.A. Boeser, Dr. V.F. Büchner, Dr. H. van Gelder, C.
Peltenburg en Dr. S.G. de Vries, heeft uit handen van den Secretaris ontvangen 241
stembiljetten waarvan één als niet onderteekend, van onwaarde moest worden
verklaard. Twee der voorgestelden voor het gewone lidmaatschap hebben een gelijk
aantal stemmen op zich vereenigd: de Commissie stelt voor beiden als gekozen te
beschouwen. Nadat hiertoe was besloten, deelt de Heer Eekhof mede, dat gekozen
zijn (in alphabetische volgorde):
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Gewone Leden:
Mevr. Jo van Ammers-Küller te Leiden.
Dr. H.P. Berlage te 's-Gravenhage.
Dr. C. de Boer te Amsterdam.
J. Bosboom Nz. te 's-Gravenhage.
Mevr. Carry van Bruggen-de Haan te Lauren, N.-H.
R. Casimir te 's-Gravenhage.
J. Fabricius te 's-Gravenhage.
J. Funke te Amsterdam.
Mevr. A. Grothe-Twiss te Hilversum.
Mr. J. Israël de Haan te Amsterdam.
Dr. A.G. van Hamel te Bonn.
Dr. G.E.W. van Hille te Alkmaar.
Dr. J.F. Houwing te Doorn.
Dr. H.F.M. Huybers te Tiel.
Dr. K.H.E. de Jong te 's-Gravenhage.
H.E. Knappert te Haarlem.
Dr. Ph. Kohnstamm te Amsterdam.
H.H. van Kol te Voorschoten.
Dr. J.E. Kroon te Leiden.
Mr. W.F. van Leeuwen te 's-Gravenhage.
Dr. H.P. Schim van der Loeff GLz. te St.-Petersburg.
Jhr. Mr. W.H. de Savornin Lohman te Utrecht.
Vinc. Loosjes te Haarlem.
F. Lugt te Amsterdam.
B.H. Molkenboer, O.P. te Huissen.
F.E. Baron Mulert te Ommen.
Dr. F. Muller Jz. te 's-Gravenhage.
S.P. l'Honoré Naber te Amsterdam.
Mej. I.C.E. Peelen te 's-Gravenhage.
A. Reyding te Amsterdam.
Jhr. L.M.A. von Schmid te 's-Hertogenbosch.
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J.B. Schuil te Haarlem.
Dr. A.J. de Sopper te Amsterdam.
Dr. K.E.W. Strootman te Utrecht.
Dr. G.J. Thierry te Leiden.
Mej. J.E. van der Waals te Amsterdam.

Buitenlandsche Leden:
Dr. H. Bradley te Oxford.
Dr. W.A. Craigie te Oxford.
Em. H. van Heurck te Antwerpen.
Dr. L. von Pastor te Innsbruck.
De Voorzitter betuigt den dank der Vergadering aan den Heer Eekhof en aan zijne
medeleden der Commissie voor stemopneming.
IX-X. Bij de verkiezing van een Bestuurslid in de plaats van het aftredende lid, den
Heer Dr. G.J. Boekenoogen, en van een Penningmeester in de plaats van den volgens
art. 23 der Wet aftredenden titularis, wordt als Bestuurslid verkozen de Heer Dr. J.
Huizinga en wordt als Penningmeester herbenoemd de Heer Dr. J. Heinsius. Beiden
ter Vergadering aanwezig verklaren de benoeming te aanvaarden. De Voorzitter
betuigt hierop den dank der Vergadering aan den Heer Boekenoogen voor de vele
diensten door hem als Bestuurslid aan de Maatschappij bewezen.
Bij de hierop volgende rondvraag betuigt de Heer G.J.W. Koolemans Beijnen den
Voorzitter hartelijken dank voor zijne leiding en in het bijzonder voor zijne schoone
herdenkingsrede. De aanwezigen betuigen luide hunne instemming met deze woorden.
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De Secretaris herinnert aan hetgeen bij de herdenking van het honderdjarig bestaan
der Maatschappij voorviel: toen werd de Voorzitter na het uitspreken zijner feestrede
verrast door het geschenk van den fraaien, nu nog steeds gebruikten voorzittershamer
waarop in een zilveren band gegraveerd deze regelen van Bilderdijk te lezen zijn:
Leid, beheersch en voer ons op
Tot den hoogsten glorietop,
Orde! 's hemels sceptervoerder.

Dit geschenk kwam van iemand die onbekend wenschte te blijven. Eerst in het jaar
1880 bij den dood van den Heer W. Eekhoff, werd bekend dat deze de milde gever
geweest was. In aansluiting aan hetgeen de Voorzitter bij het eeuwfeest gesproken
heeft, uit thans diens zoon de Secretaris den wensch, dat deze hamer nog langen tijd
in zoo goede hand als in die van den tegenwoordigen Voorzitter moge worden gevoerd
en, overeenkomstig de woorden van Bilderdijk, de Maatschappij tot hooger glorie
zal zien opvoeren.
De Voorzitter betuigt zijn dank voor de vriendelijke woorden tot hem gesproken
en sluit hierop de Vergadering.
Na afloop der Vergadering begaven zich ruim 50 Leden per extra-tram naar
Noordwijk-Binnen waar de oude Kerk met hare vele merkwaardigheden bezichtigd
werd onder de deskundige leiding van den Archivaris den Heer J. Kloos die allerlei
belangrijke bijzonderheden mededeelde. Hierop werd een bezoek gebracht aan den
St. Joris-Doelen welks Bestuur de Leden op gulle wijze ontving en met de meeste
bereidwilligheid in staat
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stelde kennis te maken met het aloude volksgebruik van het schieten met den voetboog
naar den papegaai.
Te 6 uren vereenigden de Leden zich aan een gezelligen maaltijd in het Hof van
Holland te Noordwijk-Binnen. In de pauze daarvan had de Heer Alb. Vogel de
goedheid in overleg met het Bestuur en ter herdenking ook van Shakespeare's 300en
sterfdag, de forum-scène uit den Julius Caesar in de Engelsche taal voor te dragen.
Voor het genot door deze voordracht den aanwezigen verschaft, werd den Heer Vogel
bij monde van den Voorzitter hartelijke dank betuigd.
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Bijlage I. Redevoering van den voorzitter.
Zeer geëerde Medeleden
onzer Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, welke heden haar
honderd-vijftigsten verjaardag mag beleven, ik heet u uit naam van het Bestuur en
de Maandelijksche Vergadering van harte welkom, nu gij van hier en elders zijt
samengekomen, om dit heuglijk feit met ons te herdenken. Eene feestviering kan
deze herinneringsdag niet wezen: nog altijd woedt om ons heen de afgrijselijke en
onmenschelijke oorlog, die verschillende deelen van Europa tot onkenbaar wordens
toe verwoest, jonge mannen bij honderdduizendtallen terneervelt of verminkt, de
schoonste en eerbiedwaardigste gedenkteekenen van het scheppingsvermogen der
menschelijke kunst vernietigt, de geheele maatschappij ontwricht, al wat zij aan
vooruitgang en gerechtigheid gewonnen had het ondersteboven keert, de wetten van
menschelijkheid en recht vertrapt, en een geweldigen knak heeft toegebracht aan de
beschaving en verbroedering der volkeren, welker bestendiging en vastverzekerde
vorderingen men een tijdlang meende te gemoet te gaan. En hoewel nu reeds bijna
twee jaren de eene helft van bijna ons geheele werelddeel de andere vernielt en tot
eene afzichtelijke woestenij maakt, schijnt het einde van den ver-
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delgingsoorlog, vooral gevoerd onder water, in den grond en in de lucht, verder dan
ooit terug te wijken, en kunnen wij, wat ons eigen dierbaar vaderland betreft, nog
van niet meer spreken dan van eene niet geheel ongegronde hoop, dat de wereldbrand,
de ‘Muspilli’ van het oudgermaansche lied, niet daartoe zal overslaan. Nog steeds
dreigen ons van verschillende zijden en op verscheiden wijzen groote gevaren, die
tot heden door de voortreffelijke Regeering van onze vastberaden en verstandige
Koningin zijn overwonnen, maar niemand kan zeggen, of zij, wanneer de grauwe
wolken zich boven ons vaderland mochten samenpakken en verdikken, in staat zal
blijken, daaraan het hoofd te blijven bieden. In deze buitengewone omstandigheden,
nu onze handel, onze scheepvaart, onze nijverheid met verlamming, en zelfs onze
middelen van bestaan met uitdroging worden bedreigd, nu wij van beide zijden
benauwd worden door machtige naburen, die elkaar tot elken prijs, ook dien van
gerechtigheid en menschelijkheid, willen vernietigen, kan en mag alleen op eene
eenvoudige wijze het feit van van den dag worden herdacht, en geeft u slechts de
regeling van de werkzaamheden dezer jaarlijksche vergadering en de verlegging van
den gemeenschappelijken maaltijd naar eene naburige gemeente eenig verschil met
het gewone karakter onzer jaarlijksche bijeenkomst te zien.
Ten gevolge van deze regeling en het eenigermate van het gewone afwijkend
karakter dezer vergadering heeft ook uw voorzitter dit jaar eene moeilijker taak dan
gewoonlijk het geval is. Immers terwijl hij anders alleen de gebeurtenissen van het
afgeloopen jaar in herinnering heeft te brengen, moet hij thans ook uiting geven aan
zijne gedachten en leiding aan de uwe bij
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de herdenking van de geschiedenis onzer Maatschappij gedurende de halve eeuw,
die achter ons ligt. Verder behoeft hij in het verledene niet terug te gaan, immers het
eeuwfeest der Maatschappij is op eene waardige wijze door den toenmaligen voorzitter
De Vries herdacht, en de voorzitter van heden, die het zich tot eene eer rekent, ook
in dezen de voetstappen van zijn voorganger en leermeester te mogen drukken, en
zelf ook gedurende eene reeks van jaren door verschillende en hechte banden met
onze Maatschappij en hare geschiedenis is verbonden, behoeft den draad van zijn
verhaal van heden slechts aan te knoopen aan dat punt. Zoo zal dan nu in deze
vergadering, behalve de tweeledige mededeeling, die ik u te doen heb, geene andere
voordracht worden gehouden. Maar ik vertrouw genoeg stof te hebben om u gedurende
een uur nuttig en - naar ik hoop - aangenaam bezig te houden, en daar het de niet
onbelangrijke geschiedenis is van eene eerwaardige honderdvijftigjarige vrouw, mag
ik mij wel van uwe vriendelijke aandacht overtuigd houden, ook al moet ik mij met
de bescheiden taak van verslaggever vergenoegen.
Allereerst dan bepaal ik die aandacht bij de gebeurtenissen van het laatstverloopen
genootschapsjaar en wel naar een oud en eerbiedwaardig gebruik bij die medeleden,
die onze Maatschappij door den dood heeft verloren: het zijn helaas niet minder dan
23 binnenlandsche en 8 buitenlandsche. Het zijn de beide Katholieke priesters en
schrijvers: de hoogbejaarde Pater H.J. Allard, oud-professor in de kerkhistorie aan
de theologische studie-inrichting der Sociëteit van Jezus en indertijd medewerker
aan Alberdingk Thijm's ‘Dietsche Warande’, en de op 53-jarigen leeftijd overleden
Pater M.C. Nieuwbarn, tot 1914 professor aan het St. Domi-
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nicus-college te Nijmegen, een man van gezag op het gebied van letterkunde en
schilderkunst.
De beide verdienstelijke uitgevers P. Gouda Quint te Arnhem, een bibliograaf van
beteekenis voor de provincie Gelderland, en J.A. Wormser, een man van gezag op
het ‘christelijk levensterrein’ en, als schrijver en dichter, van niet geringe verdiensten.
De beide beoefenaars onzer vaderlandsche kerkgeschiedenis M.A. Gooszen, jaren
lang Hoogleeraar te Leiden vanwege de Hervormde Kerk en een der bekwaamste en
uitnemendste vertegenwoordigers der Evangelische richting in de kerk, en A.C.
Duker, te Haarlem, wien het voorrecht is te beurt gevallen zijn groot en bekend werk
over Voetius te voltooien.
De beide bij het onderwijs hoog aangeschreven personen: Mej. Dr. M.E. Loke, de
op jeugdigen leeftijd overleden lector in de nieuwere Fransche letterkunde te
Groningen, eene hoogstaande en hooggeëerde, even smaakvolle als geleerde vrouw,
en de algemeen, ook buiten ons land, bekende paedagoog G.J. Ligthart, met Casimir
redacteur van het tijdschrift ‘School en Leven’, waarvan een nommer vol van
vereering in allerlei toonaarden aan zijne nagedachtenis is gewijd, vooral bekend
door zijne ‘Jeugdherinneringen’.
De beide groote kenners van onze Oostindische bezittingen: W.P. Groeneveldt,
oud-ondervoorzitter van den Raad van Ned.-Indië, vooral bekend als grondig kenner
der Chineesche taal en wereld, en Mr. C. Th. van Deventer, een talentvol en oprecht
vriend van Indië, die zijn grooten invloed steeds voor zijn geliefd Insulinde heeft
aangewend, en vooral bekend is door zijn epoquemakend Gidsartikel ‘Een
Eereschuld’.
Een ander der overleden leden, die eveneens een groot
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deel van zijn leven in Indië heeft doorgebracht, doch die op een geheel ander terrein
is werkzaam geweest, is de emeritus-predikant A.S. Carpentier Alting, medeoprichter
van den Nederlandschen Protestantenbond, die tot op hoogen ouderdom met jeugdig
vuur voor de hem dierbare beginselen van het Protestantsche Christendom, ook door
verschillende geschriften, is blijven arbeiden.
De beide Friezen van geboorte, één in groote liefde voor hun gewest, maar van
zeer verschillend levenslot: Mr. W.J. van Welderen Baron Rengers, die gedurende
zijne lange leven met al zijne groote en aanzienlijke krachten heeft geijverd en
gewerkt voor de ware belangen van zijn gewest, en Johan Winkler, bij wien de liefde
voor Friesland tot een hartstocht was geworden, en die zich door ijverige en gezette
studie van dilettant en autodidact bijna tot den rang van geleerde heeft opgewerkt,
en de studie der verschillende tongvallen en der namenkennis met vele belangrijke
bijdragen heeft verrijkt.
De beide rechtsgeleerden: Mr. J.J. van Geuns, oudvoorzitter van het gerechtshof
te 's-Gravenhage, tot het laatst van zijn leven een groot vriend van onze Maatschappij
en van wijsgeerige studiën, en Mr. S. Muller Hz. te Rotterdam, die niet zoozeer
rechtsgeleerde als wel geschiedvorscher was, en, behalve voor de behartiging der
belangen zijner geboortestad en in weerwil zijner wankele gezondheid, den tijd vond
voor het bewerken van verschillende zeer geprezen historisch-geographische studiën.
Eveneens op het gebied der geschiedenis, vooral door archiefstudiën heeft zich
verdienstelijk gemaakt het overleden lid P.N. van Doorninck, die met tal van bundels
van aan verschillende archieven ontleende bewijsstukken,
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oorkonden, rekeningen, onze historische kennis vooral der middeleeuwen heeft
vermeerderd.
Verder heb ik nog te vermelden den smaakvollen kenner der Latijnsche letteren,
den Amsterdamschen hoogleeraar H.T. Karsten; den oud-directeur der stenographische
inrichting van de Staten-Generaal J. Boudewijnse; den algemeenen Secretaris van
de Zeeuwsche Maatschappij van Landbouw G.A. Vorsterman van Oyen, te
Aardenburg; den werktuigkundigen Ingenieur en letterkundige A.L.H. Obreen, uit
wiens nalatenschap door zijne weduwe een aantal boeken aan onze boekerij zijn
geschonken; den Directeur der Rijks-normaalschool te Groningen, L. Leopold; den
door alle politieke partijen hooggeërden Dr. D. Bos, wiens heengaan een onherstelbaar
verlies is voor ons parlement, waarin hij zulk een eervolle en voorname plaats innam;
en ten slotte een ander uitnemend lid van onze Staten-Generaal, den man, die op een
nog niet genoemd terrein, dat der kunst, meer invloed in ons land gehad heeft dan
wellicht iemand der genoemde overledenen op het hunne, nl. Victor de Stuers. Door
zijn het Nederlandsche volk opschrikkend Gidsartikel ‘Holland op zijn smalst’ heeft
hij een geheelen ommekeer te weeg gebracht in de waardeering der gedenkteekenen
van de oude vaderlandsche kunst, vooral der bouwkunst, en tal van verheven uitingen
daarvan van den ondergang gered.
De lijst is helaas lang, die ik moest aflezen, maar aan den plicht der piëteit mochten
wij ons niet onttrekken: wij wijden aan onze overledenen eene weemoedige gedachte
van stil en ongekunsteld eerbetoon.
Van onze buitenlandsche leden ontvielen ons C.W.H. van der Post, te Philippolis
in Transoranje, dichter van ‘Afrikaner Volkszang’ en schrijver van historische
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novellen; Th. Coopman, te Gent, en Victor de la Montagne, in vrijwillige ballingschap
overleden te Havre, twee talentvolle Vlamingen, die de herstelling van hun vaderland
niet hebben mogen beleven; Sir James Murray, de hoofdbewerker van het naar hem
genoemde groote en wetenschappelijk bewerkte Engelsche Woordenboek; G. Galland
te Charlottenburg, schrijver o.a. eener ‘Geschichte der holländischen Baukunst’; Dr.
A. Holder, Bibliothecaris te Carlsruhe en uitgever van een Mnl. prozatekst over de
‘passie’ in de Mnl. Bibliotheek; Dr. A. Glaser te Freiburg im Breisgau, vertaler uit
het Nederlandsch, oud-redacteur van Westermanns Monatshefte, en Prof. Dr. G.
Kurth, de groote Belgische geschiedschrijver o.a. van het bekende werk ‘la frontière
linguistique’.
Gelukkig kunnen wij ook gewagen van ‘genezen kranken’, en wel van twee
onmisbare leden van het Bestuur, den Secretaris, de rechterhand van iederen voorzitter,
wiens scherpziend oog met nauwlettende zorg waakt over alles wat de belangen der
Maatschappij kan bevorderen en schaden, en den Penningmeester, die met vaste hand
en groote toewijding hare geldmiddelen bestuurt. Wij hebben het groote voorrecht
hen beiden na eene ernstige operatie weder gezond in ons midden te zien, en wenschen
ons zelven en hun daarmede van harte geluk. Tevens brengen wij onzen warmen
dank aan hen, die zich gedurende hunne ziekte belangeloos met de waarneming
hunner functiën hebben belast, in het bijzonder aan het bestuurslid Knappert, die ten
tweeden male de tijdroovende taak van den Secretaris heeft overgenomen.
Verder is er in dit jaar niets gebeurd, dat opzettelijk moet worden vermeld; de
maandvergaderingen hadden
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geregeld plaats en waren goed bezocht, ook al werden er geene lichtbeelden vertoond,
en het Bestuur mocht er dit jaar zonder moeite in slagen leden der Maatschappij te
vinden, die bereid waren in die vergaderingen als sprekers op te treden.
De aldaar behandelde onderwerpen zullen u, evenmin als de werkzaamheden der
beide commissiën, het verslag van den bibliothecaris en de bevinding der commissie
belast met het nazien der kas heden mondeling worden medegedeeld; gij zult, naar
ik vermoed, weinig moeite hebben om er u in te schikken, dat gij ditmaal die verslagen
eerst in den jaarbundel zult kunnen lezen.
Thans ga ik over tot de vervulling van het tweede deel der mij opgedragen taak, u
de geschiedenis onzer Maatschappij te schetsen gedurende de laatste halve eeuw.
Doch nu ik daartoe genaderd ben, gevoel ik levendig en diep, hoe zeer het mij mangelt
aan het beeldend vermogen om u die in sprekende trekken en met forsch geteekende
lijnen af te malen. Hoe wenschte ik te beschikken over het schilderstalent van
Bakhuizen van den Brink of den metalen historiestijl van Fruin. Doch ééne eigenschap,
daarvoor onmisbaar, behoef ik mij in geen geval te ontzeggen, nl. mijne warme liefde
voor onze Maatschappij; ook put ik eenige vrijmoedigheid uit het aandeel, dat ik aan
hare werkzaamheden heb mogen nemen gedurende de tweede helft van het tijdperk,
dat ik ga beschrijven, en uit de welwillendheid, waarmede gij mij reeds meermalen
als uwen voorzitter hebt bejegend. Ik mag het er dus wel voor houden, dat gij het
mij heden niet al te zeer zult aanrekenen, wanneer ik mocht blijken te blijven beneden
hetgeen gij
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van een woordvoerder bij eene gelegenheid als deze moogt verwachten.
Het is misschien niet ongepast, voor diegenen onder u, wier herinnering in het
verledene niet zoo ver terugreikt, hier te vermelden, dat de herdenking van het
eeuwfeest in het eigenlijke jaar (1866) verhinderd werd door eene ramp van een
geheel anderen aard dan den tegenwoordigen oorlog, die een gevolg is van de
verdorvenheid der menschheid, nl. door het heerschen der cholera, waardoor toen
vooral de drie academiesteden (wij hadden nog geene universiteiten en geen
waterleiding) zoo zwaar werden geteisterd. Zoo kon dan eerst in 1867 het feit van
het honderdjarig bestaan onzer Maatschappij door Matthias de Vries worden herdacht.
Ik behoef u dus heden niet te spreken over de stichting onzer Maatschappij en haar
onaanzienlijk begin, haar langzamen groei en hare lang niet altijd geleidelijke
ontwikkeling, hare wederwaardigheden en kwijning gedurende den Franschen tijd,
waarvan ons medelid P.J. Blok voor enkele jaren als voorzitter (1913) zulk een
levendig tafereel in de jaarvergadering heeft geschilderd. Wèl moet ik er op wijzen,
want dit valt ongeveer samen met het begin onzer halve eeuw, hoe zij van eene
vereeniging van dilettanten, niet zonder talent en verdienste, maar ook zonder een
juist omschreven doel1, geworden is tot eene maatschappij, waarin wetenschappelijk
onderzoek en ernstige studie het geliefhebber van vroeger hebben vervangen. Ik heb
u slechts de namen te herinneren van D e V r i e s en F r u i n , die met gulden letteren
staan aan den ingang van het vijftigjarig tijdvak,

1

Zie over dit gebrek de rede van De Vries in het Gedenkschrift der Mij., bl. 18.
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dat heden gesloten wordt, en die de beide richtingen van de door onze Maatschappij
beschermde en bevorderde vaderlandsche wetenschap zoo schitterend hebben
vertegenwoordigd. Sedert het midden der 19de eeuw was in ons vaderland door de
wetenschap op het dilettantisme voorgoed de zege behaald. Voor de beoefening der
geschiedenis was dit laatste onmogelijk geworden door de scherpzinnige en diepe
studiën van Groen van Prinsterer, den baanbreker onzer hedendaagsche
historiographie, en van den grooten vorscher en denker Bakhuizen van den Brink; voor de taalstudie door het talent van De Vries, wiens blijvende verdienste het is,
zich aan den invloed van Bilderdijks taalbeschouwingen - waarvan zijn Warenar nog
duidelijke sporen vertoont - te hebben ontworsteld, en de studie onzer moedertaal in
echt wetenschappelijke banen te hebben geleid; voor de beoefening der letterkunde
eindelijk door Jonckbloet door zijne Geschiedenis der Middelnederlandsche
Dichtkunst, die berustte op gezette studie der teksten en waarin voor het eerst litteraire
critiek aan het woord was. Ik weet wel, dat de geschiedenis van het Hooger Onderwijs
en der wetenschap ten onzent niet dezelfde is als die van onze Maatschappij, maar
ik kan evenmin voorbijzien, dat zij den invloed van hare voorgangers en bestuurders
heeft ondervonden, en dat zij het zijn, die heilzaam en vruchtbaar op hare verdere
ontwikkeling hebben gewerkt.
Zoo vangt dan met De Vries en Fruin, twee geheel verschillende persoonlijkheden,
maar beiden met warme liefde voor ‘Letterkunde’ bezield, het tijdvak aan van vijftig
jaren van niet door schokkende gebeurtenissen onderbroken echt wetenschappelijken
arbeid. Zij heeft op onbekrompen wijze de vaderlandsche wetenschap ge-
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diend door hare thans onschatbare boekverzameling, welke gestadig is toegenomen,
vooral door schenkingen, want hare geldmiddelen, hoewel ook deze aangroeiden,
laten niet toe voor aankoop en uitbreiding er van eene zoodanige som beschikbaar
te stellen als noodig ware. Gij herinnert u het degelijke en onderhoudende overzicht,
dat de voorzitter van 1914, Dr. Boekenoogen, van haren aanwas in zijne openingsrede
heeft gegeven, en ieder jaar hebt gij uit het verslag van onzen bibliothecaris kunnen
vernemen, hoezeer zij in belangrijkheid en omvang toeneemt, welk een druk gebruik
er van hare boeken wordt gemaakt, en hoezeer zij naast de Universiteits-bibliotheek,
in wier gebouw zij sedert 1877 veilig is geherbergd, de vaderlandsche wetenschap
van nut is. Een catalogus harer boekerij zag na veel moeite en wederwaardigheden
en met groote kosten het licht (1887-1889), doch het spreekt vanzelf, dat die thans
niet meer volledig is; vooral een nieuwe catalogus van de handschriften-verzameling
is een dringend vereischte, ook voor de vrij talrijke en belangrijke brieven, die onze
boekerij is rijk geworden.
Het is u waarschijnlijk bekend, dat een uitvloeisel der herdenking van het eeuwfeest
der Maatschapppij is geweest de stichting van het vaste fonds, waaruit de kosten van
uitgaven van harentwege zouden kunnen worden bestreden, en wetenschappelijke
ondernemingen en stichtingen gesteund, hetgeen vóór dien tijd volslagen onmogelijk
was. Dit fonds, waartoe ook werd bijgedragen door den Koning, de Koningin en de
prinsen uit het vorstelijke huis, bedroeg bij den aanvang ruim ƒ 6000, en is thans
door gestadige belegging van een klein deel der gewone inkomsten, door zuinig
beheer en door een legaat van den mede-stichter De Vries gestegen tot ruim

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1916

20
ƒ 10.000, welk kapitaaltje weliswaar nog altijd een bescheiden bedrag aan rente geeft,
doch waarmede zij veel en nuttig werk heeft tot stand gebracht. Laat mij u dan het
voornaamste mogen mededeelen van hetgeen door haar in de laatste vijftig jaren is
verricht. Eene volledige lijst van de door of vanwege haar uitgegeven werken zal als
bijlage in den bundel handelingen van dit jaar worden gedrukt.
De voortreffelijke uitgave van Maerlant's Spiegel Historiael, een toonbeeld van
wetenschappelijken arbeid, van scherpzinnige studie en opsporing van bronnen en
van groote kennis van het Middelnederlandsch, zooals men trouwens van De Vries
en zijn medewerker Verwijs mocht verwachten, zag nog voor het eeuwfeest (1863)
het licht, maar eerst in het volgende tijdvak werd de uitgave volledig door de daaraan
toegevoegde te Weenen teruggevonden Tweede Partie, in een vierde folio-deel,
waaraan ook Ferdinand von Hellwald, die het hs. had ontdekt, zijne medewerking
verleende. Deze uitgave van den bekendsten en vruchtbaarsten vertegenwoordiger
onzer Middelnederlandsche letterkunde is een blijvend gedenkteeken zoowel voor
De Vries en zijne medewerkers als voor onze Maatschappij, wier geschiedenis haar
onder hare roemrijkste bladzijden tellen mag. Nog door twee uitgaven van Mnl.
teksten heeft Verwijs, behalve door de schenking zijner geheele boekerij, zijn naam
op eene eervolle wijze aan onze Maatschappij verbonden, nl. door eene uitstekende
bewerking van Hein van Aken's vertaling van den bekenden oudfranschen Roman
de la Rose, en door zijne verzorging der lijvige letterkundige nalatenschap van den
Hollandschen sprookspreker uit den tijd van het Beiersche gravenhuis, Willem van
Hildegaertsberch.
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Uit de nadagen der middelnederlandsche romantiek dagteekent de door mij voor de
Maatschappij uitgegeven roman, getiteld ‘Seghelijn van Jherusalem’. De inhoud kan
ons maar matig bekoren: hier is de ridderroman onder bescherming van het kruis
geplaatst en doen de kruisreliquieën de ongeloofelijkste wonderen. Maar onze
taalkennis heeft er nogal wat aan te danken; vooral blijkt uit de vergelijking van het
oudere Berlijnsche handschrift en de jongere incunabelen, welk deel van den
woordenschat in den tijd, die daar tusschen verliep (± 1430 tot 1511), door den
afschrijver als verouderd werd beschouwd of in een ander dialekt onbekend was, in
welk geval de middeleeuwsche copiïsten zich de vrijheid veroorloofden andere,
verstaanbaarder of jongere, woorden in plaats van de verouderde in den tekst te
brengen.
Van de hand van Dr. N.A. Cramer ontving de Maatschappij de met veel moeite,
slechts eenige maanden voor zijn vroegtijdigen dood, gereed gekomen uitgave der
in de middeleeuwen - ook blijkens de vrij talrijke handschriften - vermaarde ‘Reis
van Jan van Mandeville’, met aan eene Engelsche club-uitgave ontleende geschieden aardrijkskundige aanteekeningen, die de waarde er van aanmerkelijk verhoogen.
In alle opzichten een belangrijke aanwinst voor onze middelnederlandsche taalen letterkunde is de door den Luikschen Hoogleeraar F. van Veerdeghem voor onze
Maatschappij bezorgde uitgave van het zeer interessante ‘Leven van Sinte Lutgard’,
even merkwaardig om den van het gewone middelnederlandsche - het vergroeide
oudgermaansche - metrum afwijkenden versbouw, als om den periodenbouw en den
in de middeleeuwsche poëzie ongemeenen bij uitstek verzorgden stijl, die den dichter,
Willem van Afflighem, eene bijzondere plaats in
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onze Mnl. letterkunde en hare geschiedenis verzekeren. In een belangrijk artikel in
de ‘Neue Jahrbücher enz.’ van 1904 (bl. 424 vlgg.) heeft ons overleden buitenlandsch
medelid Franck de eigenaardigheden van dezen merkwaardigen man en zijn even
merkwaardig werk met groot talent geschetst en daaraan recht laten wedervaren.
Als leerboek der praktische moraal is niet zonder belang de lang onbekend gebleven
volledige tekst - fragmenten er van waren al vroeger bekend, doch men wist niet
waartoe zij behoorden - van den ‘Spiegel der Sonden’, in een Munstersch hs., het
eerst in het Jahrbuch van 1891 van den Ndd. Verein bekend gemaakt. De tekst is
evenals Maerlant's ‘Alexander’, ‘Troyen’ en ‘Merlijn’, omgeschreven in een
nederduitschen tongval, doch door mij in mijne uitgave in het oorspronkelijke
Westvlaamsch teruggebracht. Vooral is hij belangrijk om de kostelijke bijdrage, die
wij er door hebben aangewonnen voor de exempelenliteratuur, de in de middeleeuwen
in omloop zijnde vertellingen en verhalen, waarop ik in de uitvoerige inleiding, die
ik aan de uitgave heb toegevoegd, al het licht heb laten schijnen, dat ik er over
verspreiden kon. Aan den berijmden tekst is toegevoegd eene vertaling in proza naar
een Oudenaardsch handschrift, in een oostmiddelnederlandschen tongval geschreven,
weliswaar met veel leemten, doch dat herhaaldelijk dienst doet tot toelichting van
den oorspronkelijken tekt.
Een anderen prozatekst dankt onze Maatschappij aan den Utrechtschen hoogleeraar
De Vooys, nl. de twee deelen Middelnederlandsche Marialegenden, uit tal van binnenen buitenlandsche handschriften bijeenverzameld, waaronder er vele zijn, die door
oprechte vroomheid
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gepaard aan kinderlijke naïveteit nog thans het gemoed van den lezer in verrukking
brengen.
Voor de letterkunde der 16de eeuw dankt men aan onze Maatschappij de heruitgave
van den zeldzamen bundel volkspoëzie, bekend onder den naam van ‘Veelderhande
geneuchlicke dichten, tafelspelen en refereinen’, door de zorg der Taalkundige
Commissie in het licht gegeven, en de helaas nog steeds onvoltooid gebleven uitgave
der spelen van den Brugschen dichter Cornelis Everaert, door Prof. Muller
ondernomen met den Leuvenschen geleerde Dr. L. Scharpé. De hoop op voltooiing
van dit voor de 16de-eeuwsche taal, waaromtrent wij nog het minst nauwkeurig
ingelicht zijn, belangrijke werk, waaraan nog de inleiding en de woordenlijst
ontbreken, is nog niet vervlogen, doch van samenwerking van een Noord- en
Zuidnederlandsch geleerde kan vooreerst geen sprake zijn ten gevolge van den
ontredderden toestand, waarin het ongelukkige België verkeert. Wèl is de kans op
voleindiging voorgoed verdwenen met betrekking tot een ander werk, waaraan een
Zuidnederlander arbeidde, nl. het Glossarium van middeleeuwsche rechtstermen uit
zndl. ambtelijke geschriften (oorkonden, rekeningen enz.) van Karel Stallaert, hetwelk
eene welkome aanvulling bevat van den in mijn Mnl. Wdb. bewerkten taalschat;
ondanks alle door het Bestuur jaren lang ingestelde ingespannen pogingen om de
voortzetting er van door eene bevoegde hand in Zuid-Nederland te verzekeren, zal
dit boek helaas steeds onafgewerkt blijven. Een ander gedeelte van den
Middelnederlandsche taalschat, van een woordenboek van den Kleefschen tongval
van het einde der 15de eeuw, ons bewaard in het Wdb. van Gerard van der Schueren,
onder den naam ‘Teuthonista of Duytschlender’ bekend, is door mij in
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eene nieuwe uitgave voor de Maatschappij bewerkt. Ik ben mij bewust, ook ten
gevolge van de kritiek van mijn overleden vriend Franck en van den eveneens
overleden Dr. Bellaert (in zijn academisch proefschrift over dit Wdb.), dat er aan dit
boek fouten kleven, voortspruitende uit eene onvoldoende kennis van den
Nederrijnschen tongval, en dat ik de moeilijkheden, aan dien arbeid verbonden, te
licht heb geteld, toen ik deze taak ondernam.
Voor de economische geschiedenis van ons land in het begin der 16de eeuw zijn
van zeer groot belang de bundels, getiteld ‘Enqueste upt stuck der Verpondinghe’
(van 1494) en ‘Informacie upt stuck der Verpondinghe’ (van 1514) beide bewerkt
en van uitvoerige inleidingen voorzien door Fruin, die onze Maatschappij zulk een
warm hart toedroeg, en die onze bibliotheek heeft verrijkt met al de boeken, welke
in de zijne aanwezig waren en in die der Maatschappij ontbraken. Ook heeft hij haar
zeer aan zich verplicht door de uitgave van twee boeken, op de geschiedenis der 16de
en 17de eeuw betrekking hebbende, nl. van de ‘Oude Verhalen van het beleg en ontzet
van Leiden’, in samenwerking met twee leden der Historische Commissie, Hooft
van Iddekinge en Rammelman Elsevier, in den oorspronkelijken vorm herdrukt bij
gelegenheid van het derde eeuwgetijde van dit roemrijk feit, en van het merkwaardige
boek van Coenraet Droste, getiteld ‘Overblijfsels van geheugchenis der bisonderste
voorvallen in het leven van den Heer C.D.’, met een tweede deel, bevattende Fruin's
aanteekeningen. En nog is de opsomming van hetgeen hij voor de Maatschappij heeft
gedaan niet ten einde. Zij dankt ook aan hem de samenstelling der zoo nuttige
‘Repertoria der verhandelingen en bijdragen betreffende
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de geschiedenis des vaderlands’, in tijdschriften en mengelingen verschenen. Het
eerste, bewerkt door Fruin zelf en de andere leden der Historische Commissie,
verscheen in 1863; en daarna zijn supplementen gevolgd in 1872 en 1884, bewerkt
door Dr. du Rieu, en nieuwe deelen, loopende tot 1900 en 1910, van de hand van
onzen bibliothecaris Petit, die zich thans bezig houdt met de bewerking van een
naamregister op de gedrukte pamfletten-catalogi, waarvan de historici zich groot
voordeel beloven.
Wanneer ik u nu nog noem den door Dr. H.C. Rogge bewerkten bundel ‘Brieven
van en aan Maria van Reigersberch’, een waardig gedenkteeken opgericht voor deze
hoogstaande 17de-eeuwsche vrouw, en melding maak van het ter perse gelegde
groote werk van ons medelid Dr. Aleida Nijland over Bellamy's leven en werken,
dan heb ik u het voornaamste medegedeeld, dat op het gebied van taalkunde en
geschiedenis onder de bescherming onzer Maatschappij het licht heeft gezien. Doch
een drietal werken van een geheel anderen aard, handelende over de geschiedenis
der Nederlandsche letterkunde buiten Nederland, moet ik hier nog eervol vermelden,
nl. de twee door Dr. Hesseling geschreven boeken over ‘het Afrikaans’ en ‘het
Negerhollands der Deense Antillen’ en de door Mevrouw Beets bezorgde vertaling
van het boek van den Zweed E. Wrangel, getiteld: ‘De betrekkingen tusschen Zweden
en de Nederlanden op het gebied van letteren en wetenschap, voornamelijk gedurende
de XVIIde eeuw’.
En wanneer gij nu bedenkt, dat een groot deel van het hier genoemde niet of
moeilijk een uitgever zou hebben kunnen vinden, dan zult gij overtuigd zijn, dat men
met volle recht mag zeggen dat de Maat-
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schappij voor de vaderlandsche wetenschap nuttig werk heeft verricht.
Maar ik ben nog niet aan het einde van mijn verhaal van hare werkzaamheid, die
zich niet uitsluitend bepaalt tot het uitgeven of ondersteunen van wetenschappelijke
uitgaven.
Denkt aan de 50 bundels handelingen, gedurende deze halve eeuw verschenen, en
o.a. eene reeks studiën bevattende van grooteren of kleineren omvang, voor een deel
voordrachten in de beide commissiën en onder den naam ‘Mededeelingen’ bekend,
alsmede de redevoeringen, door de door het Bestuur uitgenoodigde sprekers in de
jaarvergaderingen gehouden over onderwerpen van meer of minder actueel belang.
De volledige opgave van al deze mededeelingen zal in den aanstaanden Jaarbundel
als bijlage aan mijne toespraak worden toegevoegd; daardoor zullen zij gemakkelijker
te vinden zijn en allicht bij de leden den lust verlevendigen om nog eens ter hand te
nemen hetgeen zij met genoegen hadden gelezen of gehoord.
Denkt vooral aan de 50 bundels levensberichten, te zamen bevattende meer of
minder uitvoerige biographieën van meer dan 500 meer of minder beroemde
landgenooten, die eene meer of minder aanzienlijke plaats innemen in de geschiedenis
der beschaving, der kunst, der letteren, der wetenschap of der staatkunde van ons
land gedurende de laatste halve eeuw. Welk een onschatbare waarde voor de kennis
van dien tijd deze verzameling voor ons nageslacht moet hebben, zal gemakkelijk
worden begrepen door ieder die vaak tot zijne teleurstelling heeft moeten ondervinden,
welk een mist hem omgeeft, ja hoe hij soms in volslagen duister rondtast, wanneer
hij aangaande beroemde of vermaarde mannen of vrouwen
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uit een vroegeren tijd zoekt naar inlichtingen omtrent hunne vorming en opleiding,
hunne jeugd en hun gezin, hunne ouders en vrienden, in het kort naar alles, waardoor
het beeld van den doode ons meer of minder duidelijk voor oogen gaat staan, of,
liever nog, waardoor hij voor onze verbeelding verrijst uit het graf en voor ons gaat
leven. En nu zullen wel niet alle hier bijeengebrachte levensschetsen dit bij ons
uitwerken, dat wij een levendigen indruk krijgen van het leven en werken, de
karaktereigenschappen en de eigenaardige beteekenis van een bepaald persoon, met
vele zal dit inderdaad wel het geval zijn. En het kan aan niets anders dan aan
verblinding of kwaadwilligheid worden toegeschreven, wanneer men dit belang
voorbijziet, en, zooals onlangs een der jongere letterkundigen deed, die voor zijn
lidmaatschap bedankte met terugzending van de beide ‘grijs-kartonnen zerkjes’,
zooals hij geestig de beide jaarbundels onzer Maatschappij doopte. Zeer zeker zal
elk volgend Bestuur der Maatschappij zich in het belang van de
beschavings-geschiedenis ons vaderlands blijven beijveren, om het aantal dergelijke
grafjes, die niet juist praalgraven behoeven te zijn, maar ook eenvoudige
gedenksteenen mogen wezen, regelmatig te vermeerderen, en dit des te eerder, omdat
het voor vele overledenen de eenige plaats is, waar een blijvend woord aan hunne
nagedachtenis wordt gewijd. En indien gij soms de opmerking mocht maken, dat
eene levensschets van verscheidene belangrijke personen in onze bundels
levensberichten te vergeefs wordt gezocht, dan zult gij billijk handelen indien gij dit
gemis niet toeschrijft aan de nalatigheid van het Bestuur, dat er talrijke malen, ook
na telkens herhaalde pogingen, niet in vermag te slagen, om een bevoegd persoon
er toe te bewegen, om de taak der
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levensbeschrijving op zich te nemen. Ten einde het terugvinden van eene bepaalde
biographie in onze jaarboeken, hetgeen soms veel tijd vereischt, te verlichten, zal
als bijlage in den bundel handelingen van dit jaar worden gedrukt eene alphabetische
lijst van al de in de levensberichten beschreven personen, met bijvoeging van den
biograaf en het jaarcijfer van den bundel.
En nu sprak ik u nog niet van de serie der 16deeeuwsche volksboeken, waarvan
er onder het toezicht der Taalkundige Commissie een tiental verschenen, die
wonderlijke proeven van letterkunde, welke niet zelden tot onze verwondering aan
den zich vormenden smaak van een lezend publiek schijnen te hebben voldaan, noch
van de 34 deelen van het eveneens door de zorg der Taalkundige Commissie, in het
bijzonder van Dr. Beets, uitgegeven Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en
Letterkunde, eene belangrijke verzameling van wetenschappelijke studiën op het
gebied van het Nederlandsch, Middelnederlandsch en Oudgermaansch in den ruimsten
omvang, en van de geschiedenis der letterkunde zoowel van de middeleeuwen als
van den nieuweren tijd. Deze verzameling monographieën, die zorgvuldig op peil
wordt gehouden, kan en zal zonder twijfel nut stichten, doch het telt helaas, ook
onder de leden der Maatschappij, in weerwil van verscheidene aangewende pogingen
tot vermeerdering, maar weinig inteekenaren, waarom de ondersteuning der afdeeling
Kunsten en Wetenschappen aan het Ministerie van Binnenlandsche zaken moest
worden verzocht, ten einde den dreigenden ondergang te voorkomen, welke gelukkig
ook is verkregen.
Eindelijk moet uw voorzitter, wiens aangename taak het is het tafereel der
werkzaamheid van onze Maatschappij in zijn geheel te ontrollen, u nog eene zijde
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daarvan doen kennen, nl. de wijze waarop zij hare geldmiddelen uit de algemeene
kas dienstbaar maakt aan de ondersteuning van wetenschappelijke ondernemingen
of doeleinden, instellingen of stichtingen, die meer of minder eng verband houden
met de bestemming en het doel onzer maatschappij. Zij nam deel aan het huldigen
der nagedachtenis van geëerde letterkundigen, Potgieter, Heye, Multatuli, de Génestet,
Hildebrand, Jan Frans Willems en richtte - hetgeen haar tot onvergankelijke eer strekt
- het borstbeeld van Constantijn Huygens op aan zijn Scheveningschen weg. Ook
voor den aankoop van zijn Hofwijck stood zij eene flinke bijdrage toe, waarover
evenwel tot heden ten gevolge der tijdsomstandigheden nog niet is beschikt. Zij
steunde het Vondel-Museum, het Taalfonds en de boeken-commissie voor
Zuid-Afrika, de opgravingen in Arentsburg, de stichting van het
Koningin-Wilhelmina-lectoraat aan de Columbia-University te New-York. Zij gaf
geldelijke bijdragen voor de uitgave van Historische Kaarten en den Historischen
Atlas; de beschrijving der grafsteenen in Groningen, eene Hongaarsche vertaling
van Vondel's Lucifer, het gedenkboek 1813. Zij liet photographische afdrukken
maken van twee hss. berustende in het Britsch Museum, nl. van een prozatekt, getiteld
‘Lucidarius’ en van een lijvigen berijmden tekst van het ook in de geschiedenis der
boekdrukkunst bekende werk ‘Spiegel onser (of smenschen) behoudenisse’, en
vermeerderde aldus haar boekenschat nog op eene andere wijze dan door het daarvoor
bestemde crediet.
Zoo heeft de Maatschappij ten bate van de Nederlandsche Wetenschap met de
haar ten dienste staande middelen gedaan hetgeen zij kon, en mag zij met een niet
lichtvaardig vertrouwen het oordeel der nakomeling-
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schap afwachten over hare werkzaamheid gedurende de laatste halve eeuw. Ik weet
wel, zij is niet volmaakt, maar dat komt omdat hare leden - en daarvan moet zij het
toch hebben - het nu eenmaal ook niet zijn en voorloopig geen kans hebben het te
worden, en zoo kan zij geene uitzondering maken op de waarheid van het mnl.
gezegde: ‘het en es menschelijc werc onder der sonnen, het en heeft wel verbeterens
noot’. Maar zoo slecht als sommige halve of kwart-genieën ons afschilderen, zoo
oudbakken of ongenietbaar of droog zijn wij toch ook niet. De wetenschap is nu
eenmaal niet zoo amusant als de kunst, althans voor het groote publiek, dat niet het
minste vermoeden heeft van het fijne en uitgezochte genot van den wetenschappelijken
vorscher, die eene grootere of kleinere ontdekking doet of die door den nevel der
onzekerheid het gehoopte licht ziet doorbreken. Wetenschap is waarheidszucht, kunst
is schoonheidsdrang, en dit zijn twee verschillende zijden van den menschelijken
geest. Het is dus wel te begrijpen, dat er woordkunstenaars zijn, die zich van de
Maatschappij afwenden, maar de opvatting der anderen, die zich bij ons aansluiten,
komt ons toch verstandiger voor; zij meenen, dat zij voor het hanteeren van hun
instrument, de taal, met vrucht kunnen gebruik maken van hetgeen de wetenschap
aangaande hare geheimen en hare verborgen schatten aan het licht brengt, en dat het
in geen geval zin heeft, vijandig tegenover haar te staan. Wij beoogen met de
aanbieding van het lidmaatschap niets anders dan het uitreiken van een eerbewijs,
en het is toch niet zeer welopgevoed, om dat met spot of hoon af te wijzen, gelijk
wel eens is geschied.
Onze Maatschappij is nu eenmaal geen akademie van woordkunst, maar een
wetenschappelijk lichaam en zij
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moet dat blijven. Terecht heeft de Commissie (in 1896) tot wetswijziging als haar
oordeel uitgesproken, ‘dat rechtstreeksche bemoeiïngen met de literaire kunst stellig
niet liggen op den weg van deze noch van eenige maatschappij; genootschappelijke
beoefening of bevordering der kunst, officieel gezag en officieele critiek hebben
nooit veel goeds gesticht en behooren niet in dezen tijd te huis’. Daarom is er ook
van de instelling eener derde ‘vaste Commissie voor de letterkunde en hare
geschiedenis’ niets gekomen; eene zoodanige Commissie zou, gesteld dat zij nuttig
en met een juist en bepaald omschreven doel zou kunnen werkzaam zijn, vallen
buiten het kader onzer Maatschappij, die alleen de geschiedenis der letterkunde, de
wetenschap, wil bevorderen, en niet de letterkunde zelve, d.i. de literaire kunst. Om
dezelfde reden zullen wij geen gevolg geven aan den door een der jongere
letterkundigen uitgedrukten wensch, om ‘de leden in twee soorten te verdeelen: de
betalende: boekhandelaren, uitgevers en leeraren, die met het lidmaatschap eener
heusche letterkundige vereeniging zeer blijde zijn, en de niet-betalende heusche
letterkundigen, wien de vereeniging het zich tot een eer en genoegen rekende, het
lidmaatschap te mogen aanbieden.’ Men zou nog één stap verder kunnen gaan en
voorstellen om de door de eerste categorie bijeengebrachte gelden te besteden aan
premies voor de tweede.
Er is nu en dan bij het oordeel over onze Maatschappij een misverstand in het spel,
voor een deel veroorzaakt door haren naam, nl. ‘der Nederlandsche Letterkunde’.
Indien zij thans werd opgericht, zou zij ongetwijfeld den naam dragen van
‘Maatschappij der Nederlandsche Taal- en Letterkunde’. Zij heeft zich ontwikkeld
tot een wetenschappelijk lichaam, dat de bevordering der
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beoefening van de taal- en letterkunde (niet letterkunst), geschied- en oudheidkunde
ten doel heeft, en wij kunnen ons zonder moeite voorstellen, dat er ook
letterkunstenaars zijn, die het eene eer of genoegen - naar keuze, maar liefst een van
beide - vinden, voor dat schoone doel eene jaarlijksche bijdrage te offeren, ook al
ontvangen zij daarvoor niets meer dan elk lid van ieder genootschap daarvoor pleegt
te ontvangen. Onze Maatschappij behoeft op den gewonen regel geene uitzondering
te maken, en zal voor hare geldmiddelen blijven zorgen en ze blijven besteden als
tot heden, ook al moeten wij daardoor eenige leden missen. Wij zijn overtuigd dat
wij zoo op de juiste en doeltreffendste wijze zorgen voor den goeden en eervollen
naam, dien onze Maatschappij zich in en buiten ons vaderland heeft verworven.
De zoo even genoemde wetswijziging van 1896 brengt mij op de vermelding - ten
slotte - van twee gebeurtenissen in de uitwendige geschiedenis der Maatschappij
gedurende het tijdvak dat ik u heb beschreven. De eerste, waarvan onze eenigszins
gewijzigde wet het uitvloeisel is, is de door den voorzitter van 1894, Dr. W.C. van
Manen, in de Maatschappij gewekte beroering, toen hij zijne grieven tegen haar,
voor het grootste gedeelte onbillijke en ongemotiveerde, uitte op eene wijze, die
vooral voor de Taalkundige Commissie onaangenaam was. Van Manen wilde niets
meer en niets minder dan het geheele karakter der Maatschappij veranderen door
haar te maken tot eene Maatschappij ter bevordering ‘der geestelijke wetenschappen,
inzonderheid met het oog op Nederland’ en de beide Commissiën, van Commissies
van advies herscheppen in groepen van letter-, taal-, geschied- en oudheidkundigen,
rechtsgeleerden, be-
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oefenaars der godsdienstwetenschap, aardrijkskunde, wapenkunde enz., bij elke
waarvan de leden der Maatschappij zich naar goedvinden zouden kunnen aansluiten.’
Het spreekt vanzelf dat de in de Maandelijksche Vergadering van 2 Nov. 1894
benoemde Commissie van 12 leden, waarvan Mr. J. Heemskerk Az. voorzitter was,
eenstemmig deze utopieën ontraadde. Eene tweede Commissie, volgens besluit der
jaarlijksche vergadering van 13 Juni 1895 benoemd door de maandelijksche van 4
October en 1 November daaraanvolgende (voorzitter Mr. I.A. Levy), om niet alleen
over deze, maar over alle ingediende voorstellen tot wetswijziging praeadvies uit te
brengen, en zoo noodig een gemotiveerd ontwerp in te dienen, kwam tot dezelfde
slotsom. En zoo is dan de Maatschappij gebleven hetgeen zij was, doch niet geheel
zooals zij was. Er wordt sedert dien tijd meer voor de leden buiten Leiden gedaan
dan te voren; twee der leden van het Bestuur worden uit hen gekozen; zij worden op
verzoek opgeroepen tot de maandelijksche vergaderingen, en ook de avondvergadering
vóór de jaarlijksche is voor alle leden der Maatschappij toegankelijk. Van dien tijd
dagteekent ook de voordracht van een door het Bestuur uitgenoodigden spreker in
de Jaarvergadering over een onderwerp uit den kring der door de Maatschappij
bevorderde wetenschappen. Ongetwijfeld is daardoor de jaarlijksche vergadering
voor de leden, vooral voor hen, die de moeite doen er voor over te komen,
aantrekkelijk gemaakt, en in het algemeen is de belangstelling van de leden in de
Maatschappij levendiger geworden, nu zij zelve ook iets meer voor de leden wil doen
en zijn. Dit aanpassingsvermogen, dat zij getoond heeft te bezitten, moge ons een
bewijs zijn van het frissche en krachtige bloed, dat nog steeds, in
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weerwil van hare honderdvijftig jaren, haar door de aderen stroomt en dat ons een
betrouwbare waarborg toeschijnt voor hare toekomst, die wij met gerustheid kunnen
te gemoet gaan, als wij zelf niet ons oog sluiten voor de teekenen der tijden, maar
wakker blijven en jeugdig en frisch, en als ons hart warm blijft kloppen voor de
eerwaardige oude, wier verjaardag wij heden vieren in eenvoud, maar ook in
oprechtheid. Staat mij toe dit denkbeeld nog eens uit te drukken in de woorden van
Fruin, ontleend aan zijne openingstoespraak (1876, bl. 10): ‘indien onze Maatschappij
zal blijven leven en bloeien, moet zij haar doode takken laten vallen, en haar
kwijnende laten versterven, maar aan den anderen kant nieuwe loten uitschieten, die
in de nieuwe omgeving kunnen groeien en vrucht dragen’.
Mijn laatste woord behelst eene herinnering aan eene tweede wetsverandering,
die in ons tijdperk heeft plaats gehad, en wel in 1893, toen voor het eerst de vrouw
hare intrede heeft gedaan in onzen kring, nl. als gewoon lid, want van vrouwelijke
eereleden was reeds vroeger - hetgeen de wet niet uitdrukkelijk verbood, een drietal
aan de Maatschappij verbonden, nl. Mevrouw Bosboom-Toussaint (1870), Mevrouw
Lina Schneider (1874) en Mevrouw Von Antal-Opzoomer (1880). Het voorstel van
Mr. D. van Eck, wiens naam het mij een genoegen is hier met eere te vermelden,
werd in de Jaarvergadering van Juni 1892 met groote meerderheid van stemmen
aangenomen. Het verheugt mij zeer dat ik dit heuglijk feit hier aan het slot mijner
voordracht mag herdenken, vooreerst omdat nu nog meer dan vroeger bewaarheid
zijn de woorden van Maerlant, die ik aan het begin van mijn afscheidscollege (op
17 Juni van het vorige jaar) op mijzelven toepaste:
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Jacob, dit was oyt dijn doen:
Van vrouwen moeste dijn sermoen
Altoos beginnen of enden.

Mijne woorden over ‘de vrouw’ bleven toen beperkt tot het begin, ik heb nu eene
ongezochte gelegenheid om ook met haar te eindigen. Doch dit is slechts een
persoonlijk feit; vooral is het mij een voorrecht, omdat daardoor een misstand is
opgeheven, een onrecht der vrouw aangedaan, die toch waarlijk reeds lang genoeg
had getoond, in aanleg voor literairen arbeid niet achter te staan bij den man. Ik zeg
niet: voor wetenschappelijk onderzoek en zelfstandige studie: in geschiktheid daarvoor
staat de vrouw in het algemeen - schitterende uitzonderingen doen dien regel niet te
niet - wèl bij den man achter. En dit is m.i. wel eene waarheid, maar geene harde,
daar de vrouw eene andere eervolle en geëerde bestemming heeft in het gezin. Er
zullen er, geloof ik, maar enkele worden gevonden, die het als eene teleurstelling
gevoelen, dat op haar niet toepasselijk is hetgeen Prof. Kalff in zijne Geschiedenis
der Ndl. Letterkunde (5, 481) zegt van Christina Leonora de Neufville (1713-81):
‘ware mej. de Neufville anderhalve eeuw later geboren, dan zou zij misschien
professor geworden zijn’. Maar dit is ook niet noodig, om een waardig en welkom
lid van onze Maatschappij te zijn, en welke hinderpaal zou daarvoor het geslacht in
den weg leggen? Bestaan niet ook in de grammatica het vrouwelijk en mannelijk
geslacht - behoudens enkele botsingen - vreedzaam naast elkander?
Ik noem slechts de namen van Zuster Hadewijch en Anna Bijns, Anna Roemers
en Maria Tesselschade, Catharina Questiers en Christina Leonora de Neufville, Betje
Wolff en Aagje Deken, Juliana Cornelia de Lannoy
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en Lucretia Wilhelmina van Merken, Vrouwe Bilderdijk en Mevrouw
Bosboom-Toussaint. Van de levenden zwijg ik, waarvan onze Maatschappij er thans
een veertigtal onder hare leden mag tellen. Sommige van haar zijn getrouwe
bezoeksters van onze jaar-en maandvergaderingen; eene enkele hield in eene der
laatste eene voordracht, een voorbeeld ter navolging.
Thans ben ik, zeer geachte hoorderessen en hoorders, werkelijk gekomen aan het
einde van mijne stof en uw geduld. Met opgewektheid en frisschen moed gaan wij
het nieuwe tijdperk van 50 jaren te gemoet. Wat de toekomst, ook voor onze
Maatschappij, in haren schoot verbergt, weten wij niet, maar wel dit, dat van de liefde
en toewijding der leden voor een groot deel afhangt het wel en wee van onze geliefde,
onze oude, maar gelukkig niet verouderde, Maatschappij.
Ik verklaar deze hare honderd-vijftigste vergadering voor geopend.
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Toevoegsel I. lijst van werken door de Maatschappij uitgegeven
(1866-1916).
H e t A f r i k a a n s c h , door D.C. Hesseling. Bijdrage tot de geschiedenis der
Nederlandsche taal in Zuid-Afrika. Leiden 1899. 8o.
D r o s t e , C., Overblijfsels van geheugchenis, der bisonderste voorvallen, in het
leeven van den Heere C.D. Derde druk, uitgegeven door R. Fruin. Leiden 1879. 2
dln. 4o.
[Deel II bevat de Aanteekegen van R. Fruin]
E n q u e s t e ende Informatie upt stuck van der reductie ende reformatie van den
Schiltaelen, voertyts getaxeert ende gestelt geweest over de landen van Hollant
ende Vrieslant, gedaen in den j. 1494. Uitgeg. door R. Fruin. Leiden 1878. 8o.
C o r n e l i s E v e r a e r t , Spelen. Met inleiding en aanteekeningen uitgegeven door
J.W. Muller en L. Scharpé. Afl. 1-2. Leiden 1898-1900. 8o.
H a n d e l i n g e n e n M e d e d e e l i n g e n der Maatschappij 1866-1915. Leiden
1867-1915. 8o.
W i l l e m v a n H i l d e g a e r s b e r c h , Gedichten [met inleiding, aanteekeningen
en woordenlijst] uitgegeven door W. Bisschop en E. Verwijs. 's-Gravenhage 1870.
8o. maj.
I n f o r m a c i e up den staet, faculteyt ende gelegentheyt van de steden ende dorpen
van Hollant ende Vrieslant om daernae te reguleren de nyeuwe Schiltaele gedaen
in den jaere 1514. Uitgegeven door R. Fruin. Leiden 1866. 8o.
J o u r n a e l ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische Reijse van
Willem IJsbrantsz. Bontekoe. Opnieuw uitgegeven en van aanteekeningen voorzien
door G.J. Hoogewerff. Utrecht 1915. M. 8 pl. 8o. Herdrukken. No. 1.
C a t a l o g u s der Bibliotheek. Leiden 1877-87. 3 Afd. 8o. maj.
1e Afd. Handschriften, bewerkt door H.C. Rogge, met Suppl. bewerkt door S.G. de
Vries.
2e Afd. Drukwerken, bewerkt door Louis D. Petit. 2 dln.
3e Afd. Nederlandsch Tooneel, bewerkt door Th. J.I. Arnold, met Suppl. bewerkt
door Louis D. Petit.
Id. Dl. III. Register (Alphab.).
L e v e n s b e r i c h t e n der afgestorven medeleden van de Maatschappij voor
1866-1915. Leiden 1867-1915. 8o.
Bijlagen tot de Handelingen.
D e o u d e v e r h a l e n van het
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beleg en ontzet van Leiden, bij gelegenheid van het IIIe eeuwgetijde in hun
oorspronkelijken vorm herdrukt. Uitgegeven door R. Fruin, J.E.H. Hooft van
Iddekinge en W.I.C. Rammelman Elsevier. 's-Gravenhage 1874. 4o. M. krt.
L e v e n van Sinte Lutgart, 2e en 3e boek. Naar een Kopenhaagsch handschrift
uitgegeven door Fr. van Veerdeghem. Leiden 1899. M. facs. 8o.
D e R e i s v a n J a n v a n M a n d e v i l l e naar de Middelnederlandsche
handschriften en incunabelen, uitgegeven door N.A. Cramer. Leiden 1908. 4o.
M i d d e l n e d e r l a n d s c h e M a r i a l e g e n d e n .... uitgegeven door C.G.N. de
Vooys. 2 dln. Leiden 1903. 8o.
D.C. H e s s e l i n g , Het Negerhollands der Deensche Antillen. Bijdrage tot de
geschiedenis der Nederlandse taal in Amerika. Leiden 1905. 8o.
R e g i s t e r van academische dissertatiën en oratiën betreffende de geschiedenis
des vaderlands, aanhangsel op het Repertorium van Verhandelingen enz.,
bijeengebracht door de Comm. v. geschied- en oudheidk. 1866. - Supplement, door
W.N. du Rieu. 1882. 8o.
B r i e v e n v a n e n a a n M a r i a v a n R e i g e r s b e r c h . Uitgegeven door H.C.
Rogge. Leiden 1902. M. portr. 8o.
R e p e r t o r i u m der verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiedenis des
vaderlands, in tijdschriften en mengelwerken tot op 1900 verschenen .... Bewerkt
door L.D. Petit. Leiden 1907. 8o.
R e p e r t o r i u m . Dl. II, de literatuur bevattende, verschenen van 1901-1910. Leiden
1913. 8o.
H e i n r i c v a n A k e n , D i e R o s e , met de fragmenten der tweede vertaling.
Uitgegeven door Eelco Verwijs. 's-Grav. 1868. 8o. maj.
D i e R o s e . Een wedergevonden fragment der tweede bewerking, uitgegeven door
J. Verdam. Toevoegsel op ‘Die Rose van Heinric van Aken, uitgegeven door E.
Verwijs’. Leiden. 1896. 8o.
S e g h e l i j n v a n J h e r u s a l e m . Naar het Berlijnsche HS. en den ouden druk
uitgegeven door J. Verdam. Leiden 1878. gr. 8o.
J a c o b v a n M a e r l a n t , Spiegel historiael. 3 dln. - Tweede partie, bewerkt door
Philip Utenbroeke, uitgegeven [met aant. enz.] d.F. von Hellwald, M. de Vries en
Eelco Verwijs. Leiden 1879. 4o.
D i e S p i e g e l d e r S o n d e n naar het Munstersche en het Oudenaardsche
handschrift uitgegeven door J. Verdam. Leiden 1900-1901. 2 dln. 8o.
K. S t a l l a e r t , Glossarium van verouderde rechtstermen, kunstwoorden en andere
uitdrukkingen uit Vlaamsche, Brabantsche en Limburgsche oorkonden. Dl. I-II1-4
[Afl. 1-12]. A-Overdrach. Leiden 1886-93. 8o.
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G. v a n d e r S c h u e r e n , Teuthonista of Duytschlender. In eene nieuwe bewerking
uitgegeven door J. Verdam. Leiden 1896. 8o.
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T i j d s c h r i f t voor Nederlandsche taal- en letterkunde. Deel I-XXXIV. Leiden
1881-1915. 8o.
T i j d s c h r i f t voor Nederlandsche taal- en letterkunde. Idem. Register op deel
I-XII. Leiden 1894. 8o.
T i j d s c h r i f t voor Nederlandsche taal- en letterkunde. Idem. Register op deel
I-XXV. Leiden 1907. 8o.
Ve e l d e r h a n d e g e n e u c h l i j c k e d i c h t e n , tafelspelen, ende refereynen ....
Gedruckt om te vercoopen by de dozijnen, En dier eē begeert die macht ooc wel
mijnen. Opnieuw uitgegeven. Leiden 1899.
N e d e r l a n d s c h e Vo l k s b o e k e n . No. I, II, IV-VI, VIII-XII. Met afb. Leiden
1902-1913. 8o.
D e n d r o e f l i k e n S t r i j t die opten berch van Roncevale in Hispaniën geschiede
daer Rolant ende Olivier metten fluer van Kerstenrijc verslagen waren. Naar den
Antwerpschen druk van Willem Vorsterman uit het begin der XVIe eeuw uitgegeven
door G.J. Boekenoogen. M. 3 afb. Leiden 1902. 8o.
Nederlandsche Volksboeken I.
D e h i s t o r i e v a n F l o r i s e n d e B l a n c e f l e u r . Naar den Amsterdamschen
druk van Ot Barentsz. Smient uit het jaar 1642 uitgegeven door G.J. Boekenoogen.
Leiden 1903. 8o.
Nederlandsche Volksboeken II.
Genoechlijcke History vanden schricklijcken ende
o n v e r v a e r d e n r e u s G i l i a s , hoe hy den grooten conincx wonderschoone
dochter vant eylant Helyce langhen tijt in bewaringhe hadde, enz. Naar den druk
van 1641 uitgegeven door G.J. Boekenoogen. M. afb. Leiden 1903. 8o.
Nederlandsche Volksboeken IV.
D i e s c h o o n e H y s t o r i e v a n M a l e g i j s .Eeneschooneendenieuwehistorie
autentyck. Die dat vervaerlijck paert Ros Beyaert wan. En die veel wonderlijcke
ende avontuerlike dingen bedreef in zijn leven met zijn consten: .... Naar den
Antwerpschen druk van Jan van Ghelen uit het jaar 1556 uitgegeven door E.T.
Kuiper. M. 7 afb. Leiden 1903. 8o.
Nederlandsche Volksboeken V.
Dit es die Historie ende Leven vanden Heilyghen Heremijt
S i n t J a n v a n B e v e r l e y .... Naar den Brusselschen druk .... uit het begin der
XVIde eeuw en den Antwerpschen druk .... uit het jaar 1543 uitgegeven door G.J.
Boekenoogen. Met 8 afb. Leiden 1993. 8o.
Nederlandsche Volksboeken VI.
E e n s c h o o n H i s t o r i e v a n T u r i a s e n d e F l o r e t a , seer ghenuechlijck
om te lesen. enz. Naar den Antwerpschen druk van de weduwe van Jacob van
Liesveldt uit het jaar 1554 uitgegeven door C. Lecoutere en W.L. de Vreese. M. 7
afb. Leiden 1904. 8o.
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Nederlandsche Volksboeken VIII.
Een suverlijc Exempel hoe dat Iesus een Heydensche Maghet
e e n S o u d a e n s D o c h t e r w e c h l e y d e , wt haren lande. Naar den Delftschen
druk van Frans Sonderdanck uit het begin der
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16e eeuw uitgegeven door G.J. Boekenoogen. M. 1 afb. Leiden 1904. 8o.
Nederlandsche Volksboeken IX.
Va n d e n J o n g e n g e h e e t e n J a c k e : die sijns vaders beeste wachte int velt,
ende vanden brueder dye daer quam om Jacke te castien. Naar den Antwerpschen
druk van .... 1528 enz. uitgegeven door G.J. Boekenoogen. Met 2 afb. Leiden 1905.
8o.
Nederlandsche Volksboeken X.
D e H i s t o r i e v a n d e n Ve r l o r e n S o n e . Naar den Antwerpschen druk
van Godtgaf Verhulst uit het jaar 1655 uitgegeven door G.J. Boekenoogen. M. 7
afb. Leiden 1908. 8o.
Nederlandsche Volksboeken XI.
D i e H i s t o r i e v a n C h r i s t o f f e l Wa g e n a e r discipel van D. Johannes
Faustus. Naar den Utrechtschen druk van Reynder Wylicx uit het jaar 1597
uitgegeven door Jos. Fritz. M. 2 afb. Leiden 1913. 8o.
Nederlandsche Volksboeken XII.
W r a n g e l , E., De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden op het gebied
van letteren en wetenschap voornamelijk gedurende de XVIIe eeuw. Uit het
Zweedsch vertaald door Mevr. Beets-Damsté. Leiden 1901. 8o.
Ter perse
Dr. A l e i d a N i j l a n d , Jacobus Bellamy's Leven en werken.
en
L.D. P e t i t , Naamregister op de gedrukte pamfletten.
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Toevoegsel II. Mededeelingen en voordrachten in de Handelingen gedrukt
(1866-1916).
A b e n d a n o n , J.H., Het XXXIIe Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres te
Antwerpen in Augustus 1912. 1913.
A c q u o y , J.G.R., HS. no. 1042 van Meerman (eene verzameling van meerendeels
geestelijke liederen tot ± 1525).1888.
A c q u o y , J.G.R., ‘Ga-doop’ en ‘Ga-doopte’. 1888.
A c q u o y , J.G.R., Een mystiek boekje, op naam van Gerrit de Groote. 1888.
A c q u o y , J.G.R., De typologische zolderschilderingen in de kerk te Naarden.
1890.
A c q u o y , J.G.R., Het ‘Soliloquium’ van Gerlach Petersz. en de ‘Epistola de vita
et passione Domini’ in Fransche vertaling. 1892.
A c q u o y , J.G.R., Is de Windesheimsche prior Johannes Vos van Heusden de
schrijver van de ‘Epistola de vita et passione Domini’? 1892.
A n d r e a e , S.J. F o c k e m a , Huwelijksrecht? 1888.
A n d r e a e , S.J. F o c k e m a , Vingerwijzingen omtrent den oorsprong der
Nederlandsche rechten. 1887.
A n d r e a e , S.J. F o c k e m a , De invoering van den Gregoriaanschen Kalender in
Nederland. 1893.
A n d r e a e , S.J. F o c k e m a , Begin van het jaar in Overijsel. 1893.
A n d r e a e , S.J. F o c k e m a , Het verbranden of afbreken van het huis eens
misdadigers. 1893.
A n d r e a e , S.J. F o c k e m a , Spreekwijzen en vormen aan het oude recht ontleend.
1898.
A n d r e a e , S.J. F o c k e m a , Sloptienden. 1910.
B a c k , Brief van Laurens, aan Christiaan Huygens. 1869.
B a r n o u w , A.J., Oliver Goldsmith en Justus van Effen. 1913.
B e i j n e n , G.J.W. K o o l e m a n s , Engelands bedoelingen bij het werkdadig
optreden op het vasteland gedurende den tweeden coalitie-oorlog. 1898.
B e i j n e n , G.J.W. K o o l e m a n s , Het terugtrekken van Daendels in 1799 uit de
Zijpe naar den Schermer. 1898.
B e i j n e n , G.J.W. K o o l e m a n s , Nieuwe gegevens betreffende de bedoelingen
van Engeland bij het werkdadig optreden op het vasteland gedurende den tweeden
coalitie-oorlog. 1899.
B e i j n e n , G.J.W. K o o l e m a n s , De invloed van de Oranjepartij in Gelderland
op het voornemen tot de landing der Engelschen en Russen in Noord-Holland in
1799. 1900.
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B e i j n e n , G.J.W. K o o l e m a n s , De twee zendingen van den generaal Dou in
1799. 1901.
B e i j n e n , G.J.W. K o o l e m a n s , Oranje en de Roomsch-Katholieken in 1799.
1904.
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B e i j n e n , G.J.W. K o o l e m a n s ,
B e i j n e n , G.J.W. K o o l e m a n s , Een brief van Generaal van der Plaat van 28
Nov. 1813. 1912.
B e i j n e n , G.J.W. K o o l e m a n s , Landgenooten - Bondgenooten. 1914.
B e r g v a n D u s s e n M u i l k e r k , W.J.E., Aanvulling van het opstel van wijlen
J.E.H. Hooft van Iddekinge: Johan van Nijenborgh en zijne Letterkundige
Nalatenschap. 1884.
B e r g m a n , J.T., Over Magdalena Moons in betrekking tot Leidens ontzet in 1574.
1868.
B e r g m a n , J.T., Nader onderzoek over Magdalena Moons in betrekking tot Leidens
ontzet in 1574. 1869.
B e r g m a n , J.T., Reinier Bontius en zijn tooneelstuk op Leidens beleg en ontzet.
1870.
B e r g m a n , J.T., Een paar Latijnsche vlugschriften ten onrechte op naam van
Tiberius Hemsterhuis gesteld. 1872.
B i s s c h o p , W., Onuitgegeven Fragment van den Roman der vier Heemskinderen.
1866.
B i s s c h o p , W., De Academische Lijkredenen. 1866.
B l o k , P.J., Een opmerkelijk slot eener oorkonde. 1895.
B l o k , P.J., Hanzen en Hanzengraven te Groningen. 1896 en 1897.
B l o k , P.J., Minuten van Oldenbarnevelt. 1896.
B l o k , P.J., De geschiedenis van den oorsprong onzer Maatschappij. 1896.
B l o k , P.J., De ambachtsheerlijkheid Renesse in de 13de eeuw. 1898.
B l o k , P.J., Dagelijksche heeren van Varik. 1899.
B l o k , P.J., Redevoeringen van Fruin en De Vries, gehouden bij de opening hunner
colleges in September 1860. 1901.
B l o k , P.J., Wilhelmus Procurator. 1902.
B l o k , P.J., Het archief van prins Willem IV. 1903.
B l o k , P.J., Archief van prins Willem V. 1904.
B l o k , P.J., De onderhandeling van prins Willem III met Engeland in 1672. 1907.
B l o k , P.J., Cokingi en Naves dunenses. 1908.
B l o k , P.J., De tijd der stichting van het Katrijne-Gasthuis te Leiden. 1908.
B l o k , P.J., Quatre-Bras en Waterloo. 1915.
B o d e l N i j e n h u i s , J.T., De Leidsche graveur Pieter Bast. 1872.
B o e k e n o o g e n , G.J., Raadsels en Raadselsprookjes. 1901.
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B r e u n i n g , H.H., Lichtenberger, E., Le Faust de Goethe. Esquisse d'une méthode
de critique impersonnelle. 1908.
B r o e s e v a n G r o e n o u , H., Nog iets over den Reinaert. 1879.
B r u g m a n s , H., Litteratuur als historiebron. 1911.
B u s s e m a k e r , C.H. T h ., De onechtheid van het zoogen. verdrag tusschen de
Republiek en den Keurvorst van Beieren, van Aug. 1698. 1910.
B u s s e m a k e r , C.H. T h ., De gewaande onderhandelingen der Engelsche
Regeering in 1813 over de stichting van een Welfenrijk van de Elbe tot de Schelde.
1912.
D i j k , I s . v a n , Stijl. 1908.
D i s s e l , E.F. v a n , Grond in eigendom en in huur in de ambachten van Rijnland
omstr. 1545. 1897.
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D o z y , C h . M., Verklaring van 1607 betr. Ev. Bronkhorst c.s. 1896.
D o z y , C h . M., Kerk en Staat te Leiden, in het laatst der 16e en begin der 17e eeuw.
1898.
D o z y , C h . M., Ontwerp eener Wet tot eene te Leiden te stichten Academie v.
Vaderl. Historie (uit de 2de helft der 18de eeuw). 1898.
E e k h o f f , W., Jacobus van Deventer, vervaardiger van de oudste kaarten der
Nederlandsche en Belgische provinciën en steden. Eene bijdrage tot de vaderlandsche
Cartographie. 1880.
E l s e v i e r , W.I.C. R a m m e l m a n , Het Trekpad van Leiden naar Utrecht over
Woerden. 1871.
E l s e v i e r , W.I.C. De Groote School te Leiden in 1535, onder den Rector Christiaan
de Kelnare van Winoxbergen. 1878.
F e i t h , J.A., Contracten van correspondentie in Stad en Lande. 1903.
F r e d e r i k s , J.G., Nederlanders, studenten te Herborn. 1886.
F r u i n , R., Memoriën van Hugo de Groot. 1866.
F r u i n , R., Korte Autobiographie van Mr. Floris Oem van Wijngaerden. 1866.
F r u i n , R., Een anoniem Pamflet van 1567, toegekend aan Marnix van St.
Aldegonde. 1867.
F r u i n , R., De aanstelling van Marnix van St. Aldegonde tot Bijbelvertaler. 1867.
F r u i n , R., Over de oude Huldigingsplaatsen van Holland. 1869.
F r u i n , R., Meursius' Geschiedenis van het Bestand. 1872.
F r u i n , R., Twee Brieven van Boisot. 1873.
F r u i n , R., Magdalena Moons en haar verhouding tot Valdes. 1879.
F r u i n , R., De godsdienstige verdraagzaamheid van Alva geroemd en met de
onverdraagzaamheid van den Prins van Oranje vergeleken door een Nederlandsch
geschiedkundige. 1890.
F r u i n , R., Sir Francis Vere als commandant in Ostende in 1601. 1890.
F r u i n , R., Nog eens over de onverdraagzaamheid van Prins Willem I. 1891.
F r u i n , R., Over de politieke weddenschappen van voorheen. 1891.
F r u i n , R., Drente opgeroepen ter Groote Vergadering. 1894.
F r u i n , R., De oprichting der Nieuwe Bisdommen in Nederland, 1559. 1897.
F r u i n , R., Over den schrijver der M é m o i r e s d e H o l l a n d e . 1898.
F r u i n , R., Een onlangs ontdekt Commissieboek van Prins Willem I van de jaren
1572-74. 1898.
G o e j e , M.J. d e , Kleine bijdrage tot de geschiedenis der Reinaertsage. 1879.
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G r a v e , J.J. S a l v e r d a d e , Taalbetrekkingen van Nederland tot Frankrijk. 1912.
H a a k , S.P., Analogie of wet in de geschiedenis. 1914.
H a m e l , A.G. v a n , Navolgingen en vertalingen van Victor Hugo in Nederland.
1902.
H a s p e l s , G.F., Taalvirtuoos of Apostel? 1903.
H e e r e s , J.E., De afstand der Kaap de Goede Hoop aan Engeland in 1814. 1897.
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H e r t o g , C.H. d e n , Onvrede in taal- en letterwereld. 1897.
H o o f t v a n I d d e k i n g e , J.E.H., Johan van Nijenborgh en zijne Letterkundige
Nalatenschap. 1883.
H u i z i n g a , J., De beteekenis van 1813 voor Nederland's geestelijke beschaving.
1913.
H u r r e l b r i n c k , L.H.J. L a m b e r t s , Het beleg en ontzet van Leiden ten tooneele
gebracht. 1892.
J a n s s e n , L.J.F., Herinnering aan het Runamo-opschrift door Dr. Burman Becker
te Copenhagen. 1868.
J o n g e , H.J. K i e w i e t d e , Het Nederlandsch element in den vreemde. 1899.
J o n g e , H.J. K i e w i e t d e , Naar aanleiding van mijne reis naar Zuid-Afrika.
1909.
K a l f f , G., Inleiding op de voordracht van Potgieter's Florence, door den Heer
W.C. Royaards. 1904.
K e r n , H., Over de Taal der Batavieren en Franken. 1866.
K e r n , H., Over Bilderdijks Darthula in verband met de oude Iersche sage van
Derdriu en de zonen Usnechs. 1897.
K e r n , H., De Leidsche Hoogeschool in 1774 bezocht door aanzienlijke Russen.
1898.
K l u i t , W.P. S a u t i j n , De Tulpen- en Hyacintenhandel. 1866.
K l u i t , W.P. S a u t i j n , De Fransche Leidsche Courant. 1870.
K l u i t , W.P. S a u t i j n , De Hollandsche Leidsche Courant. 1871.
K l u i t , W.P. S a u t i j n , Delftsche Couranten. 1872.
K l u i t , W.P. S a u t i j n , De Haarlemsche Courant. 1873.
K l u i t , W.P. S a u t i j n , De's-Gravenhaagsche Courant. 1875.
K l u i t , W.P. Lijst der Bijdragen betreffende de geschiedenis der Nederlandsche
Dagbladen. 1875. Vervolg. 1878. Id. Vervolg. 1881.
K l u i t , W.P. De Rotterdamsche Courant. 1878.
K l u i t , W.P. Het Journal de la Haye. 1879.
K l u i t , W.P. De Staats-Courant vóór 1814. 1881.
K l u i t , W.P. Le Politique Hollandais. 1882.
K l u i t , W.P. De Miniatuur-Couranten of Lilliputters. 1883.
K l u y v e r , A., Eene onuitgegeven lijst van woorden, afkomstig van Zigeuners uit
het midden der 16de eeuw. 1900.
K l u y v e r , A., Over het denkbeeld van een kunstmatige internationale taal. 1908.
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K n a p p e r t , L., Uit het Leidsche volksleven in den aanvang der 16de eeuw. 1905.
K n a p p e r t , L., Oude Nederlandsche Psalmberijmingen. 1906.
K n a p p e r t , L., De gereformeerde kerk aan den arbeid 1657-1672. 1913.
K u y k , J. v a n , Eenige mededeelingen uit het Germaansch familie- en
gemeenschapsleven. 1914.
M e e r m a n , Brief van Dirck Gerritze, aan Hugo de Groot, van 8 Januari 1623.
1869.
M o l h u y s e n , P.C., Julia. 1911.
M o l s b e r g e n , E.C. G o d é e , Hottentotten, slaven en blanken in Compagniestijd
in Zuid-Afrika. 1913.
M u l l e r , J.W., Borger's ‘Aan den Rijn’. 1892.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1916

45

M u l l e r , P.L., De uitbreiding der Europeesche beschaving over de aarde. 1900.
P i j p e r , F., Erasmus en de Nederlandsche Reformatie. 1907.
P l e y t e , W., Nieuw ontdekte muurschildering in de St. Pieterskerk te Leiden.
1888.
P l e y t e , W., Tapijtwerk van Urbain en Daniël Leyniers. 1888.
P l e y t e , W., Dirk van Wassenaar. 1888.
P l e y t e , W., Nicolaas van Leiden. 1890.
P l e y t e , W., Eene aedicula met drie moedergodinnen, opgegraven te Carden aan
de Moezel. 1890.
P l e y t e , W., Arabische munten in Nederland. 1894.
P l e y t e , W., Voorhistorische bronzen voorwerpen, gevonden bij Schoonebeek in
Drenthe. 1895.
R a u , S.J.E., Het ontwerp van Bilderdijks Epos. 1. Het ontwerp. 2. Critische en
exegetische aanteekeningen op enkele plaatsen. 1876.
R i e u , W.N. d u , Deensche Studenten aan Nederlandsche Universiteiten. 1874.
R i e u , W.N. d u , De Portretten en het Testament van Josephus Justus Scaliger.
1881.
R i e u , W.N. d u , Zijden lapjes in plaats van vloeipapier in handschriften. 1888.
R i e u , W.N. d u , Nog iets over Scaliger's portretten. 1890.
R i e u , W.N. d u , Berichten van een tijdgenoot over de gebeurtenissen in de
Nederlanden, in de bibl. Corsini te Rome bewaard. 1891.
R i e u , W.N. d u , Nog een portret van Scaliger. 1893.
R o g g e , H.C., De onuitgegeven Briefwisseling van Joannes Wtenbogaert. 1866.
R o g g e , H.C., Brief van Maria van Reigersbergh aan Huig de Groot. 1866 en 1892.
R o g g e , H.C., Brief van de opzieners der gemeente te Antwerpen aan de gemeenten
in de noordelijke gewesten. 1868.
S a u s s a y e , P.D. C h a n t e p i e d e l a , Het mystieke in onze nieuwste letteren.
1900.
S c h e l v e n , A.A. v a n , Het begin van het gewapend verzet tegen Spanje in de
16de-eeuwsche Nederlanden. 1915.
S c h o t e l , G.D.J., Verslag over eenige Handschriften nagelaten door Mr. W.
Bilderdijk. - Brieven van en aan Mr. W. Bilderdijk. 1866.
S c h o t e l , G.D.J., Goethe's Verhandeling over de vlooijen. 1868.
S l o e t , L.A.J.W. Baron, Het oudstbekende Handschrift van den H. Ludger. 1868.
S l o e t , L.A.J.W. Baron, Iets over de vraag: hoe Van Spaen gekomen is aan
verscheidene oorkonden van Duitschen oorsprong. 1868.
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S p e y e r , J.S., Eene Indische verwante van de Germaansche godin Nerthus. 1902.
S t e r k , J.F.M., Uit het Amsterdamsche tooneelleven op het einde der XVIIde eeuw.
1913.
S u r i n g a r , W.H.D., Middelnederlandsche Rijmspreuken, uit een oud Haagsch
handschrift van de Koninklijke Bibliotheek als vertaalde verzen van Freidanks
Bescheidenheit aangewezen en toegelicht. 1885.
S u r i n g a r , W.H.D., Middelnederlandsche Rijmspreuken, uit een oud Brusselsch
handschrift van de Koninklijke Bibliotheek, als vertaalde ver-
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zen van Freidanks Bescheidenheit aangewezen en toegelicht. 1886.
S y m o n s , B., Het stamland der Indogermanen. 1899.
Te l t i n g , A., Iets over den vroegeren staatsrechtelijken toestand van de stad
Nieuwpoort. 1898.
Ve r d a m , J., Aankoopen voor de Bibliotheek der Maatschappij. 1874.
Ve r d a m , J., Een wedergevonden fragment van de tweede bewerking der Rose.
1896.
Ve r d a m , J., Sporen van volksgeloof in onze taal en letterkunde. 1898.
Ve r d a m , J., Herinnering aan Heinrich Hoffmann von Fallersleben 1898.
Ve r d a m , J., Middelnederlandsche bewerkingen der stof van Schiller's ‘Gang nach
dem Eisenhammer’. 1899.
Ve r d a m , J., Over Bezweringsformulieren. 1901.
Ve r d a m , J., Over eene middeleeuwsche straf. 1902.
Ve r w i j s , E., Iets over twee Middelnederlandsche Fragmenten. 1871.
Ve r w i j s , E., Fragment van den Parthonopeus van Bloys. 1872.
Vo o y s , C.G.N. de, De invloed van Multatuli's letterkundig werk op oudere en
jongere tijdgenooten. 1910.
V r i e s , M. d e , Mededeeling omtrent een handschrift uit de 15de eeuw. 1867.
V r i e s , M. d e , Floris ende Blancefloer, Tekstcritiek. 1867.
V r i e s , M. d e , Leiden of Leyden. 1869.
V r i e s , S.G. d e , De ‘Musyckboecken’ in het bezit van Const. H u y g e n s . 1900.
Wa l , J. d e , Nederlanders, studenten te Heidelberg. 1886.
W i e r s u m , E., Johan van der Veken, koopman en bankier te Rotterdam, 1583-1616.
1912.
W i n k e l , J. t e , De verbreiding der Frankische tongvallen over de Nederlanden.
1905.
W i n k e l , J. t e , Nicolaas Beets. 1914.
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Toevoegsel III. Levensberichten (1866-1916).
A a , M.W. v a n d e r , door F.A. van den Heuvel. 1907.
A a , P.J.B.C. R o b i d é v a n d e r , door Jhr. J.K.W. Quarles van Ufford. 1887.
A b b i n g , C.A., door W.H.D. Suringar. 1873.
A b l a i n g v a n G i e s s e n b u r g , J.W. Baron d', door Th. van Riemsdijk. 1894.
A c k e r , zie Stratingh.
A c q u o y , J.G.R., door F. Pijper. 1898.
A d a m a , zie Scheltema.
A k e r l a k e n , Jhr. D. v a n , door O.W. Star Numan. 1895.
A l s c h e , A.G.C., door A. Vrolik. 1886.
A l s t o r p h i u s , zie Grevelink.
A l t o r f f e r , J.C., door H.L. Gerth van Wijk. 1890.
A m e r s f o o r d t , J.P., door A. Huet. 1885.
A m o r i e , zie Hoeven.
A n c h e r , zie Brouwer.
A n d r e a e , A.J., door G.A. van Borssum Waalkes. 1900.
A p è l , zie Ternooy.
A s s e n d e l f t , zie Coningh.
A s s e r , T.M.C., door W.H. de Beaufort. 1914.
A u z o n d e B o i s m i n a r t , W.P. d', door J.H. Burlage. 1870.
B a c k e r , Jhr. C., door J. van Doorninck. 1866.
B a c k e r D i r k s , J.J., door H. Dyserinck 1894.
B a e r t , J.F.B., door H.P.G. Quack. 1909.
B e c k e r , V., door H.J. Allard. 1900.
B e e l a e r t s v a n B l o k l a n d , Jhr. G.J. T h ., door Jhr. J.H. Hora Siccama. 1900.
B e e r P o o r t u g a e l , D.J. d e n , door J.C.C. den Beer Poortugael. 1880.
B e e t s , N., door G. Kalff. 1905.
B e h r n s , J.H., door I. Telting. 1884.
B e i j e r i n k , J.A., door J.F.W. Conrad. 1874.
B e i j e r m a n , H., door Joh. Dyserinck. 1871.
B e i j e r m a n , H., door F. de Bas. 1914.
B e l i n f a n t e , J.J., door P.M. Netscher. 1883.
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B e l l , R., door Jo. de Vries Jr. 1875.
B e l l , F.W.B. v a n , door M.A.N. Rovers. 1897.
B e l l a a r d , D.H.G., door L.J. Sicking. 1910.
B e m m e l S u y c k , C.J. v a door G.J. van der Hoeve. 1901.
B e n n i n k J a n s s o n i u s , R., door A.L. Lesturgeon. 1873.
B e r c k e l , H.A.A. v a n , door J.A. Alberdingk Thijm. 1868.
B e r e n c l a u w , zie Hugenpoth.
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B e r g h , J.A. d e , door F. Smit Kleine. 1889.
B e r g h , I. v a n d e n , door S. Cramer. 1912.
B e r g h , L. Ph. C. v a n d e n , door R. Fruin. 1888.
B e r g h , S.J. v a n d e n , door W.J. van Zeggelen. 1869.
B e r g h , zie Helvetius.
B e r g m a n , J.T., door hemzelven geschreven, met Naschrift van W.N. du Rieu.
1879.
B e z e m e r , W., door G. van Rijn. 1899.
B i j l e v e l d , J.F., door J.S. van Veen. 1905.
B i l t L a M o t t e , C. v a n E r l a c h v a n d e r , door T.C.L. Wijnmalen. 1869.
B i s s c h o p , W., door W.N. du Rieu. 1889.
B l a u p o t , zie Cate.
B l o k l a n d , zie Beelaerts.
B l o m , A.H., door J.P. Stricker. 1885.
B l o m , P h . v a n , door H. Binnerts. 1911.
B o d e l N i j e n h u i s , J.T., door W.N. du Rieu. 1873.
B ö h r i n g e r , J.A., door Jo. de Vries. 1912.
B o e l e v a n H e n s b r o e k , P.A.M., door W.P.C. Knuttel. 1914.
B o e l e s , W.B.S., door W.J. van Welderen Baron Rengers. 1904.
B o g a a r d , J.A., door T. Zaaijer. 1878.
B o g a e r s , A., door F.A. Snellaert. 1872.
B o i s m i n a r t , zie Auzon.
B o n t , B.J.M. d e , door J.F.M. Sterck. 1909.
B o o l , H.J., door G. Keller. 1899.
B o o n M e s c h , A.H. v a n d e r , door A. Vrolik. 1876.
B o o t , C.H.B., door G. van Tienhoven. 1893.
B o r d e s , J. P h . d e , door J.F.W. Conrad. 1900.
B o r r e t , T h . J.H., door J.A. de Rijk. 1891.
B o r s k i , G. v a n W i e r i n g h e n , door T.C.L. Wijnmalen. 1871.
B o r s s u m Wa a l k e s , G.H. v a n , door G.M. Slothouwer. 1907.
B o s , P.G., door C.H. Th. Bussemaker. 1914.
B o s c h , zie Kemper.
B o s s c h a , P., door G. Mees Az. 1873.
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B o s w e l , zie Elliot.
B o u m a n , H., door Joh. A. Leopold. 1900.
B r a n d , zie Someren.
B r a n d e l e r , W.C. v a n d e n , door G.D.J. Schotel. 1880.
B r a n d e s , J.L.A., door H. Kern. 1906.
B r a u w e r e v a n S t e e l a n d , J.C.H. N o l e t d e , door P. Alberdingk Thijm.
1889.
B r o m , G., door P.J. Blok. 1915.
B r o u w e r , zie Limburg.
B r o u w e r A n c h e r , A.J.M., door W.R. Veder. 1901.
B r o u w e r s , J.W., door Jac. Vrancken. 1898.
B r u g m a n s , A,, door M.J. Pijnappel. 1879.
B r u i n , M.D. d e , door J.H. Scholten. 1882.
B r u y n , zie Kops.
B u d d i n g h , D., door J.J.F. Wap. 1876.
B u d d i n g h , S.A., door D. Buddingh. 1870.
B u l l , A.J. d e , door H.C. Rogge. 1889.
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B u m a , W.W., door I. Telting. 1874.
B u r e n , zie Chais.
B u r g e r , D., door M.W. Scheltema. 1894.
B u r l a g e , J.H., door C.H.B. Boot. 1874.
B u y s , J.T., door R. Macalester Loup. 1894.
B u y s , M., door E.B. Kielstra. 1906.
C a l a n d , F., door J. de Hullu. 1906.
C a l a n d , P., door R.P.J. Tutein Nolthenius. 1903.
C a l c a r -S c h i o t l i n g , Mevr. E.C.F.v., door J.A. Wolters. 1905.
C a m p b e l l , M.F.A.G., door W.P.C. Knuttel. 1890.
C a s t r o M z ., D. H e n r i q u e z d e , door A. van Creveld Mz. 1899.
C a t e , S. B l a u p o t t e n , door H. Bouman. 1885.
C h a i s v a n B u r e n , C.A., door C.M.J. Willeumier. 1889.
C h a n t e p i e d e l a S a u s s a y e , D., door J.J. van Toorenenbergen. 1874.
C h a u f e p i é , zie Dompierre.
C h i j s , P.O. v a n d e r , door J.F.G. Meyer. 1869.
C i t t e r s , Jhr. J. d e W i t t e v a n , door Graaf H. van Hogendorp. 1877.
C l a v a r e a u , A u g ., door M. Smiets. 1871.
C o c k , H., door J.D.W. Pape. 1867.
C o e n e n v a n ' s G r a v e s l o o t , J.F.L., door J.B. Rietstap. 1886.
C o h e n , zie Stuart.
C o n i n c k , zie Liefsting.
C o n i n g h , C. T h . v a n A s s e n d e l f t d e , door F. Smit Kleine. 1891.
C o n r a d , J.F.W., door R.A. van Sandick. 1905.
C o s t , zie Jordens.
C r a a n d i j k , J., door Jo. de Vries. 1913.
C r a m e r , A.M., door B. Cuperus. 1895.
C r a m e r , J., door G.H. Lamers. 1895.
C r a m e r , N.A., door A. Kluyver. 1909.
C r a m e r , S., door W.J. Kühler. 1913.
C r e m e r , J.J., door A. Ising. 1880.
D a l e , J.H. v a n , door H.Q. Janssen. 1873.
D a m v a n N o o r d e l o o s , J. v a n , door A. de Jager. 1872.
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D a v i d , J.B., door J.F.J. Heremans. 1868.
D e c k e r , zie Zimmerman.
D e e , C.H., door R. Koopmans van Boekeren. 1884.
D e g e n h a r d t , W., door J. Jelgerhuis Swildens. 1903.
D e l p r a t , G.H.M., door G. Mees Az. 1872.
D e r c k s e n , J.M.E., door D.F. van Heyst. 1884.
D e r m o u t , I.J., door J.J. van Oosterzee. 1868.
D e v e n t e r , M.L. v a n , door P.A. van der Lith. 1895.
D e v e n t e r Jszn., S. v a n , door T.H. der Kinderen. 1891.
D e y n o o t , zie Gevers.
D i e p h u i s , G., door W. Hecker. 1893.
D i r k s , J., door W. Pleyte. 1894.
D i r k s , zie Backer.
D i s s e l , E.F. v a n , door H. Kern. 1909.
D o e d e s , J.I., door G.H. Lamers. 1898.
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D o e d e s , N.D., door J.C. Costerus. 1907.
D o e s b u r g h , S.C. v a n , door A.E.J. Holwerda. 1907.
D o m e l a N i e u w e n h u i s , F.J., door J.H. de Ridder. 1870.
D o m m e l e n , G.F. v a n , door J.J.F. Wap. 1876.
D o m p i e r r e d e C h a u f e p i é , H.J. d e , door A.O. van Kerkwijk. 1911.
D o o r n i n c k , J. v a n , door J.I. van Doorninck. 1870.
D o u w e s , J., door J. Offerhaus Lzn. 1889.
D o z y , C h . M., door P.J. Blok. 1902.
D r a b b e , J.C., door W.N. du Rieu. 1887.
D r o s s a e r t , P.K., door P.J. van Dijk van Matenesse. 1884.
D u i s e n b e r g , J.B., door J.B. Duisenberg Jr. 1883.
D u y m a e r v a n Tw i s t , A.J., door P.A. van der Lith. Met naschrift. 1891.
D u y v e n d i j k e , zie Heim.
D y s e r i n c k , H., door W.A. Arriëns. 1907.
D y s e r i n c k , J o h s., door J.C. Matthes. 1913.
E b b i n g e , zie Wubben.
E c k , A. v a n , door H.J. Bool. 1890.
E c k , D. v a n , door H.J. Bool. 1895.
E e g h e n , P. v a n , door R.W.P. de Vries. 1908.
E e k h o f f , W., door C. Sepp. 1881.
E k a m a , C., door H. Ekama. 1891.
E l b e r t s , W.A., door W.J.A. de Witt Huberts. 1903.
E l l e m e e t , zie Jonge.
E l l i o t B o s w e l , G.H.J., door A. Ising. 1875.
E n d e g e e s t , zie Gevers.
E n s c h e d é , A.J., door Ch. M. Dozy. 1898.
E n s c h e d é , J., door * * * 1867.
E r m e r i n s , J.W., door J.H. Philipse. 1870.
E s , A.H.G.P. v a n d e n , door Y.H. Rogge. 1910.
E v e r t s , W., door J.M.L. Keuller. 1905.
E y k , W.B.J. v a n , door J. Ritzema Bos. 1900.
F a n g m a n , H., door W. Scheffer. 1880.
F e i t h , H.O., door P.J. Blok. 1896.
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F e i t h , J.A., door Seerp Gratama. 1913.
F e i t h , P.R., door A.P.Th. Eyssell. 1909.
F o k k e r , A.A., door J.C. de Man. 1879.
F o k k e r , G.A., door Ph. van den Broecke. 1879.
F r a n c k e n A z ., W., door J. Craandijk. 1894.
F r a n q u i n e t , G.D.L, door J.M. Nuyts. 1901.
F r a n s e n , zie Putte.
F r e m e r y , J a m e s d e , door P.J. Blok. 1901.
F r e m e r y , J.P. d e , door *** met een toevoegsel van G. Groen van Prinsterer.
1875.
F r e n t z e n , C.G., door R. van der Meulen. 1915.
F r u i n , J.A., door A.A. de Pinto. 1886.
F r u i n , R., door P.L. Muller. 1900.
G a l l é e , J.H., door J.C. Vollgraff. 1909.
G e e r v a n O u d e g e i n , Jhr. J.J. d e , door S. Muller Fz. 1911.
G e e s t e r a n u s , zie Maas.
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G e l d e r , J.J. d e , door W.A. Elberts. 1890.
G e l d e r m a n -B o d d a e r t , Mevr. M.A., door Joha. Snellen. 1914.
G e n t , J.M. v a n , door J.J. de Gelder. 1868.
G e v e r s D e y n o o t , W.T. door E. Lenting. 1880.
G e v e r s v a n E n d e g e e s t , D.T., door J.T. Buys. 1881.
G i e s s e n b u r g , zie Ablaing.
G i j s e l a a r , N.C., d e , door J. Kneppelhout. 1875.
G l a s i u s , B., door H.G. Kleyn. 1887.
G l e i c h m a n , J.G., door R.P. Mees RAz. 1907.
G o c k i n g a , M.C.H., door J. de Wal. 1883.
G o e j e , M.J. d e , door M.Th. Houtsma. 1910.
G o e k o o p , A.E.H., door G.E.W. van Hille. 1915.
G o l t s t e i n , J.K. Baron v a n , door N.F. van Nooten. 1873.
G o l t s t e i n , W. Baron v a n , door W.H. de Beaufort. 1902.
G o r k o m , G. v a n , door L.H. Slotemaker. 1905.
G o r k o m , W.J. v a n , door J.B. Kan. 1889.
G o r t e r , S., door Jo. de Vries. 1872.
G o u v e r n e u r , J.J.A., door W. Hecker. 1889.
G r a a f l a n d , H. H o o f t , door J.I.D. Nepveu. 1867.
G r a m , J.M.J., door Th. Morren. 1915.
G r a t a m a , L. O l d e n h u i s , door M. Oldenhuis Gratama. 1888.
's G r a v e s l o o t , zie Coenen.
's G r a v e n w e e r t , J. v a n , door J.J.F. Wap. 1870.
G r e g o r y , J.L.G., door Jhr. G.J. Th. Beelaerts van Blokland. 1892.
G r e v e l i n k , P.W. A l s t o r p h i u s , door W. Hoogvliet. 1896.
G r i e t h u y z e n , W. T h . v a n , door J. Craandijk. 1887.
G r o e b e , D., door Jo. de Vries Jz. 1867.
G r o e n , S.F., door W.H.D. Suringar. 1870.
G r o n e m a n , zie Ruever.
G r o o t , P. H o f s t e d e d e , door J. Offerhaus. 1887.
G r o s h a n s , G.P.F., door S.S. Snellen van Vollenhoven. 1875.
G r o t h e , J.A., door J.J.P. Valeton Jr. 1900.
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G u g e l , E., door J.H.W. Leliman. 1907.
H a a r , B. t e r , door N. Beets. 1881.
H a a r Bz., B. t e r , door J. Herderscheê. 1902.
H a a r , H. t e r , door J.A. Bientjes. 1895.
H a b e t s , J.J., door J.A. F l a m e n t . 1894.
H a c k e v a n M i j n d e n , J.C., door G. van Tienhoven. 1873.
H a l b e r t s m a , T.J., door W.N. du Rieu. 1896.
H a l l , F.A. Baron v a n , door R. van Boneval Faure. 1868.
H a m e l , A.G. v a n , door J.J. Salverda de Grave. 1908.
H a m e l b e r g , H.A.L. v a n , door P.M. Keller van Hoorn. 1897.
H a r r e b o m é e , P.J., door W.H.D. Suringar. 1881.
H a r t e v e l t , D., door R.S. Tjaden Modderman. 1897.
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H a r t i n g , D., door A. Winkler Prins. 1892.
H a r t i n g , P., door C.H.D. Buys Ballot. 1887.
H a r t o g , J., door J. Craandijk. 1905.
H a r t o g h H e y s v a n Z o u t e v e e n , H., door H.F.A. Peypers. 1894.
H a s e b r o e k , J.P., door M.W. Maclaine Pont. 1897.
H a s s e l t , A.L. v a n , door J.F. Niermeyer. 1911.
H e e m s k e r k Az., J., door W.J. van Welderen Baron Rengers. 1898.
H e e m s k e r k Bz., J., door D. Veegens. 1882.
H e e m s t r a , B.T. v a n , door G.D.J. Schotel. 1879.
H e e r k e n s , J.N.J., door J.C. Bijsterbos. 1868.
H e i j e , J.P., door J.A. Alberdingk Thijm. 1877.
H e i m v a n D u y v e n d i j k e , H.J. Baron v a n d e r , door J. Heemskerk Az.
1890.
H e i m v a n D u y v e n d i j k e , J.A. Baron v a n d e r , door H.J. van der Heim.
1872.
H e l d r i n g , O.G., door N. Beets. 1877.
H e l l e n d o o r n , J., door C.P. Burger Jr. 1906.
H e l v e t i u s v a n d e n B e r g h , P.T., door W.J. van Zeggelen. 1874.
H e n g e l , W.A. v a n , door J.J. Prins. 1871.
H e n r i q u e z , zie Castro.
H e n r i q u e z , zie Pimentel.
H e n s b r o e k , zie Boele.
H e r d e r s c h e ê , J. H o o y k a a s , door I. Hooykaas. 1886.
H e r t o g , C.H. d e n , door J.G. Nijk. 1903.
H e t t i n g a , zie Tromp.
H e u k e l o m , D.E. S i e g e n b e e k v a n , door T. Zaaijer. 1901.
H e y s , zie Hartogh.
H e y s t , D.F. v a n , door D.A. van Heyst. 1910.
H i l m a n , J., door H.C. Rogge. 1883.
H i n g m a n , J.H., door P.L. Muller. 1898.
H i n g s t , S.J., door P.R. Feith. 1890.
H i r s c h i g , A., door J.J. de Gelder. 1871.
H o e k , J., door P.P.C. Hoek. 1894.
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H o e v e , A.H. v a n d e r , door C.J. van Bemmel Suyck. 1899.
H o ë v e l l , J.D. Baron v a n , door H.J. Kiewiet de Jonge. 1886.
H o e v e n , J. v a n d e r , door G. Ph. F. Groshans. 1870.
H o e v e n , M. d e s A m o r i e v a n d e r , door P.R. Feith. 1870.
H o f d i j k , W.J., door J.G. Frederiks. 1889.
H o f s t e d e , zie Groot.
H o g e n d o r p , F. Baron v a n , door Jhr. J.H. Hora Siccama. 1890.
H o l t r o p , J.W., door M.F.A. G. Campbell. 1870.
H o l w e r d a , J.H., door W.H. van de Sande Bakhuyzen. 1887.
H o n i g Jzn. Jr., J a c ., door J. Hartog. 1871.
H o n i g h , C., door P.A.M. Boele van Hensbroek. 1897.
H o o f t , zie Graafland.
H o o f t v a n I d d e k i n g e , J.E.H., door C. Vosmaer. 1884.
H o o g v l i e t , W., door J.M. Hoogvliet. 1910.
H o o p , zie Scheffer.
H o o y k a a s , I., door H. Oort. 1895.
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H o o y k a a s , J., zie Herderscheê.
H u b r e c h t , P.F., door Jhr. J.W.M. Schorer. 1903.
H u e t , D.T., door J.T. Bergman 1874.
H u g e n h o l t z , Jr., P.H., door H. Rogaar. 1912.
H u g e n p o t h t o t d e n B e r e n c l a u w , J.B. Baron v a n , door F.A.J. van
Lanschot. 1878.
H u y s e r , H.C., door J.F.C. Moltzer. 1866.
I d d e k i n g e , zie Hooft.
I s r a ë l s , J o z ., door F.P. ter Meulen. 1912.
I t e r s o n , F.H.G. v a n , door W.N. du Rieu. 1885.
J a c o b i , zie Schultz.
J a g e r , A. d e , door J. Te Winkel. 1880.
J a g e r , H. d e , door J.C. van Slee. 1904.
J a g h e r , F.L.A. d e , door F. Smit Kleine. 1888.
J a n s e n , M.J., door Joh. Habets. 1883.
J a n s s e n , H.G., door J.C. Jansen. 1911.
J a n s s e n , H.Q., door S. Piccardt. 1881.
J a n s s e n , L.J.F., door J.T. Bodel Nijenhuis. 1870.
J a n s s o n i u s , zie Bennink.
J o l l e s , J.A., door C.H.B. Boot. 1883.
J o n g , P. d e , door M.J. de Goeje. 1890.
J o n g v a n R o d e n b u r g h , C.M. d e , door W. Pleyte. 1902.
J o n g e v a n E l l e m e e t , Jhr. W.C.M. d e , door F. Nagtglas. 1889.
J o r d e n s , W.H. C o s t , door H. van Loghem. 1876.
J o r i s s e n , T h ., door A.P.G. Jorissen. 1889.
K a l f f , M., door Jan Kalf. 1899.
K a n , J.B., door Th. Nolen. 1903.
K a n t e r , B.P. d e , door S.J. van den Bergh. 1866.
K a r s e b o o m , F.F., door C.H.B. Boot. 1879.
K a t e , J.J.L. t e n , door E. Laurillard. 1890.
K e l l e r , G., door Joh. Gram. 1899.
K e m p , A.C.J. v a n d e r , door H.C. Rogge. 1900.
K e m p e n a e r , J.M. d e , door J. Heemskerk Az. 1870.
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K e m p e r , B. d e B o s c h , door P.R. F e i t h . 1883.
K e m p e r , Jo. d e B o s c h , door G.W. Vreede. 1877.
K e r k w i j k , J.J. v a n , door J.F.W. Conrad. 1901.
K e u c h e n i u s , L.W.C., door F.L. Rutgers. 1895.
K e y s e r , J.P. d e , door A.H. van der Hoeve. 1878.
K i n d e r e n , T.H. d e r , door L.W.C. van den Berg. 1899.
K i n d e r m a n , J.C., door J.P. de Keyser. 1877.
K i s t , J.G., door P.R. Feith. 1898.
K l e y n , G.A., door A.A. van Heusden. 1868.
K l e y n , H.G., door F. Pijper. 1897.
K l u i t , W.P. S a u t i j n , door W.N. du Rieu. 1896.
K n a p p e r t , J., door C.G. Chavannes. 1894.
K n e p p e l h o u t , J., door W.P. Wolters. 1886.
K n e p p e l h o u t v a n S t e r k e n b u r g , K.J.F.C., door W.N. du Rieu. 1888.
K n o o p , W.J., door P.M. Netscher. 1894.
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K n o t t e n b e l t , W.C., door H. Pierson. 1876.
K o e l m a n , J. Ph., door J. Gram. 1893.
K o e n e n , H.J., door J.P. Hasebroek. 1875.
K o e t s v e l d , C.E. v a n , door J.J. Prins. 1894.
K o k , A.S., Autobiografische aanteekeningen. Met een inleidend woord van Jhr.
B.H.C.K. van der Wijck. 1915.
K o l f f , G., door G. Keller. 1881.
K o n i n g , J.S.G., door J.A. Feith. 1889.
K o p s , J.L. d e B r u y n , door Jhr. J.K.W. Quarles van Ufford. 1889.
K o r n d ö r f f e r , J.P.J.W., door A.S. Kok. 1898.
K o s t e r s , W.H., door H. Oort. 1898.
K r a b b e , C h r ., door J.J. Prins. 1887.
K r e l a g e , J.H., door H. Witte. 1902.
K r i e g e r , F.W., door T. Zaaijer. 1882.
K r o m , C.C.N., door R. Macalester Loup. 1886.
K r o o n , J.H., door H.C. Michaëlis. 1882.
K r o o n , T.T., door W.G. Brill. 1879.
K r u s e m a n , A.C., door F. Smit Kleine. 1897.
K u e n e n , A., door W. van der Vlugt. 1893.
K u i j p e r s , F.H.W., door J.H. Hingman. 1893.
K u l k , T.C. v a n d e r , door D. van Blom. 1912.
K u y p e r Hz., G., door W.J. Knoop. 1880.
L a l l e m a n , G.B., door J.A. Tours. 1902.
L a m e r s , G.H., door P.J. Muller. 1904.
L a M o t t e , zie Bilt La Motte.
L a n d , J.P.N., door B.J.H. Ovink. 1898.
L a n d o l t , H.M.F., door P.M. Netscher. 1872.
L a n t s h e e r , M.F., door G.A. Fokker. 1878.
L a u r i l l a r d , E., door P.H. Ritter. 1909.
L a u t s , U.G., door J.T. Bergman. 1867.
L e e n d e r t z , C.J., door W. Draaijer. 1911.
L e e n t , F.H. v a n , door R.W.P. de Vries. 1913.
L e e u w e n , G. v a n , door P. van Bemmelen. 1872.
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L e e u w e n , J. v a n , door J.G. Frederiks. 1884.
L e e u w e n , J. v a n , door J.J. Hartman. 1893.
L e n n e p , J. v a n , door A. Beeloo. 1869.
L e n t i n g , L.E., door B.H. Pekelharing. 1885.
L e s t u r g e o n , A.L., door W. Hecker. 1879.
L e v y s s o h n N o r m a n , H.D., door N.P. van den Berg. 1895.
L i e f s t i n g , F.B. C o n i n c k , door A.P. Th. Eyssell. 1915.
L i m b u r g B r o u w e r , P.A.S., door C. Vosmaer. 1875.
L i p m a n , J.P., door J.W. Tydeman. 1872.
L o e f f , H.C. Ve r n i e r s v a n d e r , door Jhr. J. Roëll. 1891.
L o f f e l t , A.C., door Joh. Gram. 1907.
L o g h e m , H. v a n , door A. van Doorninck. 1883.
L o m a n , A.D., door H.U. Meyboom. 1898.
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L o m m e l , A.M., door I.H. Hofman. 1896.
L o o s , D. d e , door H. Brongersma. 1908.
L o o s j e s , A., door P. Feenstra Jr. 1904.
L o u w e r s e , P., door L.J.J. Hageraats. 1909.
L u b a c h , D., door G.H. Leignes Bakhoven. 1905.
L u m m e l , H.J. v a n , door W.G. Brill. 1878.
L u z a c , J., door W.N. du Rieu. 1872.
M a a l d r i n k , D.M., door H.W. van der Meij. 1892.
M a a s G e e s t e r a n u s , A.M., door J.E. Banck. 1901.
M a a t e n , E. v a n d e r , door W.A. Elberts. 1867.
M a c k a y , A e n . Baron, door Jhr. A.F. de Savornin Lohman. 1911.
M a r c h a n t Jr., C.A., door J. Domela Nieuwenhuis.1910.
M a s d o r p , E., door W.J. Hofdijk. 1874.
M a t t h e s , B.F., door J.C.G. Jonker. 1909.
M a t t h e s , H.J., door W.G. Brill. 1879.
M a u r i k Jr., J u s t u s v a n , door A.N.J. Fabius. 1905.
M e e s , M.J., door B. Tideman Jz. 1894.
M e e s , W.C., door S. Vissering. 1885.
M e i j , H. Wo l f g a n g v a n d e r , door F. Smit Kleine. 1915.
M e i j b o o m , L.S.P., door J.P. Stricker. 1875.
M e p p e n , K.N., door R. Bennink Janssonius. 1871.
M e s c h , zie Boon.
M e u l e n , M.E. v a n d e r , door G.H. van Borssum Waalkes. 1904.
M e u l m a n , Is., door Fred. Muller. 1871.
M e u r s , B. v a n , door G.D.A. Jonckbloet. 1915.
M e y e r Jr., D.C., door R.W.P. de Vries. 1909.
M e y e r , J.F.G., door Th. M. Roest. 1890.
M e y e r , J.H., door M.A. Perk. 1892.
M e y l i n k , A.A.J., door H.A.A. van Berckel. 1866.
M i j e r , P., door S. van Deventer Jszn. 1884.
M i j n d e n , zie Hacke.
M o d d e r m a n , A.E.J., door C.J. Sickesz. 1887.
M o d e r a , J., door J.M. Obreen. 1867.
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M o e r k e r k e n , P.H. v a n , door W.H. van de Sande Bakhuyzen. 1903.
M o e s , E.W., door Jhr. J. Six. 1914.
M o l e m a , H., door A.A. Ganderheyden. 1898.
M o l e n a a r , A.J., door H.G. Hagen. 1872.
M o l h u y s e n , P.C., door B.W.A.E. Sloet tot Oldhuis. 1868.
M o l l Jr., J., door C E. van Koetsveld. 1893.
M o l t z e r , J.F.C., door M. Siewertz van Reesema. 1868.
M u l d e r , L., door Joh. Gram. 1907.
M u l l e r , F., door A.C. Kruseman. 1881.
M u l l e r , P.L., door H.T. Colenbrander. 1905.
M u l l e r , P.N., door Joh. Dyserinck. 1910.
M u l l e r , S., door C. Sepp. 1876.
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M u s s c h e n b r o e k , S.C.J.W. van, door H. Kern. 1884.
M u u r l i n g , W., door A. Kuenen. 1883.
N a b e r , S.A., door G.E.W. van Hille. 1915.
N a g t g l a s , F., door W. Polman Kruseman. 1904.
N e t s c h e r , P.M., door L. de Vlaming. 1903.
N e u r d e n b u r g , J.C. v a n , door J. Craandijk. 1896.
N e v e , Mej. L.A.J. d e , door Jo. de Vries. 1914.
N i c o l a i , W.F.G., door M.H. van 't Kruys. 1897.
N i e u w e n h u i s , C.J.N., door J. Domela Nieuwenhuis. 1882.
N i e u w e n h u i s , F.J., zie Domela.
N i j e n h u i s , zie Bodel.
N i j h o f f , D.C., door P.A.M. Boele van Hensbroek. 1905.
N o j h o f f , M., door P.A.M. Boele van Hensbroek. 1895.
N i j h o f f , P., door L.E. Lenting. 1868.
N o l e t , zie Brauwere.
N o o r d a a , J.W. v a n d e r , door G.D.J. Schotel. 1881.
N o o r d e l o o s , zie Dam.
N o o r d e w i e r , M.J., door W.B.S. Boeles. 1866.
N o o r d z i e k , J.J.F., door J. Boudewijnse. 1887.
N o r m a n , zie Levyssohn.
N u m a n , O.W. S t a r , door P.D. Chantepie de la Saussaye. 1901.
O b r e e n , H., door J.A. van Hamel. 1881.
O b r e e n , J.A., door A. Pompe. 1878.
O b r e e n , J.M., door J.J. Backer Dirks. 1878.
O l d e n h u i s , zie Gratama.
O o s t e r z e e 's, H.M.C. v a n , autobiographie omgewerkt door H.W.T. Tydeman.
1878.
O o s t e r z e e , J.J. v a n , door W. Francken Az. 1883.
O r t , J.A., door G.J.W. Koolemans Beijnen. 1908.
O u d e g e i n , zie Geer.
O u d e m a n s , A.C., door E. Verwijs. 1875.
O v e r m a n , L., door M.A. Perk. 1909.
P a n , J., door J. de Wal. 1872.
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P a t i j n , J.G., door A.P. Th. Eyssel. 1911.
P e r k , A., door W.G. Brill. 1881.
P i c c a r d t , R.A. S o e t b r o o d , door A.J. Servaas van Rooyen. 1890.
P i e r s o n , N.G., door C.A. Verrijn Stuart. 1911.
P i m e n t e l , M. H e n r i q u e z , door C.L. Landré.1903.
P i s t o r i u s , A.W.P. Ve r k e r k , door P.A. van der Lith. 1895.
P l a n t e n , J.R., door H.J. Kiewiet de Jonge. 1914.
P l e m p , M.E.C., door B.G. de Vries van Heyst. 1887.
P l e y t e , W., door P.A.A. Boeser. 1904.
P o l l , W. v a n d e , door J.G.C. Joosting. 1904.
P o l s , J., door I. Telting. 1886.
P o l s , M.S., door S. Muller Fz. 1899.
P o o r t u g a e l , zie Beer.
P o o r t v l i e t , zie Tak.
P o s t h u m u s , N.W, door C.M. Kan. 1886.
P o t , C.W. v a n d e r , door W. Francken Az. 1891.
P r i n g l e , J.F., door J.E. Goudsmit. 1871.
P r i n s , Is., door J.J. Prins. 1879.
P r i n s , J.J., door H.P. Berlage. 1899.
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P r i n s , A. W i n k l e r , door Joh. Dyserinck. 1909.
P u t t e , J.D. F r a n s e n v a n d e , door N.G. Pierson. 1903.
Q u a r l e s v a n U f f o r d , Jhr. J.K.W., door O.J.H. Graaf van Limburg Stirum.
1904.
R a m b o n n e t , J.J., door J.J. Prins. 1874.
R a p p a r d , Jhr. A.G.A. Ridder v a n , door J. de Bosch Kemper. 1870.
R a p p a r d , Jhr. F.A. Ridder v a n , door J.J.F. Noordziek. 1868.
R a u , S.J.E., door J.R. Steinmetz. 1888.
R a u w e n h o f f , L.W.E., door A. Kuenen. 1889.
R e e s , O. v a n , door J.A. Fruin. 1869.
R e i t s m a , J., door M.A. Gooszen. 1904.
R e y n , G. v a n , door G. Mees Az. 1866.
R h i j n , C.H. v a n , door F. van Gheel Gildemeester 1913.
R i d d e r Jr., J.H. d e , door W.H. Stenfert Kroese. 1902.
R i d d e r , N. d e , door C.H. van Rhijn. 1910.
R i e d e l , H., door W. Hecker. 1872.
R i e m s d i j k , Jhr. J.C.M. v a n , door D. de Lange. 1897.
R i e t s t a p , J.B., door A.A. Vorsterman van Oyen. 1894.
R i e u Jr., P. d u , door W. Pleyte. 1893.
R i e u , W.N. d u , door P.J. Blok. 1897.
R i j k , J.A. d e , door G. Brom. 1897.
R i j n , G. v a n , door C. te Lintum. 1913.
R i n k e s , S.H., door W.N. du Rieu. 1866.
R o b i d é , zie Aa.
R o d e n b u r g h , zie Jong.
R ö m e r , R.C.H., door J.C. van Slee. 1888.
R o e v e r , N. d e , door W.R. Veder. 1893.
R o g g e , H.C., door W.W. van der Meulen. 1907.
R o m e y n , P., door F. Nagtglas. 1895.
R o o y , E.W. d e , door T.C.L. Wijnmalen. 1869.
R o v e r s , M.A.N., door J. van Loenen Martinet. 1902.
R ü m k e , A.M.L., door H.G. Hagen. 1886.
R u e v e r G r o n e m a n , S.A.J. d e , door J.H. Scholten. 1874.
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R u i t e n s c h i l d , A.R., door B. van der Meer. 1902.
R u i t e n s c h i l d , G., door A.R. Ruitenschild. 1878.
R u t g e r s , C.P.L., door Jhr. J.A. Feith. 1908.
S a s s e n , A.H., door Jhr. A.F.O. van Sasse van Ysselt. 1914.
S a s s e n , A.P. T h ., door P.J.F. du Bois. 1910.
S a u s s a y e , zie Chantepie.
S a u t i j n , zie Kluit.
S c h a e p m a n , H.I.A.M., door A.M.J.J. Binnewiertz. 1904.
S c h a u b u r g , zie Snouckaert.
S c h e f f e r , J.G. d e H o o p , door A. Winkler Prins. 1894.
S c h e l t e m a , J.N., door H.C. Rogge. 1895.
S c h e l t e m a Ezn., M.W., door B. Tideman Jzn. 1905.
S c h e l t e m a , F. A d a m a v a n , door R.W.P. de Vries. 1900.
S c h e p p e r , zie Yssel.
S c h e r e r , D.J., door C. Sepp. 1884.
S c h i m m e l , H.J., door M.G.L. van Loghem. 1907.
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S c h n e i d e r , L i n a , door T.H. de Beer. 1910.
S c h o l t e n , J.H., door A. Kuenen. 1886.
S c h o r e r , Jhr. J.W.M., door E.N. Rahusen. 1904.
S c h o t e l , G.D.J., door W.N. du Rieu. 1893.
S c h r a n t , J.M. door J.T. Bergman. 1866. Nalezingen. 1869.
S c h u l t z J a c o b i , J.C., door F.J. Domela Nieuwenhuis. 1866.
S c h u t j e s , L.H.C., door J.C.A. Hezenmans. 1892.
S e i p g e n s , E.H.A., door J. ten Brink. 1897.
S e p p , C h r ., door S. Cramer. 1891.
S i c k e s z , C.J., door F.B. Löhnis. 1905.
S i e b o l d , P.F. v o n , door T.C.L. Wijnmalen. 1871.
S i e g e n b e e k , zie Heukelom.
S i e g e n b e e k , zie Tieboel.
S i j t h o f f , A.W., door D.A. van Waalwijk. 1914.
S i x , Jhr. J.P., door H.J. de Dompierre de Chaufepié. 1902.
S l a n g h e n , E., door Joh. Habets. 1883.
S l e e c k x , J.L.D., door F. van Veerdeghem. 1902.
S l o e t v a n d e B e e l e , L.A.J.W. Bn., door H. Kern. 1892.
S l o t e m a k e r , L.H., door J. van Loenen Martinet. 1912.
S l o t h o u w e r , F.G., door W.B.S. Boeles. 1892.
S n o u c k a e r t v a n S c h a u b u r g , A.C. Baron, door F. de Bas. 1903.
S o e t b r o o d , zie Piccardt.
S o m e r e n B r a n d , J.E. v a n , door E.W. Moes. 1906.
S o n s t r a l , J.H., door J.J. Backer Dirks. 1872.
S o r g e n , W.G.F.A. v a n , door T.H. de Beer. 1898.
S p e y e r , J.S., door B. Faddegon. 1915.
S p i j k e r , H.J., door J.G.R. Acquoy. 1871.
S p o o r , G.J., door J. Blankenaar. 1884.
S t a r , zie Numan.
S t a r i n g , W.C.A., door J.F.W. Conrad. 1898.
S t e e n b e r g , H., door J.P. Stricker. 1883.
S t e r k e n b u r g , zie Kneppelhout.
S t o f f e l , C., door A.E.H. Swaen. 1910.
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S t o k , T.N. v a n d e r , door H. Kern. 1906.
S t o p p e l a a r , F. d e , door M.J. Goeje. 1906.
S t o p p e l a a r , G.N. d e , door J.C. de Man. 1900.
S t o p p e l a a r , J.H. d e , door W. Polman Kruseman. 1909.
S t r a t i n g h , G. A c k e r , door H.O. Feith. 1877.
S t r i c k e r , J.P., door H.P. Berlage. 1887.
S t u a r t , A.B. C o h e n , door H. Kern. 1877.
S t u a r t , M. C o h e n , door J.J. van Oosterzee. 1879.
S t u f k e n , J.H., door J.H. Scholten. 1881.
S u r i n g a r , G.T.N., door M. Nijhoff. 1886.
S u r i n g a r , W.H., door E. Laurillard. 1873.
S u r i n g a r , W.H.D., door L.J. Suringar. 1896.
S u s a n , S., door G.J. Dozy. 1881.
S u y c k , zie Bemmel.
S w a v i n g , H.I., door H. Kern, 1881.
S y b r a n d i , K., door C. Sepp. 1873.
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S y p e s t e y n , Jhr. J.W. v a n , door D. Veegens. 1869.
Ta k v a n P o o r t v l i e t , J.P.R., door J.T. Cremer. 1904.
Te l t i n g , A., door C.P. Burger Jr. 1909.
Te l t i n g , I., door Ph. van Blom. 1896.
Te r n o o y A p è l , M.J., door J.C. de Vos. 1913.
Te r w o g t , W.A., door W.P. Kops. 1910.
Te u t e m , H.N. v a n , door C.P. Tiele. 1890.
T h o r b e c k e , J.R., eene bibliographie, door T.C.L. Wijnmalen. 1875.
T i c h l e r , J., door B. Boers. 1866.
T i d e m a n Bo., door Jo. de Vries. 1909.
T i e b o e l S i e g e n b e e k , D., door J. de Wal. 1866.
T i e l e , P.A., door M. Nijhoff. 1889.
T i j d e m a n , P.H., door W. van de Poll. 1871.
T i m m e r s , zie Verhoeven.
To o r e n e n b e r g e n , J.J. v a n , door L.W. Bakhuizen van den Brink. 1906.
T r o m p , Th. M., door W.F. Margadant. 1892.
T r e u b , M., door J.P. Lotsy. 1912.
T r o m p , T. v a n H e t t i n g a , door J. Baart de la Faille. 1907.
Tw i s t , zie Duymaer.
U f f o r d , zie Quarles.
U n g e r , J.H.W., door J.J. Tavenraat. 1904.
Va l e n t o n Jr., J.J.P., door Is. van Dijk. 1912.
Ve d e r , W.R., door J.P. Hasebroek. 1883.
Ve e n Az., J. van der, door L. Oldenhuis Gratama. 1886.
Ve e r , H. d e , door Joha. de Veer. 1895.
Ve n , E. v a n d e r , door H.J. Calkoen. 1910.
Ve r b r u g g e , M., door F. Nagtglas. 1889.
Ve r h o e v e n , H.P. T i m m e r s , door G.D.J. Schotel. 1872.
Ve r H u e l l , J.A., door J.H. Been. 1898.
Ve r k e r k , zie Pistorius.
Ve r m e u l e n , P.J., door B.J.L. de Geer. 1872.
Ve r n i e r s , zie Loeff.
Ve r w i j s , E., door J. Verdam. 1880.
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Ve t h , P.J., door P.A. van der Lith. 1896.
V i s s e r i n g , G., door D. Harting. 1870.
V i s s e r i n g , S., door J.T. Buys. 1891.
V l i e t , J. van d e r , door J.H. Gallée. 1904.
V l o t e n , G. v a n , door M.J. de Goeje. 1903.
Vo g e l , H.P., door J. Ph. Koelman. 1886.
Vo l l e n h o v e n , H., door A.C. van Heusde. 1890.
Vo o g t , W.J. d e , door J. Hooft van Iddekinge. 1876.
Vo o r s t , J.J. v a n , door Is. Prins. 1869.
Vo r s t e r m a n v a n O y e n , A.A., door G. Fuldauer. 1913.
Vo r s t m a n , M.A.G., door Joh. Dyserinck. 1895.
V r e e d e , A.C., door A.E.J. Holwerda. 1909.
V r i e s Az., G. d e , door H.P.G. Quack. 1901.
V r i e s , Jerz., Jo. d e , door J. Dirks. 1882.
V r i e s , M. d e , door A. Kluyver. 1893.
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Wa a l , E. d e , door N.P. van den Berg. 1906.
Wa a l k e s , zie Borssum.
We i t z e l , A.W. P h ., door F. de Bas. 1899.
We r m e s k e r k e n -J u n i u s , Mevr. S.M.C. v a n , zie Woude, Joha. van.
We r t h e i m , J.L., door I.A. Levy. 1883.
We s s e m , A. v a n , door E.J. van der Brugh. 1915.
We s t e r h o f f , R., door H.O. Feith. 1875.
We s t h r e e n e -Va n H e y n i n g e n , Mevr. J. v a n , door T.C. van der Kulk. 1901.
We s t r e e n e Wzn., T. v a n , door A. Ising. 1872.
W i c h e r s , Jhr. L., door Tj. Kielstra. 1906.
W i e r i n g h e n , zie Borski.
W i j n b e e k , H., door A. Ekker. 1867.
W i l d s c h u t , D.H., door J.J. Prins. 1869.
W i l l e m s , A., door C.W. Vollgraff. 1914.
W i l l e u m i e r , C.M.J., door T.M.C. Asser. 1893.
W i n k l e r , zie Prins.
W i n t g e n s , W., door J. Heemskerk Az., 1896.
W i t k a m p , P.H., door H.C. Rogge. 1892.
W i t t e , zie Citters.
Wo l t e r s , W.P., door A. Moens. 1892.
Wo u d e , J o h a. v a n , Mevr. S.M.C. v a n We r m e s k e r k e n -J u n i u s , door
The. Hoven. 1905.
W t t e w a a l v a n W i c k e n b u r g h , B.W., door W.N. du Rieu. 1892.
W u b b e n , F.A. E b b i n g e , door E. Verwijs. 1876.
W y b r a n d s , A.W., door J.G. R. Acquoy. 1887.
W y b r a n d s , C.N., door K. Vos. 1914.
Y s s e l d e S c h e p p e r , G.A., door J.C. Bijsterbos. 1869.
Z a a i j e r , T., door C.E. Daniëls. 1903.
Z e g g e l e n , W.J. v a n , door A. Ising. 1879.
Z i m m e r m a n , J. D e c k e r , door F.J. Domela Nieuwenhuis. 1868.
Z o u t e v e e n , zie Hartogh.
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Bijlage II. Verslag van den secretaris.
Het belangrijkste wat over het afgeloopen jaar te vermelden valt, betreft de gewone
Maandelijksche vergaderingen. Deze hadden geregeld plaats en werden over het
algemeen druk bezocht, drukker dan in de laatste jaren gewoonlijk het geval was.
Eens zelfs, in November, toen de Heer Kluyver eene voordracht hield, was het zoo
vol als men het hier niet had bijgewoond sedert- vele jaren geleden (Dec. 1904) - de
merkwaardige vergadering plaats had waarin Mr. N.G. Pierson zijne mededeelingen
ten beste gaf over de methode ter verklaring van Middeleeuwsche prijsopgaven.
Dit drukkere bezoek is een heuglijk teeken en strekt tot groote voldoening aan het
Bestuur dat zich voortdurend moeite geeft om de Maandvergaderingen voor velen
aantrekkelijk en ook gemakkelijk toegankelijk te maken. Behalve de leden die te
Leiden of in de nabijheid wonen, worden ook alle overige in Nederland gevestigde
leden geregeld elke maand opgeroepen voor zoo ver zij hunnen wensch daartoe
hebben medegedeeld. Tot nu toe deden dit ongeveer 90 leden, welk getal licht nog
vermeerderd kan worden, indien velen Uwer zich er van overtuigd willen houden,
dat zij niet slechts volgens art. 39 der Wet het recht hebben de oproepingsbriefjes
geregeld te ontvangen, maar bovendien aldus de goede zaak en soms ook hun eigen
belang kunnen bevorderen. Zelfs zij die het te druk hebben of te
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ver af wonen om geregeld te verschijnen, kunnen toch wel eens een enkelen keer
komen, als de omstandigheden gunstig zijn of het aangekondigde onderwerp hun
bijzonder belang inboezemt. Daarvoor is het wenschelijk dat zij geregeld op het
hoogte gehouden worden van hetgeen zal plaats hebben. Het bezoek is trouwens
thans voor niet-Leidenaars gemakkelijker gemaakt, doordat de aanvang der
vergaderingen verschoven is tot 8 uren, zoodat het mogelijk is geworden nog na het
middagmaal uit verscheidene andere plaatsen naar Leiden te komen.
Het streven die Vergaderingen aantrekkelijk te maken voor vele bezoekers, werd
bevorderd door de medewerking van eenigen onzer oude en beproefde vrienden,
zooals U zoo aanstonds zal blijken, wanneer ik U de verschillende sprekers opnoem.
Tevens echter had het Bestuur het voorrecht ook onder hen die nog maar zeer korten
tijd lid waren, nieuwe belangstellende vrienden te ontdekken, wier voordrachten op
hoogen prijs gesteld werden. Eene Maatschappij als de onze, die zich voortdurend
verjongt door de toelating van een groot aantal nieuwe leden in de plaats der
overledenen, kan op den duur slechts bloeien, wanneer naast de veteranen ook de
jongere leden geregeld hunne medewerking verleenen. Dat dit nu geschied is en die
medewerking zelfs uit eigen beweging door hen werd aangeboden, is zeker een
heuglijk feit dat met dank vermeld mag worden.
In de eerste Maandelijksche Vergadering die den 1en October plaats had, kon de
Voorzitter mededeelen, dat de in Juni 11. nieuwbenoemde 30 gewone leden der
Maatschappij hunne benoeming hadden aangenomen met uitzondering van twee die
om te eerbiedigen reden daarvoor beleefdelijk bedankten. Van de 6 nieuwbenoemde
buitenlandsche leden hebben 4 de benoeming aange-
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nomen; 3 van hen, HH. Dr. G. Besselaar, Dr. W.G. Goeters en Dr. C.L. Leipoldt,
hebben de rechten en verplichtingen der gewone leden aanvaard. Van de overige
twee in het ongelukkige Leuven woonachtige nieuwbenoemde leden kon nog op
geene enkele wijze eenig bericht ons bereiken.
In diezelfde Vergadering werd bericht, dat HH. Ch. A. van Ophuijsen en. Dr. K.
Sneyders de Vogel als Bestuursleden benoemd en Dr. S.G. de Vries als Secretaris
herbenoemd, hunne functiën hadden aanvaard. Uit het aldus weder voltallig geworden
Bestuur benoemde de Maandvergadering den Heer Dr. J. Verdam tot Voorzitter der
Maatschappij. Hij aanvaardde de leiding met eenige woorden van hulde en dank aan
den aftredenden Voorzitter den Heer J.F.M. Sterck, voor alles wat hij in het vorige
jaar deed voor de Maatschappij aan wie hij sedert lang zulk een goed hart toedraagt.
Nog werden in die Vergadering de volgens rooster aftredende leden der Vaste
Commissiën herbenoemd, nl. HH. Dr. P.J. Blok en Mr. S.J. Fockema Andreae in de
Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde en HH. Dr. G.J. Boekenoogen en Dr.
J.A.N. Knuttel in de Commissie voor Taal- en Letterkunde. In laatstgenoemde
Commissie ontstond spoedig daarop weder eene vacature, doordat de Heer Dr. G.
Kalff zijn ontslag nam. In zijne plaats benoemde de Maandvergadering van 5
November den Heer Dr. J.W. Muller. De Commissie voor Geschieden Oudheidkunde
werd op haar voorstel met een lid uitgebreid door de benoeming, in de
Maandvergadering van December, van den Heer Dr. A. Eekhof. Alle benoemden
hebben zich bereid verklaard de benoeming te aanvaarden.
Ten slotte werd in de Maandvergadering van 1 October eene voordracht gehouden
door den Heer Dr. G.J.
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B o e k e n o o g e n over de Nederlandsche vertalingen en bewerkingen der
‘Vertellingen van Moeder de Gans’. Na in herinnering te hebben gebracht dat de
beroemde ‘Contes de ma mère l'oye’ van Perrault het eerst gedrukt zijn in Den Haag
in het ‘Recueil de pièces curieuses et nouvelles’ van Moetjens in 1696 en 1697, en
dat ook vele der volgende drukken in ons land verschenen zijn, besprak Spr. de drie
verschillende Nederlandsche vertalingen uit de 18de eeuw, die in verschillende
uitgaven tot ons zijn gekomen. De meest bekende, tevens de beste, verscheen onder
den titel ‘Vertellingen van Moeder de Gans’, met aardige plaatjes versierd, in een
aantal drukken in Den Haag en te Amsterdam, met Franschen en Hollandschen tekst
naast elkander, en alleen in onze taal. Er is echter geen oudere uitgave bewaard
gebleven dan de 6de druk van 1759. Oorspronkelijk bevatte het bundeltje alleen de
vertaling der sprookjes van Perrault zelf, later is er de Schrandere Prinses van mlle.
l'Héritier de Villaudon bijgevoegd. De lotgevallen van deze vertaling, die tot in onzen
tijd haar invoed heeft doen gevoelen, werden door Spr. uitvoerig nagegaan.
Eene andere overzetting, die waarschijnlijk nog iets ouder is, daar de volgorde der
sprookjes overeenkomt met die der oudste Fransche edities, vóór de daarin gebrachte
wijziging, heeft minder letterkundige verdiensten. Zij is getiteld ‘Vermaaklijke
vertellingen van den ouden Tijd, of zoogenaamde sprookjes van het Roodkousje;
zijnde de vertellingen van Moeder de Gans’. Dit is eene echte volksuitgave, die
slechts zes stuivers kostte en thans nog veel zeldzamer is dan de zoo pas genoemde
boekjes. Deze vertaling is vol verrassingen, want als de vertaler een woord tegenkwam
dat hij niet kende, heeft hij er maar wat van gemaakt en zoo worden o.a. de
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ouders van Klein Duimpje bevorderd tot slager en slagerin.
De derde oude vertaling is van Antwerpschen oorsprong. Het zijn de ‘Amusante
Kinder-vertellingskens als van Duimken, de slapende in den Bosch en veel andere
geestige vertellingen.’
Daarna besprak Spr. de vele vertalingen en bewerkingen van Perrault's sprookjes
in de 19de eeuw, eerst het proza, daarna de poëzie. Naast vele bekende zaken, kan
ook worden gewezen op veel dat nu vergeten is.
Dat Heije sprookjes heeft berijmd, weet ieder, maar dat ook Ten Kate den tekst
voor kinderboeken heeft geleverd, zal niet meer van algemeene bekendheid zijn.
Vervolgens wees Spr. op de wijze waarop de vertellingen van Moeder de Gans
zijn geïllustreerd en kwam zoo ook op de prentenboeken, uit vroegeren en lateren
tijd. Die met sprookjes geven ons een volledig overzicht van de manieren waarop
oude kinderboeken werden uitgegeven. Van de kostbaarste tot de goedkoopste vindt
men er onder. Op eene tentoonstelling van boeken en platen uit Spr.'s verzameling,
die aan de voordracht verbonden was, lagen bv. meer dan 100 verschillende uitgaven
van Roodkapje van alle soort.
Ten slotte herinnerde Spr. nog in 't kort aan de tooneelstukken en operetten, die
aan sprookjes van Perrault zijn ontleend en aan den invloed der Vertellingen van
Moeder de Gans op de benaming van andere sprookjesverzamelingen.
Den 5den November sprak de Heer Dr. A. K l u y v e r ‘Over het Spel Granida’.
Dit drama heeft, aldus Spr., aanleiding gegeven tot verschillende vragen die men bij
gebrek aan gegevens niet voldoende kan beantwoorden. Spr. trachtte te betoogen,
dat Hooft moet hebben gebruik gemaakt van den inhoud van een Engelsch drama,
dat
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niet in zijn geheel bewaard is gebleven, maar waaromtrent men toch eenige
aanwijzingen heeft. Een van de hoofdpersonen in dat stuk moet een Prins zijn geweest,
wiens karakter en wiens lotgevallen zeer moeten hebben geleken op die van een
hoofdpersoon in The bashful Lover van Massinger. Hooft moet in de plaats van den
Prins, die in het Engelsch stuk optrad, vermomd als een herder, een echten herder
hebben gesteld. Wat Hooft geeft in het vierde bedrijf van Granida, zal, naar Spr.
veronderstelde, niet in het origineel zijn voorgekomen. Hooft zal het vierde bedrijf
zelf hebben bedacht, en ook in het eerste en vijfde bedrijf eenige veranderingen
hebben gemaakt; hij zal bovendien den vorm van het stuk in zijn geheel naar de
eischen van het klassieke drama hebben gewijzigd.
Na uitvoerige beschouwingen over de letterkundige waarde en schoonheden van
het drama, eindigde Spr. zijne voordracht.
Den 3den December hield de Heer Dr. L. K n a p p e r t eene voordracht: ‘Uit het
oude, Leidsche notariëel archief’. Na eene korte herinnering aan de bemoeiingen
van Karel V tot regeling van het notarisambt, handelde Spr. over de beteekenis der
notariëele protocollen voor onze geschiedkennis, want behalve testamenten,
huwelijksche voorwaarden, boedelbeschrijvingen, inventarissen, procuraties enz.,
bevatten zij ook tal van acten, om eene gebeurtenis of handeling vast te stellen,
waarvan de zekerheid later in rechten blijken moest. Het oud-archief der Leidsche
notarissen berust sinds Maart 1909 in het Stads-archiefgebouw. Het Rijk stond het
in bruikleen af op dezelfde wijze als de oude, rechterlijke archieven. Het bevat 2760
deelen (die 330 strekkende meter beslaan) en begint bij 1564 met een acte van notaris
Storm en eindigt bij
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1810, als de acten van notaris Delfos de rijke verzameling afsluiten. De tegenwoordige
adjunct-archivaris W.J.J.C. Bijleveld heeft haar geheel geïnventariseerd. Wijlen Ch.
M. Dozy had reeds vroeger tal van aanteekeningen uit deze protocollen gemaakt.
Spr. toonde nu verder aan, hoe het gansche maatschappelijke en huiselijke leven
van Leiden zich in die acten afspiegelt, stadspolitiek en kerkelijk streven, nering en
ambacht, zeden en gewoonten, natuurlijk ook de lotgevallen der Hoogeschool en
van haar instellingen en het leven harer hoogleeraren en studenten. De Leidsche
burgerij verschijnt hier in haar gansche dagelijksch bedrijf, onze genealogische kennis
van Leidsche families wordt door de acten zeer verrijkt, terwijl wij ook voor woorden
en uitdrukkingen or overvloedig uit kunnen putten.
Na deze korte inleiding gaf Spr. de geschiedenis van den Leidschen student Cornelis
Caesar (1678 en volgende jaren), een kleinzoon van den gelijknamigen landvoogd
van Formosa. Het leven aan de Academie van dezen jongen Indischman kan uit de
rekening van zijn voogd, als notariëele acte verleden, worden beschreven.
Ten slotte stelde Spr. uit eene merkwaardige acte, eene verklaring voor van het
rijmpje ‘Klikspaan-Arminiaan’1.
Naar aanleiding dier voordracht wees de Heer Mr. J.C. O v e r v o o r d e op het
nuttige werk dat onze Maatschappij zou kunnen verrichten door het beramen van
plannen om alle namen in de oude Leidsche notarisprotocollen voorkomende, in
registers op te teekenen. Op zulke wijze was bv. in Den Haag door toedoen der
Vereeniging ‘Die Haghe’ reeds veel van groot belang

1

Zie verder Dr. L. Knappert in Leidsch Jaarboekje, 1916, blz. 53 vv.
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bijeengebracht. Deze zaak werd alleszins waard geacht om in de overweging onzer
Commissie voor Geschieden Oudheidkunde aanbevolen te worden.
Den 7den Januari sprak de Heer Dr. H. B r u g m a n s over ‘De inhuldiging van
Willem I in 1814’. Spr. behandelde achtereenvolgens drie punten: 1o. de inhuldiging
zelf; 2o. de inhuldiging te Amsterdam; 3o. de inhuldiging in de Nieuwe Kerk.
Spr. ging na, wat de beteekenis der inhuldiging was in verband met de traditie en
met de denkbeelden van den tijd. Hij stelde in het licht, dat Van Hogendorp in zijn
Schetsen voor de Grondwet eene inhuldiging of liever eene eedsaflegging van den
Souverein voorschrijft. Van Hogendorp dacht zich die inhuldiging in Den Haag,
hoewel hij het nergens met zooveel woorden zegt. Zoo kwam Spr. tot het tweede
punt, de inhuldiging te Amsterdam.
De aanwijzing van Amsterdam als plaats van de inhuldiging is in de
Grondwets-commissie bij amendement op de schets van Van Hogendorp aangenomen.
Dat daarbij het feit, dat Amsterdam sedert 1808 hoofdstad was en zetel der regeering,
in aanmerking kwam, spreekt vanzelf. Ook dat in Amsterdam op 2 December 1813
de souvereine vorst als zoodanig was geproclameerd; vooral dit feit heeft gewogen,
zooals uit de stukken blijkt. Oorspronkelijk dacht men er ernstig over, de weinig
formeele proclamatie van 2 December 1813 te vervangen door eene meer vormelijke
opdracht van de souvereiniteit aan Willem I door of namens het Nederlandsche volk.
Met name door de Engelsche regeering werd daarop ernstig aangedrongen. Die
opdracht zou dan gepaard kunnen gaan met de aanneming van de Grondwet, - een
en ander dacht men zich in Amsterdam. Toen even-
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wel Willem I eenigen tijd had geregeerd en zijn gezag door niemand werd betwist,
trad de gedachte aan eene formeele opdracht van souverein gezag op den achtergrond;
zij werd vervangen door die van de inhuldiging, zooals wij die kennen, waaraan in
1814 natuurlijk de aanneming van de Grondwet moest voorafgaan. Die inhuldiging
- zoo kwam Spr. tot het derde punt - zou plaats hebben in de groote zaal van het
Paleis-Raadhuis en worden gevolgd door eene godsdienstoefening in de Nieuwe
Kerk. Beide werden gecombineerd, zoodat èn de inhuldiging èn de godsdienstoefening
daar plaats hadden. In 1849 is de laatste vervallen; sedert bleef alleen de inhuldiging,
maar nog steeds in de Nieuwe Kerk over.
Den 4den Februari sprak de Heer Dr. E.J. H a s l i n g h u i s over ‘De theologie in
het middeleeuwsche drama’. Zonder te willen afdingen op de woorden van Creizenach
in zijne ‘Geschichte des neueren Drama's’: ‘We n n wir in den ernsten Szenen der
Mysterien etwas finden, was in der Heiligen Schrift fehlt, so sind das Entlehnungen
aus der Kirchlichen Literatur’, meende Spr. te moeten waarschuwen tegen de
opvatting, als zou er in de middeleeuwsche spelen nu in het geheel niets zijn; dat op
eigen vinding berust - eene opvatting, waartoe een boek als het onlangs verschenene
van Duriez over: ‘la théologie dans le drame religieux en Allemagne’ aanleiding zou
kunnen geven. Het is namelijk niet te ontkennen, dat het drama zijn eigen eischen
had, die om voldoening vroegen. Daaruit moet, volgens Spr., verklaard worden het
streven naar de herhaling, ja tripleering van een pakkend tooneeleffect, bv. het
driemaal ter aarde vallen van de beulsknechten voor Jezus in den Hof der Olijven,
gelijk wij dit bv. in het Fransche passiespel van Arras en in vele Duitsche spelen
zien. Verder het streven
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naar parallellisme en analogie. Dan zijn er nog de gevallen waarin de dramaturgen
soms geheel in strijd met de theologie, toegeven aan eene neiging tot het pathetische,
zooals in de ‘Marienklagen’ enz.
Iets dergelijks hebben wij, naar Spr. opmerkte, ook in een passiespel, waar Jezus
in Gethsemané zijn leerlingen toeroept: ‘Luistert toch en slaapt niet langer’, als wilde
de schrijver - alle gewijde traditie ten spijt - nog eene poging doen, om het onheil
van zijn held af te wenden.
Met dit alles rekening houdend erkende Spr., dat men niettemin den invloed der
theologie op het drama nog zeer groot kan achten.
Spr. ging ook in bijzonderheden de beteekenis van de Liturgie (het Brevier) voor
het middeleeuwsche drama na. Allerlei anders lastig te verklaren trekken worden
duidelijk, als men in het oog houdt, dat de dramaturgen uit de liturgische teksten
geput hebben.
Ten slotte behandelde Spr. nog eenige gevallen, waar men in het drama de
weerspiegeling vindt van godgeleerde controversen, waarna hij met de verschillende
punten samen te vatten, besloot.
Den 3den Maart sprak de Heer Dr. J.W. M u l l e r over ‘De Roman de Renard en
de folklore’. Spr. herinnerde er aan hoe in den laatsten tijd op philosofisch terrein
overal eene reactie tegen oudere, telkens weder bovendrijvende romantische
opvattingen vooral over het ‘volkslied’ en ‘volksepos’ valt waar te nemen. Bédier
heeft in zijne beroemde ‘Légendes épiques’ in de plaats der mondelinge overlevering
van overoude Fransche ‘volksliederen’, als bron voor de Oud-Fransche Chansons
de geste, Latijnsche kronieken gesteld, door geestelijken, als dragers der literaire
traditie, aan de jongleurs met
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bepaalde opdracht en bedoeling in handen gegeven. Zich geheel aan zijn leermeester
aansluitende, heeft nu Foulet eveneens voor de verschillende ‘branches’ van den
Oud-Franschen Roman de Renard, den tegenhanger, de parodie van het heldenepos,
op nieuw-Latijnsche gedichten, als naaste bron en voorbeeld gewezen, bovenal den
Ysengrimus van den Vlaamschen magister Nivardus.
Evenmin als Bédier houdt hij de bestaande gedichten voor ‘omwerkingen’ van
verloren gegane oudere, meer ‘primitieve’ lezingen, waaruit dan Heinrich der
Glichezaere zijn Middelhoogduitsch zou vertaald hebben. Ook andere dogma's, als
dat de beknoptste, eenvoudigste lezing altoos de oudste (en de schoonste) zou moeten
zijn, dat er tusschen de wereldlijke en de geestelijke ‘dichters’ eene breede kloof
gaapte, bestrijdt Foulet; hij acht de ‘branches’ meerendeels geschreven door clerici,
die met achtenswaardig talent hunne zware Latijnsche voorbeelden verwerkten tot
vlotte, geestige Fransche verhalen. Voor de folklore, de middeleeuwsche
dierensprookjes, als bron voor den Roman de Renard blijft zoodoende een uiterst
klein terrein over; in de waarde en de betrouwbaarheid dezer sprookjes heeft F.
trouwens geen onverdeeld vertrouwen. Op al deze punten staat hij vierkant tegenover
Sudre, die in zijn een twintigtal jaren geleden verschenen werk over de bronnen van
den Roman de Renard als de naaste bronnen juist die sprookjes had trachten aan te
wijzen.
Spr. stelde ten slotte in het licht hoe het Fransche boek weldadig aandoet door de
helderheid, de zucht naar 't concrete, de nuchterheid der opvatting en den fraaien
stijl; maar ook in zijn ijver om zijn tegenstander te verslaan, toch wellicht te ver gaat,
de beteekenis der dierensprookjes onderschat en zijnerzijds zondigt door al te
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stellig en te nauwkeurig de geschreven orgineelen te willen aanwijzen.
Den 7den April hield de Heer P. Va l k h o f f eene voordracht: ‘Voltaire in
Nederland’. Spr. behandelde den invloed van Voltaire's werk op het geestelijk leven
van Nederland, vooral in de 18de eeuw. Hij gaf eene samenvatting van wat Hartog,
Kalff, Te Winkel, Knappert, Worp en van Schooneveldt daarover reeds geschreven
hebben, en vulde de mededeelingen van die geleerden aan met hetgeen hij door eigen
onderzoek mocht vinden. Geen buitenlandsch schrijver werd hier meer gelezen,
vertaald, nagevolgd, bestreden. Reeds in 1720 valt Huydecoper Voltaire's kritiek op
Corneille's Oedipe aan en wijst op de zwakheden van de Oedipe van Voltaire zelf.
Van Voltaire's tooneelstukken, tragedies en comedies, verschenen hier te lande in
de 18de eeuw 42 vertalingen, en in de 19de nog 14. Het is eigenaardig de vertalingen
van eenzelfde stuk te vergelijken, bv. die van Zaïre door Klinkhamer, Menkema,
Nomsz en Verveer. Die van Klinkhamer is slecht, vol doellooze invoegsels die den
stijl van Voltaire verslapt of onjuist weergeven. Die van Nomsz, een groot
Voltaire-bewonderaar en uitnemend kenner van het Fransch, is heel goed. Duim
meent de Zaïre te kunnen verbeteren, en schrijft een Bekeerde Turkinne, die eene
zotte parodie van het oorspronkelijk lijkt. Later parodïeert Kinker enkele bekende
zinsneden van Zaïre in zijn Orosman de kleine. In de 18de eeuw verschenen ook tal
van oorspronkelijke Nederlandsche stukken die in hun geheel of gedeeltelijk,
navolgingen van Voltaire's tragedies zijn: De Graaf van Rennenberg, Jacoba van
Beieren, Menzikoff enz.
De tooneeltijdschriften van de 18de eeuw en later bevatten interessante
bijzonderheden over de wijze waarop
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de stukken van Voltaire hier gespeeld werden. De vertooning van Mohamet wekte
beroering in de kringen van schouwburgbezoekers en daarbuiten. Punt, Corver en
andere groote akteurs speelden meesterlijk de hoofdrollen in Voltaire's tragedies.
Jelgerhuis stelt 't spel van Andries Snoek als Orosman boven dat van Talma.
Het heldendicht La Henriade werd vertaald door Klinkhamer, Feitama, en nog in
1817 door Barbaz, een veelschrijver als Nomsz, en evenals deze een uitstekend
kenner van de Fransche taal. De vertaling van Klinkhamer is wijdloopig, zonder pit:
Feitama vervroomt en verdoezelt de Voltairiaansche verzen, die hem al te
rationalistisch lijken; de vertaling van Barbaz is zeer nauwkeurig. Motieven van La
Henriade vinden we terug in Nederlandsche heldendichten van de 18de eeuw, in de
Gevallen van Friso van Willem van Haren, in Willem de Eerste van Nomsz. Door
zijn gedicht vlecht Nomsz zelfs verzen van de Henriade. Niet minder werd de verteller
Voltaire hier gelezen. Zijn voornaamste philosophische vertellingen werden hier
vertaald: Candide, Micromégas e.a. Le Noble, dat Belle van Zuylen op jeudigen
leeftijd schreef, eene satire op de vooroordeelen van den adel, is geheel Voltairiaansch
van gedachte en vorm. Ook schreef zij later een opera Zadig. Zij hield van Voltaire's
geest, maar zij zag zeer goed de gebreken er van, en mevrouw de Charrière weigerde
naar Ferney te komen, om den ouden philosoof te bewierooken. Nomsz maakte
Voltairiaansche vertellingen. Zijn Abdallah of het onvolmaakt geluk, doet aan Zadig
denken. Voltaire's kritiek op den Bijbel werd hier door velen met graagte aanvaard,
maar niet minder groot was het aantal dergenen die de onaantastbaarheid der
geopenbaarde geschriften tegen zijne aanvallen verdedigden. Doch Voltaire was ook
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de apostel van de verdraagzaamheid, de redder van de nagedachtenis van Jean Calas,
droevig slachtoffer van fanatisme. En als zoodanig werd hij hier door menigeen
geroemd, die zijne aanvallen op den Bijbel afkeurde. Het Hof van Holland
veroordeelde verscheidene van zijne geschriften, o.a. den Dictionnaire philosophique.
Eene vertaling van het boekje dat hij schreef naar aanleiding van het Calas-drama:
Traité sur la Tolérance, werd in 1765 door Gedeputeerde Staten van Friesland, op
aandrang van de gereformeerde predikanten, verboden. De dood van Calas wekte
ook hier groote ontroering en inspireerde zelfs tooneelschrijvers tot - uit kunstoogpunt
waardelooze - tooneelstukken: De dood van Calas, door den Leidschen
boekhandelaar-dichter Van Hoogeveen, Jean Calas of de uitwerkselen van het
bijgeloof, door Swaberland. Waardig en zakelijk werden de beschuldigingen door
Voltaire tegen de Joden uitgebracht, weerlegd door den Amsterdamschen geleerden
en rijken Jood Isaak de Pinto. Van deze Apologie maakte de abbé Guénée gebruik
voor zijn groot, ook in het Nederlandsch vertaalde werk: Lettres de quelques juifs
portugais, allemands et polonais, dat Voltaire beantwoordde met 't scherpe Un
Chrétien contre six juifs. Zijn laatste hoofdwerk: La Bible enfin expliquée wordt
voortdurend bestreden in de acht deelen van De Bijbel verdedigd, door den
Utrechtschen hoogleeraar IJsbrand van Hamelsveld.
Bilderdijk en de mannen van het Réveil stonden, zooals vanzelf spreekt, zeer
vijandig tegenover den grooten Franschman, en zoo doet zich het eigenaardig
verschijnsel voor dat ongeveer tegelijkertijd Barbaz den ‘waereldzanger’, den
‘zonnetelg’ huldigt door zijne voortreffelijke Henriade-vertolking, en Da Costa hem
‘de lichtzinnige,
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oppervlakkige, en in goddeloosheid onvergelijkelijke’ noemt1.
In diezelfde vergadering van 7 April hield daarna de Heer Dr. B.A.P. v a n D a m
eene voordracht: ‘Interpolaties in den Hamlet-tekst’. Het is nog steeds een open vraag
of de werken van Shakespeare naar het handschrift van den schrijver of naar het
tooneelhandschrift moeten beschouwd worden, dat al de veranderingen moet bevatten,
die de acteurs voor de opvoering noodig hebben geoordeeld.
Spr. meent in den Hamlet-tekst verschillende groepen van vreemde inlasschingen
te kunnen aantoonen en geeft er verscheidene voorbeelden van. De interpolaties zijn
daaraan te herkennen, dat zij overtollig zijn, buiten het metrum staan en in 't algemeen
minderwaardig, soms zelfs onbestaanbaar zijn in den samenhang van den tekst.
Bovendien zijn zij gekenmerkt door haar doel om den tekst te verduidelijken, den
stijl gewoner te maken, of het een of ander tooneeleffect te bereiken.
Niettegenstaande deze interpolaties moet echter worden aangenomen, dat de
Hamlet-quarto van 1604 naar het handschrift van Shakespeare is gedrukt. Dit is dan
mogelijk, wanneer in dit oorspronkelijk handschrift de veranderingen zijn aangebracht,
die de tooneelspelers noodig vonden voor de opvoering.
Den 5den Mei sprak de Heer Mr. E.M. M e y e r s over ‘De ‘Observationes
tumultuariae’ van Van Bijnkershoek en Pauw’. Deze Observationes zijn losse
aanteekeningen aangaande het verhandelde in den Hoogen Raad van Holland, Zeeland
en West-Friesland, tijdens het lidmaatschap van Van Bijnkershoek en Pauw. In 24
deelen

1

Zie verder P. Valkhoff et J. Fransen, Voltaire en Hollande, in: La Revue de Hollande,
Mars-Avril 1916.
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loopende over de jaren 1704 tot 1787 worden meer dan 5000 uitspraken van den H.
Raad met haar motieven medegedeeld en gecritiseerd. Door de beide samenstellers
is in hun testament uitdrukkelijk verboden, dat het manuscript ooit gepubliceerd zou
worden. Langen tijd is het onzeker geweest waar het manuscript zich bevond; thans
is het het eigendom van den Spreker. Een uitvoerige klapper vergemakkelijkt het
gebruik van het werk. In het kort schetste Spr. de beteekenis dezer Observationes
voor de geschiedenis van een tijd waaruit slechts weinig rechterlijke beslissingen
gepubliceerd zijn. Ook voor de psychologie van de Raadkamer van dien tijd is het
een uitstekende bron; verschillende staaltjes werden daarvan medegedeeld. Vóór
alles blijkt er echter uit het gebrekkige van de rechtspraak van Hof en Hoogen Raad,
wat den duur der processen betreft; gunstig steekt daarbij af de procedure in de meeste
steden.
Daar het procesrecht in de steden in hoofdzaak hetzelfde was als dat van het Hof
en den Hoogen Raad, is dit bewijs te meer, dat eene vlugge rechtspraak vóór alles
eene quaestie is van goeden wil, slechts in de tweede plaats eene quaestie van
wettelijke regeling is; ook de te groote centralisatie werkte door hare verwijdering
van rechters en justiciabelen belemmerend. Ten slotte behandelde Spr. enkele
processen die voor Leiden van belang waren en door Van Bijnkershoek opgeteekend
zijn.
Zoowel bij deze voordracht van den Heer Meyers als in December bij de voordracht
van den Heer Knappert werden merkwaardige uitkomsten medegedeeld van hun
onderzoek in de oude notarisprotocollen te Amsterdam en te Leiden bewaard. Op
ongezochte maar treffende wijze werd aldus bevestigd hetgeen verleden jaar onze
Voorzitter de Heer J.F.M. Sterck in zijne toespraak
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ter opening der Jaarvergadering had betoogd over de noodzakelijkheid zulk een
onderzoek door geleerden van verschillende studievakken te doen instellen.
Deze toespraak door den Heer Sterck welwillend ter uitgave afgestaan, is gedrukt
in den laatst verschenen bundel onzer Handelingen, in October aan U allen
toegezonden. Verder bevat die bundel, behalve de gewone jaarverslagen, nog de
voordracht in de vorige Jaarvergadering gehouden door den Heer Dr. P.J. Blok
‘Quatre-Bras en Waterloo’ en eene voordracht van den Heer Dr. A.A. van Schelven
‘Het begin van het gewapend verzet tegen Spanje in de 16de-eeuwsche Nederlanden’.
Deze Handelingen zijn hierdoor tot een voor velen belangrijk boek geworden en
zeker past hier een woord van dank aan de heeren die zoo goed waren hunne bijdragen
daarvoor af te staan.
Gelijke dank is door het Bestuur ook gaarne betuigd aan de schrijvers der
Levensberichten, elf in getal, waaronder één door wijlen ons medelid Dr. A.S. Kok
nagelaten autobiographie. Zij heeft aan waarde nog gewonnen door eene sympathieke
inleiding die de Heer Jhr. Dr. B.H.C.K. van der Wijck de welwillendheid had daarvoor
te schrijven. De Heer Kok deed ons melden, dat hij zijn stuk had opgesteld met de
bedoeling ons Bestuur van dienst te zijn, wetende hoeveel moeite het dikwijls kost
een bevoegden auteur voor een levensbericht bereid te vinden. Dat is zeker waar en
buitengewoon omvangrijk is vaak onze briefwisseling voordat de rechte man gevonden
kan worden. Over de moeite daaraan verbonden en de teleurstellingen daarbij
herhaaldelijk ondervonden, behoef ik hier niet uit te weiden, want daarover beklaagt
het Bestuur zich in geenen deele. Wel echter moet het betreurd worden, al kan men
het billijkerwijze niet

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1916

78
aan het Bestuur wijten, dat menigmaal iemand zich bereid verklaart een levensbericht
te schrijven, maar na herhaalde aanmaning steeds in gebreke blijft zijne belofte te
vervullen. Aldus wordt het dan te laat om nog een anderen biograaf bereid te vinden
en blijft dus zulk een levensbericht geheel achterwege. Eene andere reden waarom
dit soms niet verschijnt, ligt in de omstandigheid dat enkele leden hun wensch te
kennen gaven niet in onzen jaarlijkschen bundel herdacht te worden. Het Bestuur
kan dan bezwaarlijk iets anders doen dan dien wensch te eerbiedigen. Zoo is dit thans
weder het geval met twee overledenen: den Heer Jhr. Mr. J.H. Hora Siccama en Mej.
Dr. M.E. Loke.
Behalve de genoemde twee gewone jaarlijksche bundels is dit jaar geen werk door
ons ter uitgave gebracht. Wèl werd een lijvig deel onuitgegeven Middelnederlandsch
proza voor dit doel aangeboden. Maar na raadpleging der Commissie voor Taal- en
Letterkunde meende het Bestuur dit niet te kunnen aanvaarden, daar het, na al wat
er reeds van gelijken aard gedrukt is, noch om de taal noch om den inhoud van
bijzonder belang voor onze Maatschappij leek te zijn.
Eenige verzoeken om steun werden ontvangen van andere genootschappen of
vereenigingen. Eén daarvan moest het Bestuur tot zijn leedwezen afwijzen, omdat
het wegens de schaarsche geldmiddelen wel gedwongen is zich te beperken. Op een
ander verzoek om steun voor eene op te richten ‘Heimans-Stichting’, werd
geantwoord, dat onze Maatschappij gaarne bereid is daarmede hare instemming te
betuigen. Ook zal eenige geldelijke bijdrage verleend kunnen worden, waar het hier
geldt eene hulde aan de verdiensten van wijlen ons medelid E. Heimans die zooveel
belangrijks heeft verricht ‘ter
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bevordering van natuurhistorische studie bij het Nederlandsche volk en in het
bijzonder bij de jeugd’.
Onze Maatschappij zelve ontving op hare beurt een bijzonder bewijs van sympathie
van een eveneens uit de 18de eeuw dagteekenend Collega, het Genootschap ter
bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde te Amsterdam, dat 10 November
11. zijn 125-jarig bestaan herdacht. Bij die gelegenheid werden Uwe Voorzitter en
Secretaris uitgenoodigd de Maatschappij te vertegenwoordigen bij eene
feestvergadering en een maaltijd. Zij hebben daaraan voldaan en bewaren de
aangenaamste herinneringen aan de eervolle en gulle ontvangst. De herdenking van
het 150-jarig bestaan onzer eigen Maatschappij zou zeker eene gereede aanleiding
gegeven hebben tot wederkeerige sympathiebetuiging, indien niet met het oog op de
tegenwoordige tijdsomstandigheden besloten was geen bijzonder feestelijk karakter
aan onze herdenking te geven.
Deze tijdsomstandigheden zijn ook oorzaak geweest van het verlies van eenige
leden die voor het lidmaatschap bedankten. Hun besluit betreuren wij, al kunnen wij
het ten volle eerbiedigen. Betrekkelijk is hun aantal trouwens niet groot en hebben
wij ons zeker niet te beklagen, wanneer wij in jaarverslagen van verschillende andere
genootschappen lezen hoe zwaar deze in dit opzicht getroffen werden.
Tegenover deze verliezen staat een aanwinst doordat een oud-lid die jaren geleden
bedankte, thans volgens zijn wensch en krachtens art. 12 der Wet, opnieuw als lid
werd opgenomen. Uit eigen beweging bezorgde hij onzen Penningmeester de
verrassing tien jaren achterstallige jaarlijksche bijdrage te storten.
Groote en zware verliezen leed de Maatschappij dit
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jaar door het overlijden van 23 gewone en 8 buitenlandsche leden, zooals U zooeven
reeds uit de woorden van den Voorzitter is gebleken. Voor het eerst sedert vele jaren
is door al die verliezen het totaalcijfer der leden, dat telkens iets stijgende was, nu
lager dan in het vorige jaar: toen 722, nu 712, nl. 1 eerelid, 507 ‘gewone’ leden in
Nederland, 8 in Ned.-Indië, 18 in het buitenland en 178 ‘buitenlandsche’ leden van
welke 46 de rechten en verplichtingen der gewone leden aanvaard hebben.
In verband met deze vermindering besloot de Maandvergadering van den 5den Mei
ditmaal het aantal te kiezen nieuwe gewone leden uit te breiden tot 35, in plaats van
30 in het vorige jaar.
Ten slotte valt nog te vermelden, dat zoowel de Penningmeester als de Secretaris
geruimen tijd aan hunne werkzaamheden onttrokken zijn geweest door ziekte die
ernstige operatiën noodig maakte. Beiden hebben die gelukkig doorstaan en zijn
thans weder geregeld in functie. Door de goede zorgen vooral der HH. Hesseling en
Knappert is in dien langen tijd van ziekte geene stoornis in den gang van zaken voor
de Maatschappij ontstaan. In het bijzonder heeft laatstgenoemde zich daarvoor veel
moeite getroost en zoo is het dan ook mogelijk geworden, dat de beide nieuwe
jaarlijksche bundels stipt op tijd gereed konden komen. Naast den dank voor deze
welwillendheid en toewijding reeds door het Bestuur betuigd, zij het mij vergund
hier ook persoonlijk mijn hartelijken dank uit te spreken voor het voorrecht tijdens
mijne ziekte te mogen weten, dat alles in onze Maatschappij geregeld en goed werd
behartigd.
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Bijlage III. Verslag van den bibliothecaris.
Dames en Heeren,
De hoop in mijn vorig Verslag uitgesproken dat thans de dienst onzer Bibliotheek
weder normaal zou zijn, is, helaas, niet verwezenlijkt. Wat wij in internationaal
verkeer van de buitenlandsche Genootschappen mochten ontvangen bleef verre
beneden den gewonen omvang. Van de 23 Belgische en Fransche Genootschappen
werd ook in het afgeloopen vereenigingsjaar niets ontvangen. Verscheidene Duitsche
zonden geen vervolgdeelen en van verschillende tijdschriften, waarop wij geabonneerd
zijn, bleven de vervolgafleveringen achterwege. Wij van onzen kant hebben de voor
de Belgische en Fransche Genootschappen bestemde ex. van onze uitgaven
ingehouden en zullen de verzending daarvan tot later uitstellen.
Onder de geschenken, die niet zoo talrijk waren als in vroegere jaren, kan ik op
een paar zeer welkome aanwinsten de aandacht vestigen. Ons medelid Dr. W. Zuidema
schonk ons een belangrijke collectie brieven over de Vlaamsche beweging, door
Vlaamsche letterkundigen aan hem gericht. Mevr. de Wed. P.G. Kleyn- van den
Kerckhoff vereerde ons met een bundel gedichten in handschrift van den bekenden
dichter J.P. Kleyn. Mevr. de Wed. A.L.H. Obreen-von Pabst zond een
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aantal boekwerken uit de bibliotheek van haar echtgenoot, terwijl de heer J.C.F.
Laurillard dat voorbeeld volgde door de toezending van een paar handschriften van
ons betreurd medelid Dr. E. Laurillard, en o.a. ook een ex. van den door dien
letterkundige bewerkten Scheurkalender in 24 jaargangen. Van een 80-tal onzer
medeleden en andere belangstellenden ontvingen wij ex. hunner nieuwe uitgaven of
overdrukjes hunner tijdschriftartikelen. De namen van alle vriendelijke gevers en de
titels der door hen geschonken boeken zullen, volgens gewoonte, in de bijlage tot
dit Verslag vermeld worden, even als dit geschieden zal van de boeken door aankoop
verkregen. Van die aankoopen noem ik U slechts een aardig Album Amicorum van
E. Tieboel te Leiden in 1791, gevuld met albumblaadjes en gedichtjes onderteekend
met bekende Leidsche namen, ook van letterkundigen uit dien tijd. Verder een paar
fraaie plaatwerken over Rotterdam en Groningen.
Door aankoop en geschenk werd de Bibliotheek vermeerderd met 8 handschriften,
een groot aantal brieven, 294 boeken en vervolgen van 156 tijdschriften en
Genootschapswerken, weder ruim 30 minder dan verleden jaar. Het gebruik dat van
de Bibliotheek gemaakt werd, nam daarentegen toe. Uitgeleend toch werden 35
handschriften en 4156 boeken, ruim 800 meer dan in het vorig vereenigingsjaar.
Onze Bibliotheek blijf ik bij voortduring in Uwe belangstelling aanbevelen.
LOUIS D. PETIT.
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Lijst van personen en instellingen die de Bibliotheek van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde in het genootschapsjaar 1915-1916 met
geschenken hebben vereerd.
1.

Mr. C. Bake, 's-Gravenhage.

2.

F. de Bas, 's-Gravenhage.

3.

T.H. de Beer, Amsterdam.

4.

E. van Bergen, 's-Gravenhage.

5.

E. van Biema, 's-Gravenhage.

6.

Dr. P.J. Blok, Leiden.

7.

Mr. P.C.J.A. Boeles, Leeuwarden.

8.

J.H. van den Bosch, Gouda.

9.

Dr. R. Brandstetter, Luzern.

10.

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

11.

Centraal-Bureau voor de Kennis der
Provincie Groningen, Groningen.

12.

P. de Clercq, Veenwouden.

13.

Collegium Civitatis Acad. Lugd. Batavor.
Supremum, Leiden.

14.

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

15.

Consulaat van Groot-Brittanië,
Rotterdam.

16.

Curatoren v.h. Stolpiaansch legaat,
Leiden.

17.

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

18.

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

19.

Dr. A.C. Duker, Haarlem.

20.

Dr. C.H. Ebbinge Wubben,
's-Gravenhage.

21.

Dr. A. Eekhof, Leiden.

22.

Dr. W. van Everdingen, Rotterdam.

23.

Mr. A.J. Fokker, Leiden.

24.

A.A. Ganderheyden, Hilversum.
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P. Gediking, Leiden.

26.

Gemeentebestuur van Leiden.

27.

Genootschap ter bevordering v. Natuuren Geneeskunde, Amsterdam.

28.

C.J. Gonnet, Haarlem.

29.

J.J. Graaf, Overveen.

30.

Dr. J. Herderscheê, 's-Gravenhage.

31.

J.G.A. Hogerlinden, Arnhem.

32.

Dr. J.H. Holwerda, Leiden.

33.

G.J. Honig, Zaandijk.

34.

Hoogheemraadschap van Rijnland,
Leiden.

35.

Mevr. Douair. J.H. Hora Siccama,
's-Gravenhage.

36.

A. Hoynck van Papendrecht, Rotterdam.

37.

Mevr. Wed. P.G. Kleyn-v.d. Kerckhoff,
Zwolle.

38.

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

39.

Dr. E.F. Kossmann, 's-Gravenhage.

39a.

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

40.

Mr. L.H.J. Lamberts Hurrelbrinck,
Maastricht.
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41.

Dan. de Lange, Point Loma Californië.

42.

J.C.F. Laurillard, Deventer.

43.

W.F. Leemans, 's-Gravenhage.

44.

Library of Congress, Washington.

45.

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

46.

V. Loosjes, Amsterdam.

47.

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

48.

J.C.H. Matile, Amsterdam.

49.

Dr. P.C. Molhuysen, 's-Gravenhage.

50.

Dr. J.W. Muller, Leiden.

51.

Firma Mart. Nijhoff, 's-Gravenhage.

52.

Mevr. Wed. A.L.H. Obreenvon Pabst,
Velp.

53.

F.D.E. van Ossenbruggen, Soerabaja.

54.

W.P.J. Overmeer, Haarlem.

55.

Louis D. Petit, Leiden.

56.

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

57.

Provinciale Staten van Friesland,
Leeuwarden.

58.

Redactie van De Gids, Amsterdam.

59.

Redactie van Het Huis, Oud en Nieuw,
Amsterdam.

60.

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

60a.

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

61.

H.J. Scharp, Amsterdam.

62.

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

63.

J F.M. Sterck, Haarlem.

64.

W.J.H. Suringar, Leiden.

65.

E. Tant, Oosterbeek.

66.

Universiteits-Bibliotheek, Amsterdam.

67.

Universiteits-Bibliotheek, Utrecht.

68.

Dr. J. Verdam, Leiden.
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69.

Vereeniging ter bevordering van de
belangen des Boekhandels, Amsterdam.

70.

Vereeniging Amstelodamum,
Amsterdam.

71.

Vereniging tot vereenvoudiging onzer
Schrijftaal, Zwolle.

72.

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

73.

Dr. S.G. de Vries, Leiden.

74.

H.M. Werner, De Steeg.

75.

Dr. E. Wiersum, Rotterdam.

76.

J.P.J. Wierts, 's-Gravenhage.

77.

Dr. Jan te Winkel, Amsterdam.

78.

J.A. Wormser, Hilversum.

79.

Dr. W. Zuidema, Amsterdam.
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Lijst der handschriften en boeken waarmede de bibliotheek is vermeerderd:
I. Handschriften.
Geschenk van den heer Ta c o H. d e B e e r te Amsterdam.
Acte van oprichting der Vereeniging van Nederlandsche Letterkunde. 2 Dec. 1884.
Geschenk van Mevr. de Wed. P.G. K l e y n -v a n d e n K e r c k h o f f te Zwolle.
Cahier met gedichten van J.P. K l e y n .
Geschenk van den heer R.J. S c h i e r b e e k R. J z n . te 's-Gravenhage.
C.G. W i t h u y s , Hij is niet meer! Aan de nagedachtenis van G.W. Verwey Mejan,
1850.
Brief van Prof. Va n B r e d a , van H.A. S p a n d a w , van N.G. v a n K a m p e n .
4 brieven van H.M. W i l l i a m s , 1796-98 aan J.D. Pasteur.
Brief van F e r e t z ? uit het kamp van Montmartin 1637.
5 brieven van Q u a t r e m è r e -D i s j o n v a l aan J.D. Pasteur 1798-1804.
Verschillende gedichten, waarschijnlijk afschriften.
Geschenk van den heer J.C.F. L a u r i l l a r d te Deventer.
E. L a u r i l l a r d , Herder. Eene voorlezing [niet gedrukt).
E. L a u r i l l a r d , Stellingen betreffende de doodstraf.
E. L a u r i l l a r d , Gedichten en allerlei aanteekeningen.
J.J. v a n O o s t e r z e e , Aanspraak bij den doop van den heer A. Davids. 1846.
Geschenk van den heer W.J.H. S u r i n g a r te Leiden.
Penteekening van Dr. Jan ten Brink 1882.
Geschenk van Dr. W. Z u i d e m a te Amsterdam.
Verzameling brieven over de Vlaamsche Beweging.
Gekocht.
Album Amicorum van E. T i e b o e l . Leiden 1791.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1916

86

II. Boeken1.
A l b e r d i n g k T h i j m (J o s . A l b .), Keurbladzijden uit Nederlandsche schrijvers.
Jos. Alb. Alberdingk Thijm. Bezorgd onder toezicht van J.F.M. S t e r c k . Aalst z.j.
Album van Rotterdam [met tekst van E. W i e r s u m en A. Vo o g d ]. 's-Gravenh.
1915.
A l l a r d (H.J.), Antonius van Gils en de kerkelijke gebeurtenissen van zijn tijd.
's-Hertogenb. 1876.
Almanak van het Leidsche Studentencorps voor 1896, 1898-1903, 1905-11,
1913-15. 17 dln. (13).
Amstelodamum. Jaarboek XIV. Amst. 1915 (70).
A n o n y m u s , Boert en Ernst. Leekedichtjes (1904-1915). Rotterdam 1916.
Arnhem. Een kleine Handleiding voor hen, die zich hier metterwoon wenschen te
vestigen. Arnhem [c. 1900.] Geïll.
Op den Omslag: Arnhem als Woonplaats.
Arnhem. en omstreken. Geheel omgewerkte en tot den tegenwoordigen tijd verm.
uitgave. Arnhem 1868.
B a k k e r (S.K.), Ut it iepen finster. Twa lèzingen en in preek. Drongryp [1912?].
(12).
B a n g e (R.), Klein, maar rein. Zinrijke gezegden. Gron. z.j. (62).
B a s (F. d e ), Valsche Staatkunde. Bestrijding van P. N o t h o m b s Histoire Belge
du Grand-Duché de Luxembourg. 's-Grav. 1916 (2).
B a u m a n n (E.D.), De dokter en de geneesheer. Amst. 1915. M. pl. 2 dln.
I. Maatschappelijk leven. - II. De wetenschap.
Nederlandsche kultuurgeschiedk. monographiën. IV, V.
B a v i n c k (H.), De Welsprekendheid. Eene Lezing. Kampen 1901. (62).
B a x (J.S.), De weg tot een gelukkig huwelijk. Breda 1865. (62).
B e e k m a n (A.A.), Nederland als polderland. Beschrijving van den eigenaardigen
toestand der belangrijkste helft van ons land, tevens bevattende de topografie van
dat gedeelte met de voornaamste détails, toegelicht door kaarten en teekeningen. 2de
druk. Zutph. 1915.
B e e r (Ta c o H. d e ), De waarheid aangaande den tegenwoordigen oorlog geput
uit: 1 de Kleurboeken der oorlogvoerende Staten, 2 de Geschiedenis, 3 den Bijbel,
4 het Woordenboek der Nederlandsche taal. Amersf. 1915. (3).
B e e r s (J a n v a n ), De Oorlog. Gedicht van -, getoonzet door P e t . B e n o i t .
Antw. 1873. (62).

1

De cijfers achter de titels geplaatst, verwijzen naar de met diezelfde cijfers gemerkte namen
der schenkers hiervoren op blz. 83 opgenomen. De titels zonder zoodanige cijfers zijn van
boekwerken door aankoop of ruiling verkregen.
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B e e r s (J a n v a n ), La Guerre. Traduction littérale du poëme flamand. Anvers
1873. (62).
Beiaard (De). Maandschrift onder redactie van G e r . B r o m , F. v a n
C a u w e l a e r t , J o s . S c h r i j n e n e.a. Jrg. I. Dl. I afl. 1-3. 's-Hertogenb. 1916.
B e r g e n (E d w . v a n ), De geldduivel. Drama. Antw. 1911. (4).
B e r g e n (E d w . v a n ), De plaag der dorpen. Tooneelspel. Antw. 1912. (4).
B e r g e n (E d w . v a n ), Galeswintha. Historisch drama. Rouss. 1912. (4).
B e r g e n (E d w . v a n ), Schijn bedriegt. Tooneelspel. Rouss. 1912. (4).
B e r g h v a n E y s i n g a (H.W. Ph. E. v a n d e n ), Het Bankroet van religie en
Christendom in de moderne maatschappij. Zutph. 1898 (62).
Bescheiden uit de Archieven der Marine betrekking hebbende op de Omwenteling
in 1813/14. Medegedeeld door G.J.W. K o o l e m a n s B e i j n e n . Z.p. 1915. (38).
Beschrijving der verzamelingen van Ds. L. Schouten Hzn., voorzoover deze op
bepaalde tijden te bezichtigen zijn. Utr. 1886. (62).
B e v e r s e n (N.J)., Jhr. Johan van Heurn. M. portr. 's-Gravenh. 1903. (62).
B i e l e v e l t (H.), Van het Ziekbed. Losse dichtstukjes. Dev. 1862. (62).
Bijdragen tot de Kennis der Prov. Groningen. Dl. II afl. 4. Gron. 1915. (11).
B l a a u w (A.H.), De Tropische Natuur in Schetsen en Kleuren. Amst. 1913.
Bloemen uit den Italiaanschen lusthof. Stukken van Italiaansche dichters .. in het
Hollandsch vertaald door F.M. L u r a s c o . Amst. 1882. (62).
Bloemlezing uit middelnederlandsche dichters door E e l c o Ve r w i j s . 4de uitg.
d.F.A. S t o e t t . Dl. I. Zutph. 1915.
B l o k (P.J.), Geschiedenis eener Hollandsche stad. Afl. 12. 's-Grav. 1916 (6).
B o e l e s (P.C.J.A.), Les trouvailles de monnaies Carolingiennes dans les Pays-Bas,
spécialement celles des trois provinces septentrionales. Amst. 1915. (7).
B ö h r i n g e r (J.A.), De Zwijger spreekt. 6 Sept. 1898. Kroningsdag. Amst. 1898.
(62).
B o o v e n (H e n . v a n ), De fraaie comedie. Een Haagsch verhaal enz. Amst.
1912.
B r a n d s t e t t e r (R.), Lauterscheinungen in den Indonesischen Sprachen. Luz.
1915. (9).
B r o e k (L. v a n d e n ), Eene Schipbreuk. Zee-tafereeltje. Tiel 1870. (62).
Bronnen voor de geschiedenis der Leidsche Universiteit. Uitg. d. P.C.
M o l h u y s e n . Dl. II. 's-Hage 1916. (14).
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B r o n s v e l d (A.W.), Historische en letterkundige opstellen. Utr. 1908.
B r u g m a n s (H.), De Middeleeuwen. Geïll. Amst. 1915.
Algemeene Cultuurgeschiedenis.
Nederlandsche Bibliotheek. 313.
B r u n n e r (E.A.), Aan mijn Vaderland en deszelfs dappere zonen. Leiden 1830.
(62).
B r u s s e (M.J.), Boefje. 13de druk. Geïll. door H. M e i j e r . Rotterd. 1915.
B ü t t i k o f e r (J.), Rotterdamsche Diergaarde. Geïllustreerde wandelgids. Met
een plan der Diergaarde. Rott. 1907.
C a n e l (A.), Recherches historiques sur les Fous des rois de France et
accessoirement sur l'emploi du Fou en général. Paris 1873. (52).
C a n t e r (B e r n .), Dramatische werken. - Medea. - De bron der jeugd. - De
gijzelaars. Amersf. 1913.
Catalogus van de Schenking-Quack aan de Bibliotheek der Universiteit te
Amsterdam. 1915. (66).
Catalogus der Buma-Bibliotheek. 8e Vervolg. Leeuw. 1915. (57).
C a u m o n t l a F o r c e (Marquis de), L'Architrésorier Lebrun gouverneur de la
Hollande 1810-13. Paris 1907.
C h e n n a (J o s .), In occasione delle Auguste Nozze di S.A.R. il Principe Federico
de Paesi Bassi con S.A.R. la Principessa Louisa di Prussia. In Luglio 1825. fol. en
8o. (62).
C l a u d i u s (M a t t h .), De Wandsbeckerbode. (Proza). Uit het Hoogd. vertaald
door I.C. v a n D e v e n t e r . Haarlem 1857-58. 2 dln. M. pl.
C l a y (J.), Schets eener geschiedenis van het begrip Natuurwet. Leid. 1915. (16).
C o p p é e (F r a n ç .), La grève des forgerons, Poème. 64e édition. Paris s.d.
C o p p é e (F r a n ç .), De Werkstaking. Vertaald door J.L. We r t h e i m . Amst.
1880.
C o u p e r u s (L o u .), Herakles. Roman. Amst. 1913. 2 dln.
C r a a n d i j k (J.), Gids voor Haarlem en omstreken. 5de opnieuw herziene en
omgewerkte druk. Haarlem 1906.
C r o m m e l i n (H.S.M. v a n W i c k e v o o r t ), Keizer Wilhelm II. Baarn 1916.
Mannen en Vrouwen van Beteekenis N.R. 1. 2.
't Daghet in den Oosten. Jrg. III. Hass. 1889-90. (50).
D a m v a n I s s e l t (E.W. v a n ), Hassar of de negers. Dichtstuk. Amersf. 1855
(62).
D a s s e v a e l (S.), Aan mijne landgenooten, bij de landing van Napoléon.
's-Gravenh. 1815. (62).
D e l p r a t (C.C.), De wording en de geschiedenis van het Genootschap ter
bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde te Amsterdam 1790-1915. Amst.
1915. (27).
Dilettantismen. Door A.A. Amst. 1895. (62).
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Dingen die niet iedereen weet. No. 1-6. Breda 1902-3. (62).
D r a a i j e r (J.), Een jubileerende Wet. De geschiedenis en beteekenis onzer
Grondwet. Een bijdrage tot de viering van het Eeuwfeest onzer Onafhankelijkheid.
Devent. 1913. (62).
D r a a i j e r (J.W.), Gids voor 't Gooi en Baarn. 3e geheel bijgewdruk. Utr. [c.
1900].
D r u m m o n d (H e n .), Het nieuwe leven. Eene toespraak. Naar het Eng. Doet.
1892. (62).
D u n c a n (I s i d .), De Dans der toekomst. Met woorden ter inleiding van K a .
F e d e r n . Amst. 1905. M. pl. (62).
D u s s e a u (P.J.V.), Dichtstukjes. Amst. 1836. (62).
D u v a l (J u l .), Charité sociale. Gheel ou une colonie d'aliénés vivant en famille
et en liberté. Etude sur le patronage familial appliqué au traitement des maladies
mentales. Paris 1867. (52).
E e d e n (F r e d . v a n ), De blijde Wereld. Reden over mensch en maatschappij.
Amst. 1903.
E e r d e (J.C. v a n ), Koloniale volkenkunde. Dl. I. Amst. 1914.
E n g e l k e s (J.W.), De spelling-Kollewijn. (Verkorte en herziene uitgave, met
toestemming van de Schrijver bewerkt door J.A. Vo r d e r H a k e ). 6de druk. Zwolle
1915. (71).
E n g e l s (P.H.), Antwoord op drie vragen: van waar de Godsdienst of wel dat
godsdienstig gevoel, hetwelk zich in den mensch openbaart? enz. Utr. 1867. (62).
E p i c t e t u s , Enchiridion. Zedekundig Handboekje. Vertaald en van een inleiding
voorzien door D.F. S c h e u r l e e r . 's-Gravenh. 1915.
E r i c s s o n (To .), Grundlinjer till undersökningen av Södermanlands folkmål.
Inledning ock historik, ljud- ock formlära. Stockh. 1914.
Svenska landsmål ock Svenskt folkliv. B.S. - Archives des traditions
populaires Suédoises. B. 8.
Evangeelje (It) neffens Markus forfryske fen W. v a n B o r s s u m Wa a l k e s yn
de hjoeddeiske stavering oerbrocht. Snits 1912. (12).
E v e r d i n g e n (W. v a n ), De oorlog in Zuid-Afrika. Dl. II. Tweede tijdvak. Dl.
II. Delft 1915. (22).
F a b r i c i u s (J.), Onder één dak. Tooneelspel. Buss. 1914.
Feestbundel Dr. A. Bredius aangeboden. Amst. 1915. 2 dln.
F e y f e r (F.M.G. d e ), De Geneeskunde. Baarn 1915.
Uit onzen Bloeitijd. Ser. III, No. 10.
F o c k e m a (D a .), Proeven van Taal- en Geschiedkunde. Met eene bijdrage over
den Frieschen Kronijk van Ocke van Scharl. e.a. Leeuw. 1836. (62).
Fögl d'Engiadina 1909. No. 7, 8. (25).
F o k k e r (A.J.), Statistiek der Gemeente Leiden. In 1884 door J. B o o l uitgegeven
en sedert vervolgde cijfers, vermeerderd met van elders verzamelde gegevens. Leiden
1915. (23).
F o l m e r (T.), Catalogus van boeken en boekjes over Overstroo-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1916

90
mingen en Watervloeden in Nederland aanwezig in de Bibliotheek van het
Rotterdamsch Leeskabinet. Rott. 1916.
Fragmente (Neue) des mittelniederländischen Gedichtes Karel ende Elegast
herausg. und bearbeitet von B e r n h . L i n d m e y r . Münch. 1912.
Programm d.K. Maximilians-Gymnasiums.
F r a n c k e n (C.M.), De Grieksche en Romeinsche letterkunde in aard en grenzen.
Toespraak. Gron. 1877. (62).
Friesland rond per tram. Uitstapjes langs de lijnen van de Nederlandsche
Tramweg-Maatschappij. Leeuwarden [c. 1905]. Geïll.
Fryslân. Algemien Frysk Wykblêd. Utjefte fen it Selskip for Fryske Tael- en
Skriftenkennisse en it Boun fen Fryske Selskippen bûten Fryslân. Red. O.H.
S y t s t r a , R.W. C a n n e , J.J. H o f , P. S i p m a . Jierg. I. Huzum 1916.
G a c h o t (E d .), Les campagnes de 1799. Jourdan en Allemagne et Brune en
Hollande. Av. grav. et cartes. Paris 1906. (52).
Gedenkboek der Wereldbibliotheek 1905-1915 [uitg. door L. S i m o n s ]. Amst.
1915. M. pl. en portr.
Feestuitgaaf der Mij. voor goede en goedkoope lectuur 1915.
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. VIII, 1. 2. 's-Grav. 1915-6. (15).
G e l l e r t (C.F.), Fabelen en vertelsels in Nederd. vaerzen gevolgd. Amst. 1784.
3 dln. M. pl.
G e r z o n (J.E.), De Vereenvoudigde spelling toegelicht. 2de druk. Zwolle 1915.
(71).
G e s s n e r (G.), Het beeld van een stille in den lande, of trekken uit het leven der
weduwe van J.C. Lavater. Uit het Hoogd. Haarl. 1817. (62).
G e s s n e r (S.), Werken. Opnieuw uitg. door E.M. O v e r d o r p geb. P o s t . M.
pl. Amst. 1804. 3 dln.
G e u n s (J.J. v a n ), 24 Maart 1912. Verzen. Z.p. (62).
G e w i n (Ev.), De Bilt. Een Utrechtsch dorp in vroeger eeuw. Utr. 1916.
G e i j e r (H e r m .), Ortnamnens undersökning ock reglering. Ett bidrag till
utredning av frågan om namnregleringens förutsättningar ock mål. Stockh. 1912.
Svenska Landsmål och Svenskt folkliv. B. 7. - Archives des traditions
populaires Suédoises. B. 7.
G e z e l l e (G u i d o ), Dichtwerken. Amst. 1903-5. 10 dln. 8 bdn. M. portr.
I. Dichtoefeningen. - II. Kerkhofblommen. - III. Gedichten, Gezangen,
Gebeden en Kleengedichtjes. - IV. Liederen, Eerdichten et Reliqua. - V,
VI. Tijdkrans. - VII, VIII. Rijmsnoer. - IX. Hiawadha's Lied. - X. Laatste
Verzen.
G e z e l l e (G u i d o ), Prozawerken. Amst. 1905. 3 dln.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1916

I. Uitstap in de Warande. 5de uitg. - II. De Doolaards in Egypten. - III.
Van den Kleenen Hertog. 3de uitg.
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Gids van Arnhem naar Isselburg. Een reisje met de Geldersche stoomtram. Geïll.
Z.p. [c. 1905].
Gids voor Arnhem en omstreken. Met plattegrond, wandelk. en afb. 8e druk. Arnh.
z.j.
Gids door Walcheren uitg. door de Vereenigingen tot bevordering van het
vreemdelingenverkeer enz. Middelb. [c. 1900]. Geïll.
Gids voor Deventer en omstreken. Met plattegrond, platen en ill. Dev. [c. 1900].
Gids voor Ellecom, de Steeg en Rheden. M. pl. Velp [c. 1905].
Gids voor Ermelo en omstreken. M. pl. Erm. [c. 1905].
Gids voor Utrecht, de Bilt, Zeist, Rijzenburg, Driebergen, Doorn, Neer-Langbroek,
Wijk bij Duurstede; Leersum, Amerongen en Rhenen. M. pl. Utr. [c. 1900].
Gids voor Wageningen en omstreken. Geïll. [Wagen. 1900?].
Gids voor Zeist. Geïll. 2de druk. Zeist z.j.
Gids (Beknopte) voor Oldenzaal en omstreken. Geïll. Zwolle 1896.
Gids (Beknopte Geïllustreerde) van Apeldoorn, het Loo en omstreken. Apeld.
1900.
Gids (Geïllustreerde) voor de Noordzee-Badplaats Oostvoorne. Oostv. 1900.
Gids (Geïllustreerde) voor Ginneken, uitgeg. van wege de Vereeniging Ginneken
Vooruit. Breda [c. 1900].
Gids (Geïllustreerde) voor Oisterwijk en omgeving. Tilb. 1900.
Gids (Nieuwe) voor Apeldoorn en omstreken. Geïll. Apeld. 1900.
Gids (Nieuwe) voor Leeuwarden en omstreken. Geïll. Uitg. door de Vereeniging
tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer. Leeuw. 1900.
G i r a r d i n (E m . d e ), La joie fait peur. Comédie en un acte, en prose. Nouv. éd.
Paris 1883.
G o e d e k e (K a r l ), Grundrisz zur Geschichte der, deutschen Dichtung. 3e neu
bearb. Aufl. Nach dem Tode des Verfassers .. fortgeführt von E d m . G o e t z e . IVer
Bd. IIIe Abt. Vom siebenjährigen bis zum Weltkriege. VIes Buch Ie Abt. III T.
[Goethe-Bibliographie]. Dresden 1912.
G o e d e l (G.), Klar Deck überall! Hamb. 1916.
Quickborn-Bücher IX.
Groningen. Tijdschrift voor de Volkstaal, Geschiedenis, Volksleven enz. van de
Prov. Groningen. Redactie: J. T i l b u s s c h e r en G.A. W u m k e s . Ie Jrg. Winsum
1916.
Groningen. [Gedenkboek 1913, onder redactie van A.V. W i j n b e r g . Gron. 1914].
M. pl.
G u y o t (Yv .), La politique Boer. Faits et documents en réponse au Docteur
Kuyper. Paris 1900. (52).
G i j s e n (M.), Uit het hart van Brabant. Novellen. Amst. 1915.
H a a r (B. t e r ), De tachtigste geboortedag van den Hoogleeraar
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W.A. van Hengel den 12 Nov. 1859 te Leiden gevierd. Brief aan H.J. Spijker. Utr.
1859. (42).
H a e r s o l t e (J.W.J. B a r o n v a n ), Het gulden boek der Zee. Haarl. 1914. M.
pl.
H a h n (E.), Jakob Stampfer, Goldschmied, Medailleur und Stempelschneider von
Zürich. 1505-1579. M. Taf. und Ill. Zürich 1915.
Mitteilungen d. Antiq. Gesellsch. in Zürich. LXXIX.
H a r d e n b r o e k , Heer van B e r g e s t e i n (G.J. v a n ), Gedenkschriften. Uitg. d.A.J.
v a n d e r M e u l e n . Dl. IV. Amst. 1916.
Werken uitg. d.h. Historisch Genootschap III S. No. 36.
H a r t o g (H.), Een eigenwijs schrijfster (Anna de Savornin Lohman). Rott. 1903.
(62).
H a s s e l t (T h e o . M a x . v a n ), Proeven van Proza en Poëzie. 1870-1880. Uit
de nagelaten papieren... verzameld door zijne ouders. 's-Gravenh. 1880. (62).
H e i j e r m a n s (H e r m .), Op hoop van zegen. Spel-van-de-zee in 4 Bedrijven.
de
6 druk. Amst. 1914.
H e l p m a n (G.), Over chanteurs. Amst. 1910. (62).
H e n r y (L é o .), La Barbe & la Liberté. Histoire, Lois, Principes & Intolérantisme.
Paris 1879. (52).
Herinnerings-album van den grooten Watersnood van Januari 1916. 3de druk.
Amst. 1916.
H e t t e m a (F. B u i t e n r u s t ), Wat er tegen is en wat er voor. 6e druk. Zwolle.
(71).
H e u v e l (J o a n . v a n d e n ), Gedichten. Amst. 1914.
H e y e (J.P.), Wapenkreet. Leid. 1830. (62).
Historie van den Jonge Ridder van St. Joris, Zoogenaamde Pretendent van
Engeland: berucht door zyn laatst ondernomen Inval in Schotland, en de groote Rol
die hy vervolgens in Europa gespeelt heeft enz.... Beschreeven door den Heeren F*.
L*. K***. Rott. 1759.
H o f d i j k (W.J.), Een lijkkrans op een vorstengraf. Amst. 1879. (62).
H o l w e r d a (J.H.), Die Niederlande in der Vorgeschichte Europa's. Ausgrabungen
und Studien. M. 18 Taf. Leid. 1915. (32).
H o n i g (J a n J a c . z n ), De Overstrooming in de Zaanlanden in het jaar 1825,
volgens de aanteekening in het Dagboek van -. Medegedeeld door G e r . J a n
H o n i g . Koog-Zaandijk 1916. M. pl. (33).
H o o g h w i n k e l (C.), Herinnering aan België. Een gedicht. Schoonh. 1867. (62).
H o o p J r . (A. v a n d e r ), Redevoering over den waren roem. Rott. 1830? (62).
H o o p J r s z n . (A. v a n d e r ), Terug. Een lied. Rott. 1860. (62).
H o r n (M.), Catharina Beersmans. Amst. 1887. (62).
Houtsneden (De) in Vo r s t e r m a n 's Bijbel van 1528. Afbeeldingen
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der prenten van J. S w a r t e.a. Met een inleiding door N. B e e t s . Amst. 1915.
Uitg. v.h.K. Oudheidk. Genootschap.
H u f v a n B u r e n (J.) ps. van J.A. H e u f f A z n ., De mannen van Sint-Maarten.
Historische roman. 's-Grav. 1882. 3 dln. (52).
H u g e n h o l t z (P.), De teekenen der tijden. Rott. 1892. (62).
H u r r e l b r i n c k (L.H.J. L a m b e r t s ), Een offer. Amersf. 1913.(40).
H u r r e l b r i n c k (L.H.J. L a m b e r t s ), In naam der Koningin. Klucht. 2de druk.
Kamp. 1912. (40).
H u r r e l b r i n c k (L.H.J. L a m b e r t s ), De eerste Mei. Amersf. 1916. (40).
H u r r e l b r i n c k (L.H.J. L a m b e r t s ), Uit de kleine Republiek. Klucht. Kamp.
1909. (40).
H u r r e l b r i n c k (L.H.J. L a m b e r t s ), Een moordenaar. Klucht. Kamp. 1911.
(40).
H u r r e l b r i n c k (L.H.J. L a m b e r t s ), Limburgiana. Amersf. 1914. (40).
H u r r e l b r i n c k (L.H.J. L a m b e r t s ), Van een Limburgsch Dorp. Amersf. 1915.
(40).
H u y g e n s (C o n s t .), Briefwisseling. Uitg. d.J.A. Wo r p . Dl. V. 's-Grav. 1916.
(14).
H u y g e n s , de zoon (C o n s t .), Journaal. Aanteekeningen en verbeteringen op
het Register, bijeenverzameld door J.H. H o r a S i c c a m a . Amst. 1915. (35).
Werken uitg. door het Histor. Genootschap. 3de S. No. 26.
India and the War. Lond. 1916. (15).
Inventaris van het Archief Purmerend [door C.J. G o n n e t .] 's-Grav. 1915. (28).
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap ‘Niftarlake’ 1913. Utr. 1913.
Jaarboekje, (Rotterdamsch) voor 1916. Rott. 1916.
Jacques Rolla. Een verhaal van den bruinen Ridder [ps. van C.J. v a n d e r
M o o r e ]. Baataaviea 1865. (62).
J a p i k s e (N.), Johan de Witt. Geïll. Amst. 1915.
Nederlandsche Historische Bibliotheek. IX.
J o h n s o n (P.), Sägner från nordöstra Skåne. Stockh. 1913.
Svenska Landsmål ock Svenskt folkliv. B. 9. - Archives des traditions
populaires Suédoises. B. 9.
J o n g h (I z . d e ), Natuur en liefde in strijd. Tooneelspel. Amst. 1796.
J u l i a , ps., Een sprookje tusschen Kerstmis en Nieuwjaar. Delft 1902. (62).
K a l f f (G.), Van Zeevarende Luyden en Zee-Poëten. Een inleiding tot
S c h e u r l e e r 's ‘Mannen ter Zee’ en ‘Van Varen en van Vechten’. 's-Gravenh. 1915.
K a l f f (G.), Literatuur en Tooneel te Amsterdam in de XVIIde eeuw. 2de herz.
druk. Haarl. 1915.
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K a l f f (G.), Studiën over Nederlandsche Dichters der XVIIde eeuw. Vondel. Cats. - Huygens. - Hooft. - Camphuysen. 2de herz. druk. Haarl. 1915.
K a m p e n (N.G. v a n ), Proeve eener geschiedenis der Kruistogten naar het Oosten,
tot op de herovering van Ptolemais in het jaar 1291. Haarl. 1824-26. 4 dln.
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K e m p e n (J.M. v a n ), Over de vormen van gouden en zilveren werken. Utr. 1851.
(62).
K e p p e r (G.L.), Koning Willem Ill. Zijn leven en regeering. Schoonh. 1890.
(62).
Kleeding en de Man door L. C o u p e r u s , To p N a e f f , M.J. B r u s s e e.a.M.
pl. 's-Gravenh. 1915.
K l e e r k o o p e r (M.M.), De Boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e
eeuw. Uitg. en voortgezet door W.P. v a n S t o c k u m Jr. Ve stuk. 's-Grav. 1916.
(69).
K l e y n (J.P.), Oden en Gedichten. Utr. 1782. (37).
K l e y n (A.), geb. O c k e r s e , Oden en elegien. Arnh. 1800. (37).
K l o o s (W.), Een Daad van Eenvoudige Rechtvaardigheid. Studies over onze
18e eeuwsche Dichters met Bloemlezing uit hun Werken. Amst. 1909.
K o c k (W.H.W. d e ), Waarom de Max Havelaar geschreven werd. Met den Brief
aan Z.E. den Minister van Koloniën. 's-Gravenh. 1913. (62).
K o e t s v e l d (C.E. v a n ), De arme in het duin. 's-Gravenh. 1851. (62).
K o e t s v e l d (C.E. v a n ), Zonder schaduw. Eene Kerstvertelling. Schoonh. 1879.
(62).
K o e t s v e l d (C.E. v a n ), Het Ontstaan, de Beginselen en de Geschiedenis van
onze Politieke Partijen. Rotterd. 1904. (52).
K o l l e w i j n (R.A.). Vereenvoudigers-Arsenaal. Baarn 1914. (71).
K o n i n c k (L o d . d e ), Het menschdom Verlost. Heldendicht in twaalf zangen.
Turnh. 1882. 2 dln.
K o o l e n Pz. (P.N.), Over het misbruiken van Bastaardwoorden in onze taal. Gent
1900. (62).
K o s s m a n n (E.F.), Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche
tooneel in de 17e en 18e eeuw. 's-Gravenh. 1915. (39).
K u n s t (J a n ), Terschellinger volksleven. - Gebruiken, feesten, liederen. Met ill.
en 80 muziekbijlagen. Uith. 1915.
Kunstberichten van ‘Oud-Holland’ onder redactie van A. B r e d i u s en H.E. v a n
G e l d e r . Jrg. I. No. 1. Amst. 1915.
Niet verder verschenen.
K u y p e r (J.), Geschiedenis v.h. christelijk lager onderwijs. 's-Grav. 1897. (52).
L a a r e n v a n D a l e n (A.J.G. v a n ), Geen etsen maar schetsen. 3de druk. Utr.
z.j. (62).
L a b b e r t o n -D r a b b e (H e n r .), Enkele verzen. Amst. 1912.
L a g e m a n s , Recueil de Traités. XVIII, 1e part. La Haye 1916. (17).
L a n d r é (T.), Dr. H.P. Berlage Nzn. Baarn 1916.
Mannen en Vrouwen van Beteekenis. N.R.I. No. 1.
L a n g e (J.P.), Christenharptonen, nagezongen door J.J.L. t e n K a t e . 3de druk.
Amst. 1856. (62).
L a r c h e y (L o r .), Dictionnaire historique d'Argot. 8e éd. des Excen-
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tricités du langage, augmentée d'un Supplément. Mis à la hauteur des révolutions du
jour. Paris 1880. (52).
L a s c h (A.), Mittelniederdeutsche Grammatik. Halle 1914.
L a u r i l l a r d (E.), Scheurkalender voor 1884-9, 91-92, 95-1909. 24 pakjes (42).
L a u r i l l a r d (E.), Bij eene gevangenis. Dichtregelen. Amst. 1880. (42).
L e c h n e r (J.), Bij den algemeenen Dankdag in Nederland. (26 Sept. 1847).
Schied. 1847. (62).
L e c o u t e r e (C.), Inleiding tot de Taalkunde en de Geschiedenis van het
Nederlandsch. Bruss. 1915.
L e e u w (J. d e ), Orchidee. 's-Grav. 1915.
L e v y (J.A.), De moderne levensbeschouwiug van J. Kappeyne van de Coppello.
's-Grav. 1875. (62).
Lijst van periodieken in de bibliotheek van het Koloniaal Instituut. Met 1e Suppl.
Amst. 1914.
L i n d e (A n t . v a n d e r ), Eine Prise für die Ritter der Morgendämmerung (sonst
genannt ‘Dageraads Knoeiers’) aus der Dose Dr. Arth. Schopenhauer's, höflichst
dargeboten. Amst. 1862. (62).
L i n d e J z . (G. v a n d e r ), Wapenlied. Leyd. 1830. (62).
L o e b è r (J.A.), Het bladwerk in N.I. Amst. 1914.
L o e b è r (J.A.), Textiele versieringen in N.I. Amst. 1914.
L o h m a n (A n n a d e S a v o r n i n ), Vrouwenliefde in de moderne literatuur.
Amst. 1906.
L o h m a n (A n n a d e S a v o r n i n ), Over boeken en schrijvers. Subjectieve
opstellen. Amst. 1903.
L o h m a n (A.F. d e S a v o r n i n ), De vrije School voor heel de natie. Utr. 1916.
(60a).
L o o s j e s (V.), Geschiedenis van de Vereeniging ter bevordering van de belangen
des Boekhandels. Amst. 1915. (69).
L ü t k e m a n n (L.) und A. R a h l f s , Hexaplarische Randnoten zu Isaias 1-16 aus
einer Sinai-Handschrift herausgegeben. Berl. 1916.
Lyst fen de Utjeften yn en oer it Frysk forskynd yn 1901/10. Gearstald fen wegen
it Selskip for Fryske tael- en skriftenkennisse, út de Friesche Bibliographie enz. Grou
z.j.
M a h o (H.), D'Amsterdam à l'île de Marken. Souvenirs & Impressions. Orné de
nombreuses photogr. & gravures. Préface de L o u - W i l m e t . Brux. 1911.
M a n (M a r . G.A. d e ), Het Neuzengilde of dat van Nazarius of Nazareth. Amst.
1915. (47).
M a n d e r e (H. v a n d e r ), Hugo de Groot. Baarn 1915.
Onze groote mannen. Ser. 1. No. 10.
M å n s s o n (P e d .), Skrifter på Svenska efter handskrifter i Stockholm, Uppsala
och Linköping med en inledning utgifna af R o b . G e e t e . Stockh. 1913-15.
Samlingar utg. af Svenska Fornskrift-Sällskapet. Hft. 143, 144, 146, 148.
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M a r o n i e r (J.H.), Het Pinksterfeest. Arnh. 1894. (62).
M a r o n i e r (J.H.), Het Paaschfeest. Arnh. 1894. (62).
M a g n e v i l l (A.), Bjursåsmålets ordförrad. Stockh. 1913.
Svenska Landsmål ock Svenskt folkliv. B. 10. - Archives des traditions
populaires Suédoises. B. 10.
M a t i l e (J.C.H.), Histoire Généalogique des différentes branches de la famille
Matile. Amst. 1914. (48).
M a u r i k J r . (J u s t . v a n ), Fijne beschuiten. Blijspel. 3de druk. Amst. 1902.
M a u r i k J r ., Indrukken van een, ‘Tòtòk’. Indische typen en schetsen. M. 200
ill. Amst. 1897.
Meditatien van een Drentschen Schoolmeester. I. Assen 1869. (62).
M e e s (M.), Een en ander over het stelsel van bescherming. Rott. 1882. (62).
M e i j e r (G.A.), De Predikheeren te 's-Hertogenbosch. Nijm. 1897.
M e i j e r (G.A.), Het Dominicanerklooster te Zwolle. Nijm. 1901.
M e i j e r (H.H.B.), List of references on Prison Labor. Washington. Library of
Congress. 1915. (44).
M e i j e r (W.), Spinoza. Een levensbeeld. Amst. 1915.
Populair Wetenschappelijk Nederland. No 14.
M o b a c h i u s (J o a .), Beschrijving van de Groote- of St. Jans-kerk der hoofdstad
's-Hertogenbosch enz. 's-Hertogenb. 1789.
M o e n s (P e t r .), Welkomlied aan de heldhaftige Kweekelingen van Leidens
Hoogeschool, bij hun zegepralend terugkeeren uit het overwonnen België, op den
23 Sept. 1831. Leid. 1831. (62).
M o q u e t t e (H.C.H.), De vrouw. II. Maatschappelijk leven. Amst. 1915.
M o r f (H.), Geschichte der Französischen Literatur im Zeitalter der Renaissance.
e
2 Aufl. Strassb. 1914.
Grundriss der Roman. Philologie, N.F. IV.
M o r r i s (W i l l .), Hoe de maatschappij is, hoe zij behoorde te zijn (True and false
Society) vertaald door K.A.B. Amst. 1898. (62).
M o r u s (C e n .), The Fates of the Princes of Dyfed. Illustr. Point Loma Cal. 1914.
(41).
M u l l e r (J.W.), Over Nederlandsch volksbesef en taalbesef. Utr. 1915. (50).
N i c o l a r d o t (L.), Histoire de la Table. Curiosités gastronomiques de tous les
temps et de tous les pays. Paris 1868. (52).
N i e u w e n h u i s (F.J. D o m e l a ), Gedachtenisrede ter viering van het 50-jarig
bestaan van het Nederlandsch Bijbelgenootschap uitgesproken ... op den 11en Aug.
1864. Amst. 1864. (42).
N o b l e (J.), South Africa, past and present; a short history of the European
settlements at the Cape. Lond. 1877. (52).
Noordzeebad (Het) Noordwijk aan Zee. Geïll. Noordw. 1905?
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N o t t e n (D.T.), Klaagzang. Toonen der smart en weemoedige vertroosting.
Leeuw. 1849. (62).

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1916

97
Oanwizing (Koarte) by de punten fen studzje, hokker yn de opropping fen 1911 esfh.
neamd binne for hjar dy't in biwiis fen bikwamens for it lesjaen yn Frysk op
folksskoallen bihelje wolle. Utjown troch de Kommisje [P. d e C l e r c q , Shriuwer]
for it underwys yn Fryske tael enz. Haerenf. 1914. (12).
O b r e e n (A.L.H.), Verschillende onderwerpen. 5de Deel. Hilv. 1915. (52).
Oogst (Vlaamsche). Proza en Poëzie van hedendaagsche Zuid-Nederlandsche
Schrijvers bijeengebracht door A d . H e r c k e n r a t h . Amst. 1904.
Op het plat van den Bommelschen toren. Ontboezeming van een Oud-Bommelaar.
Breda 1861. (62).
O v e r m e e r (W.P.J.), Haarlemsche straatnamen. Naamlijst der bestaande Straten,
Pleinen, Stegen en Bruggen van Haarlem, voorzien van historische en ophelderende
aanteekeningen. Met krt. Haarl. 1916. (54).
Uitgeg. door de Vereeniging ‘Haerlem’.
Pandecten van het Adat-recht. Dl. I. Amst. 1914.
P a q u e (E.), De Vlaamsche volksnamen der planten van België,
Fransch-Vlaanderen en Zuid-Nederland. Namen 1896.
Parodie, of Weêrklanken op de alleenspraak van Gysbrecht van Aemstel, toegepast
op de gelukkige verlossing van Nederland, in den jare 1813. Amst. 1813. (62).
P e r k (M.A.), L.W.E. R a u w e n h o f f en J.P. H a s e b r o e k , Toespraken
gehouden in de Feestelijke bijeenkomst der Dordrechtsche Afdeeling van de
Nederlandsche Gustaaf-Adolf-Vereeniging. Dordr. 1864. (42).
P e y p e r s (W.N.), Een schipper voor den Prins. Vaderlandsche novelle uit het
jaar 1626. 's-Gravenh. 1869. (62).
Picardie (La), Histoire et Monuments. Arrondissement de Doullens. Tom. V livr.
2. Amiens 1914.
Plattdütsch Land, un Waterkant. En Blatt von un for plattdütsche Lüd. Rutgewen
von den Vereen ‘Quickborn’ in Hamburg. Jahr I. Blatt 1-2. Hamb. 1915.
P o e l h e k k e (M.A.P.C.), Woordkunst. Leerboek tot het bijbrengen van inzicht
in letterkundige verschijnselen. Gron. 1909.
P o i r t e r s (A d r .), Het daeghelycks Nieuwe-iaer Spieghelken van Philagie verciert
met printen, dichten, seden-leeringhen. Antw. 1680.
P o i r t e r s (A d r .), Den bebloeden Hof van Oliveten, beplant met Christi Bloedige
Passie .. verciert met Dichten en Zedenleeringe. Als ook De Godvruchtigheid der
Uitverkorenen enz. door A s . P a r v i l l i e r s .. in 't Nederd. overgezet door H.J. d e
N e w p o r t . Antw. F.J. van Tetroode z.j.
P o o r t m a n (K.A.), Uitboezeming. Leyd. 1830. (62).
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P o r t h e i n e Jr. (H.) De St. Eusebiuskerk te Arnhem. 's-Gravenh. 1914. (52).
Portret van Baron J.A.F.L. van Heeckeren (20).
P r i n s e n J L.z n . (J.), Handboek der Nederlandsche letterkunde. Afl. 4-8. 's-Grav.
1915-16. (56).
Procès criminels des Comtes d'Egmont etc. Amst. 1753. 2 dln.
Proeven van Nederduitsche dichtkunde uit de XVIIde eeuw, met eene voorrede
uitg. door M. S i e g e n b e e k . Leyden 1825. 2 dln.
Met aanteekeningen en verbeteringen in handschrift van M.
Siegenbeek.
Programma der Feesten ter herdenking van den 300sten geboortedag van G e r b r a n d
A d r i a a n s z . B r e d e r o o enz. Amsterd. 1885 (62).
Programma, (Officieel) der Feestelijkheden bij gelegenheid der Onthulling van
het Standbeeld van F r a n s H a l s op 14 Juni 1900. Haarlem 1900. (62).
Waarin o.a.: Krooncantate door F. S m i t K l e i n e .
P y f f e r o e n (O s c .), Du Sénat en France et dans les Pays-Bas. Avec une préface
sur le Sénat en Belgique par J. Va n d e n H e u v e l . Brux. 1892. (52).
Q u e r i d o (I s .), Amsterdamsch epos. De Jordaan. Roman. 6de druk. Amst. 1915.
Q u e r i d o (I s .), Id. [Deel II]. Van Nes en Zeedijk. 4de druk. Ibid. 1915.
R a a l t e J z n . (A r n . v a n ). Louis Bouwmeester. Zijn Veertig-jarige
Tooneelloopbaan geschetst. Met 30 Ill. en Facs. Amst. 1901. (62).
R a h l f s (A l f r .), Verzeichnis der griechischen Handschriften des Alten
Testaments, für das Septuaginta-Unternehmen aufgestellt. Berl. 1914.
Nachrichten v.d. Kön. Gesellsch. d. Wissenschaften. Philol.-hist. Klasse
1914. Beiheft.
R a n k (A.J.). Proza en Poëzie. Dordr. 1870. (62).
Regels voor het uitgeven van historische bescheiden vastgesteld door het Bestuur
van het Historisch Genootschap (gevestigd te Utrecht). Amst. 1915.
Register der Leenaktenboeken Gelre en Zutphen. Stuk 10. Arnh. 1915.
Resolutiën der Staten-Generaal van 1576-1609. Uitg. door N. J a p i k s e . Dl. I.
's-Grav. 1915 (14).
R e u s s (F.X.), Mnemosynon. Acced. IX carmina laudata. Amst. 1915.
R e u t e r (Fr.), Twee gedichten uit het oorlogsjaar 1870. Vertaling van E.
L a u r i l l a r d . Leeuw. 1875. (42).
R e v i u s (J.). Een afgeluisterd praatje tusschen twee oproermakers, te Rotterdam
in 1868, gevolgd van eenige beschouwingen. 's-Gravenh. 1869. (62).
R i d d e r (A n d . d e ), Ninon de Lenclos en de vrouwen der XVIIde eeuw. Baarn
1915.
Historische Karakters. IV.
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R i d d e r (J. H e r m a n d e ), Ons zilveren echtfeest voor familie en vrienden
beschreven. Z.p.e.j. (42).
R i e m s d i j k (J.G. v a n ), Veluwsche Boerenliederen. Muziek van Fr. V. Amst.
1915.
R i t s c h l (G i z a ), Vrome liederen. Amst. 1914.
Rondreisjes van Haarlem over Nauerna en de Zaan naar Zaandam en terug naar
Haarlem [door de] Maatschappij ‘De Volharding.’ Haarl. [c. 1905].
Bevat: J. C r a a n d i j k , Een watertochtje door een belangwekkende
landstreek. Bijgevoegd de Engelsche vertaling.
R ö s s i n g (J.H.), Eduard Bamberg. Een levensschets. Amsterd. 1886. (62).
S a b b e (M.), Caritate, Tooneelspel in 3 bedrijven. Bussum 1914.
S a n d s t r ö m (J o s .), Studier över utvecklingen av fsv. ŏ ock ŭ i starktonig
ställning inom västgötadialekterna. Stockh. 1910-12.
Svenska Landsmål och Svenskt folkliv. Bih. 6. - Archives des traditions
populaires Suédoises. B. 6.
S c h a e p m a n (H.J.A.M.), Frans Hals. Een zelf- en alleenspraak. Z.p.e.j. (42).
Schat (Den) der christelycke Waerheden, Behelsende eenen Korten ende sekeren,
middel, om wel te leven ende saligh te sterven [door een Priester der Soc. Jesu].
Vermeerdert met verscheyde Schoone Leeringhen der Oude-Vaders. Alsmede het
boeckxken Peyster wel op [door P a u l d e B a r r y ]. 6de druck. t'Antw. 1694. 3 dln.
S c h m i d t (A l b .), Grundriss der Geschichte der niederländsichen Litteratur.
Leipz. 1885.
Grundriss der Geschichte der europäischen Litteraturen. II.
S c h m i t z (M a r i e ), Verzen. Leid. 1913.
S c h n i t g e r (C. R u d .), Plattdeutsche Straszennamen in Hamburg. Geschichtlich
und sprachlich erläutert. Hamb. 1915.
Quickborn-Bücher. Bd. VII.
Schouwtooneel der Natuur. Uit het Fr. vert. d.P. l e C l e r q . Amst. 1739-49. 14 dln.
S c h r ö d e r (A.J.), Dichterlijke tafereelen uit den Bijbel. Ie [eenig] Stukje. Amst.
1834. (62).
Science in the Netherlands. The Hague 1915. (49).
Sempre Avanti. Orgaan der Vereeniging tot beoefening van Vocale en Dramatische
Kunst [Directrice C a t a e u E s s e r ]. Jrg. I-IV. Amst. 1899-1903. (60).
S i r k s (M.J.), Indisch natuuronderzoek. Amst. 1915.
S m i s s a e r t (H.), Die Niederländische Industrie. Vortrag gehalten für die
Teilnehmer an der Studienfahrt der Vereinigung für staatswissenschaftliche
Fortbildung nach den Niederlanden. Haag 1913. (62).
Société littéraire de l'Université Catholique de Louvain. Choix de Mémoires. Louv.
1841-42. 2 vol.
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S ö d e r w a l l (K.F.), Ordbok öfver Svenska medeltids-spräket. Hft. 27. Stockh.
1916.
S o m e r e n (J.F. v a n ), Bibliotheek der Rijks-Universiteit te Utrecht. Pamfletten.
Dl. I. Utr. 1915. (67).
Spreekuur (Het) van den Hypnotiseur en andere monologen [van J u s t . v a n
M a u r i k J r ., J o h . G r a m e.a. voorgedragen] door H e n . d e V r i e s . Amst. 1903.
S t a n i h u r s t u s (G u i l .), Nieuwe Afbeldinghe van de Vier Uytersten beschreven
in het Latyn door G.S. Priester der Societeijt Iesv. Vertaelt, ende Verciert met Printen
en Poësie door eenen Priester der selve Societijt [A. P o i r t e r s ]. 't Antw. 1662.
S t a r i n g (A.C.W.), Poëzie. 2de Bundel. Uitg. door J.H. v a n d e n B o s c h . 2de
druk. Zwolle 1915. (8).
Zwolsche herdrukken. XXIII.
S t e i g e r (K.) en K l . G r o t h , Volksspreuken en kleine gedichten uit het Hoog- en
Platduitsch. Door M.A. A m s h o f f . Zutph. 1873. (62).
Stemmen (Groninger) in den Haag. Mededeelingen aan de leden der Vereeniging
‘Groningen’ voor 's-Gravenhage en omstreken. Jrg. I. No. 1-4. 's-Gravenh. 1915-16.
S t i p r i a a n L u i s c i u s (J.M. v a n ), Karakter. 8e uitg. Haag 1914. (62).
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 , Het uitzicht der dingen. Amst.
1906.
S t r e u v e l s (S t i j n ), Duimpjesbundel. Amsterd. 1905.
S t r e u v e l s (S t i j n ), In oorlogstijd. Dec. 1914. Amst. 1915-16.
S t u e r s (V i c t . d e ), Professor Vogelsang. Den Haag 1915.
S u c h t e l e n (N i c . v a n ), Verzen. Dramatisch-Episch-Lyrisch. Amsterd. 1905.
Sünd ji all' dor? Althamburgische Kasperszenen. Gesammelt und herausg. von
J o h . E. R a b e . Hamb. 1915.
Quickborn-Bücher. Bd. VIII.
Swanneblommen for 1916. Ljouw. 1916.
Taalbloei. Letterkundig leesboek .. bijeengebracht door M.A.P.C. P o e l h e k k e .
Gron. 1909. 2 dln.
Ta n t (E.), Les Feux-Follets. Middelb. 1915. (65).
T h a d e n (L.L.), Zestal Dichtstukjes. Veend. 1878. (62).
Toerist (De). Officieele Reis- en Wandelgids voor Geul en Gulpdal 4de druk.
Valkenb. 1905.
Tonen van het Hart door A.H. Utr. 1879. (62).
T r o e l s t r a (P.J.), Woorden van vrouwen. Bijdragen van vrouwen over feminisme
en socialisme. Amst. 1898. (62).
T u r g e n j e w (Iw.), Jong-Rusland. Naar de Hoogd. en Fransche vertalingen onder
toezicht van G e r . K e l l e r . Met eene inleiding over den schrijver en zijne werken
door A. P i e r s o n . Arnh. 1878. (52).
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U i l k e m a (K.), Het Friesche boerenhuis. Onderzoek naar het ontstaan van het
tegenwoordige boerenhuis in Friesland. Uitg. d.h. Friesche Genootschap te Leeuw.
1916. M. pl.
U l f e r s (S.), Ch. Kingsley. Een christen-socialist. Doet. 1898. (62).
Va l e t t e (G.), Baren en oudgasten. Indische schetsen. 's-Gravenh. 1880. (52).
Varen (Van) en van Vechten. Verzen van tijdgenooten op onze zeehelden en
zeeslagen, lof- en schimpdichten, matrozenliederen verzameld door D.F.
S c h e u r l e e r . 's-Gravenh. 1914. 3 dln.
Ve n (D.J. v a n d e r ), Ons mooie Nederland. Gelderland. I. Met 80 afb. Amst.
1915.
Ve n (D.J. v a n d e r ), De Torens zingen. Amst. 1916.
Ve r d a m (J.), Afscheidsgroet aan zijne leerlingen den 17den Juni 1915
uitgesproken. 's-Gravenh. 1915. (68).
Ve r h a g e n (B a l t h .), Nachtwaken. Gedichten. Nijm. 1913.
Verklaringhe van de Redenen, de welcke Don Emanvel... Prince van Portegael
&c. Voor desen gheweest Religieux ... in de ordre der ongheschoeyde Carmeliten,
bewoghen hebben te verlaten de Roomsche Religie, om sich te voeghen in de
Catholycke ende Apostolijcke Kercke enz. Den 2den Druck. Rotterd. 1634.
Ve r r i e s t (H u g .), Voordrachten. Rouss.-Amsterd. 1904.
Ve r s c h a v e (P a u l ), La Hollande politique. Une parti catholique en pays
protestant. Paris 1910. (52).
Verslag van den toestand der Gemeente Nieuwer-Amstel over het jaar 1912-14.
Z.p. 3 dln. (61).
Waarin: H.J. S c h a r p , Nieuwer-Amstel in den loop den eeuwen
[1300-1447]. - Lijst der doop-, trouw- en begraafboeken.
Verslag der Feestviering bij de inwijding van het Gedenkteeken ter eere van J.C.J.
van Speyk, in het Burgerweeshuis der stad Amsterdam, en Redevoering [door C.A.
d e n Te x ] te dier gelegenheid gehouden op 20 Oct. 1831. Amst. 1832. (42).
Ve r w i j s (E.) en J. Ve r d a m , Middelnederlandsch woordenboek. Dl. VIII afl.
14-18. 's-Grav. 1915-16. (51).
Ve t h (J.), In het Rijksmuseum. Amst. 1894. (62).
Volksalmanak (Groningsche) voor 1916. Gron. 1915.
Volksalmanak, (Nieuwe Drentsche) voor 1916. Ass. 1915.
Vo o y s (C.G.N. d e ), Wording en verwording van letterkundige taal. Rede [Univ.
Utrecht]. Gron. 1915. (72).
Vo o y s (C.G.N. d e ), Letterkundige studiën. Gron. 1910.
V r i e s (J o . d e ), Karakterschetsen. Met een woord ter inleiding van H. B r i t z e l .
Haarl. 1915.
V u y l s t e k e (J.), Verzamelde gedichten. Gent 1881. (52).
Wa r t e n a (S.), It is mei sizzen net to dwaen. Nei Lukas 6:46. Foarste Fryske
Preek bûten Fryslân hâlden enz. Dronryp 1914. (12).
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We e r t (J a n d e ), Nieuwe Doctrinael, uitg. door J.H. J a c o b s . 's-Grav. 1915.
(73).
We r n e r (E.), Bijgeloof. Blijspel. Naar het Hoogd. door H. N i j h o f f . Arnh.
1881. (52).
We s t l a n d (C.), Eugène Brieux. Den Haag 1915.
W i e r t s (J.P.J.), Ons hollandsch lied en de muzikale declamatie. Amst. 1916.
(76).
W i l l a e r t (A), Missa super Benedicta. Uitg. en van eene inleiding voorzien door
A. Av e r k a m p . Amst. 1915.
Uitg. XXXV van de Vereen. v. Nederl. Muziekgeschiedenis.
W i n k e l (J. t e ), Ontwikkelingsgang der Nederl. Letterkunde. Afl. 17. Haarl. 1916.
(77).
Wo e s t i j n e (K a . v a n d e ), Kunst en geest in Vlaanderen. Ie Bundel. Opstellen.
Buss. 1911.
Wo l b e r s (J.), Robert Owen, de vader van het socialisme in Engeland. Utr. 1878.
(62).
Woordenboek der Nederlandsche Taal. Leid.-'s-Grav. 1915-16.
III afl. 23 bewerkt d.J.A.N. K n u t t e l .
VII afl. 4, 5 bewerkt d.A. B e e t s .
VIII afl. 11 bewerkt d.J. H e i n s i u s .
XII afl. 4 bewerkt d.G.J. B o e k e n o o g e n .
XIII afl. 3 bewerkt d.R. van der Meulen.
Wo r m s e r (J.A.), Een schat in aarden vaten. Ie Ser. Dl. 1-3. Nijverd. 1915-16. (78).
I. In twee werelddeelen. Het leven van Albertus Christiaan van Raalte.
II. ‘Door kwaad gerucht en goed gerucht’. Het leven van Hendrik Peter
Scholte.
III. Werken zoolang het dag is. Het leven van Hendrik de Cock.
De voorhandsche titel luidt: Een schat in aarden vaten. ‘De Afscheiding’
in levensbeschrijvingen geschetst.
Wörterbuch (Deutsches). Leipz. 1915-16.
X Abt. II Lfg. 10 bearb. von H. M e y e r .
XI Abt. III Lfg. 4 bearb. von K. E u l i n g .
XIII, Lfg. 13. bearb. von K.v. B a h d e r und H. S i c k e l .
XIV Abt. I Lfg. 4 bearb. von A. G ö t z e .
W u m k e s (G.A.), Mozes'dea. Preek halden to Tsjum. Snits 1915. (12).
Zangbundel voor het Nederlandsche Leger. Amst. 1916. (46).
Z e e m a n (H.), Leven van den Hertog van Orleans. 's-Grav. 1842. (62).
Z w a a r d e m a k e r -V i s s c h e r (Mevr.), Ada Bermuda. Schoonh. 1881. (52).
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Bijlage V.
Rekening en Verantwoording van den penningmeester, over het jaar
1915.
A. Algemeene rekening.

I.

O N T VA N G S T E N .
Saldo der rekening over
1914

ƒ 1513,165

II.

Ontvangsten behoorende
tot vorige dienstjaren
(contributies, netto)

ƒ 101,02

III.

Opbrengst van bezittingen, ƒ 364,03
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 107,50
den maaltijd

VI.

Contributiën 1915/16

ƒ 2,-

ƒ 3491,60
---

Totaal der ontvangsten

ƒ 5579,315
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U I T G AV E N .
Kosten van bestuur

I.

ƒ 1194,11

II.

Kosten algemeene en
maandelijksche
vergaderingen

III.

Kosten vaste Commissiën ƒ 27,50

IV.

Geschriften door de
Maatschappij uitgegeven

ƒ 1328,97

V.

Kosten der Bibliotheek

ƒ 1067,76

VI.

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

VII.

Belegging van gelden

ƒ 274,025

ƒ 700,---

Totaal der uitgaven

ƒ 4607,365

R E C A P I T U L AT I E .
Totaal der ontvangsten
ƒ 5579,315
Totaal der uitgaven

ƒ 4607,365
---

Batig saldo van het
dienstjaar

ƒ 971,95

Aldus opgemaakt door den Penningmeester:
(w.g.) J. HEINSIUS.
L e i d e n , April 1916.
Gezien en goedgekeurd door het Bestuur:
(w.g.) G.J. BOEKENOOGEN.
(w.g.) K. SNEYDERS DE VOGEL.
L e i d e n , 6 April 1916.
Gezien en goedgekeurd door de gecommitt.
Leden:
(w.g.) J. DE JOSSELIN DE JONG.
(w.g.) P.A.A. BOESER.
L e i d e n , 11 April 1916.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1916

106

B. Rekening van het Vaste Fonds.

I.

O N T VA N G S T EKapitalisatie.
N.
Saldo der rekening ƒ 64,56
over 1914

Vlottend.
ƒ 996,76

II.

Rente van het Fonds ƒ 108,745

ƒ 326,245

III.

Rente van op de
Leidsche Spaarbank
belegde kasgelden

ƒ 34,24

Totaal der
ontvangsten

---

---

ƒ 173,305

ƒ 1357,245
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I.
I.

U I T G AV E N .
Belegging van
gelden

Kapitalisatie.
ƒ 117,90

Vlottend.

Subsidies:
Aan de Comm. v.d.
Geschiedk. Atlas,
derde 1/10 v.h.
toegestaan subsidie

ƒ 50,-

Aan de Comm. v.h.
Kon.
Wilhelmina-lectoraat,
tweede 1/5 v.h.
toegestaan subsidie

ƒ 100,-

---

---

Totaal der uitgaven ƒ 117,90
R E C A P I T U L AT I E .
Totaal der
ƒ 173,305
ontvangsten

ƒ 150,-

Totaal der uitgaven ƒ 117,90

ƒ 150,-

--Batig saldo van het ƒ 55,405
dienstjaar

ƒ 1357,245

--ƒ 1207,245

Aldus opgemaakt door en Penningmeester:
(w.g.) J. HEINSIUS.
L e i d e n , April 1916.
Gezien en goedgekeurd door het Bestuur:
(w.g.) G.J. BOEKENOOGEN.
(w.g.) K. SNEYDERS DE VOGEL.
L e i d e n , 6 April 1916.
Gezien en goedgekeurd door de gecommitt.
Leden:
(w.g.) J. DE JOSSELIN DE JONG.
(w.g.) P.A.A. BOESER.
L e i d e n , 11 April 1916.
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Bijlage V. Verslag der commissie voor taal- en letterkunde.
De Commissie voor Taal- en Letterkunde heeft in het afgeloopen jaar zeven maal
vergaderd onder voorzitterschap van den heer Verdam. Het secretariaat werd vervuld
door den heer Heinsius, die gedurende een ziekte vervangen werd door den heer
Knuttel. In de vacature, in het begin van het jaar ontstaan door het bedanken van den
heer Kalff, werd door de maandvergadering voorzien door benoeming van den heer
J.W. Muller, die reeds vroeger jarenlang lid der Commissie is geweest.
Van het Tijdschrift, waarvan de Commissie de redactie voert, kwam dl. 34 gereed.
De uitgave had ditmaal, in tegenstelling met andere jaren, met gebrek aan kopij te
kampen.
Omtrent de uitgaven waarvoor de Commissie de zorg op zich heeft genomen, is
te vermelden dat in de serie herdrukken, door den heer Oosthoek te Utrecht
uitgegeven, een nieuwe uitgaaf zal verschijnen van het Utrechtsch kroniekje over de
jaren 1481-83, waarvan Dr. N.B. Tenhaeff op verzoek der Commissie de bewerking
heeft aanvaard. De uitgave van Bontekoe, door Dr. Hoogewerff als eerste van deze
serie gegeven, heeft zooveel succes gehad dat eerlang een tweede druk zal kunnen
verschijnen; hierbij zal natuurlijk gebruik worden gemaakt van de opmerkingen die
naar aanleiding van de eerste uit-
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gave zijn gemaakt. De editie van Bellamy door mej. Dr. Nijland wordt thans gedrukt.
Op een vraag van het Bestuur der Maatschappij om advies omtrent een subsidie
voor eventueel uit te geven Geldersche sermoenen uit 't eind der middeleeuwen, werd
geantwoord dat de Commissie niet kan adviseeren die sermoenen vanwege de
Maatschappij uit te geven.
Naar gewoonte werden de vergaderingen besloten met wetenschappelijke
mededeelingen. De heer Hesseling sprak over Grieksche, Spaansche en Italiaansche
bewerkingen van de Floris en Blanchefloer; de heer Verdam over de woorden
vermaken, vernoyen, verschiet en verzieren, en een andermaal over mnl. versteigeren
en verstoven; de heer Muller over Vondel's gebruik van vaak; de heer Beets over to
bliktri en schabul; de heer Boekenoogen over persoonsnamen uit de ridderromans
bekend, die in de middeleeuwen hier te lande voorkwamen, over de Kunera-legende
te Rhenen, en een andermaal over een episode uit Klaasje Zevenster; de heer Knuttel
over de kwestie Hadewijch-Bloemaerdinne.
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Bijlage VI. Verslag der commissie voor geschied- en oudheidkunde.
De Commissie vergaderde maandelijks, behalve in December en April. Tot voorzitter
werd benoemd de heer Overvoorde, tot secretaris de heer Huizinga, tot lid in de plaats
van den heer Hensen, die wegens zijn vertrek naar Rome afscheid moest nemen, de
heer Eekhof.
De volgende onderwerpen werden in de maandvergaderingen behandeld:
De heer Fockema Andreae sprak over:
1. Bestraffing der bigamie in Nederland, waaromtrent groote onzekerheid heerschte
wegens de geringe scherpte der bepalingen van het Romeinsche recht te dien opzichte.
2. De formule Ita me Deus adjuvet, die in den eed oudere execratieformules verving.
De heer Koolemans Beijnen kwam, tengevolge van eene in Nijhoff's Bijdragen
geleverde beoordeeling van zijn opstel: ‘Landgenooten-Bondgenooten’, opgenomen
in de Hand. en Meded. onzer Mij 1913/14, nog eens op dit geschilpunt terug (zie
Bijlage).
Verder werd door hem in twee vergaderingen, naar aanleiding van opstellen van
baron Beyens en van Albert de Bassompierre in de Revue des deux Mondes van
1915 en 1916, en van een door het Belgisch legerbestuur
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uitgegeven boekje: ‘Wat het Belgische leger deed voor de verdediging van het land
en de eerbiediging zijner onzijdigheid’, eene bespreking gehouden over de eerste
opstelling van het Belgische leger in verband beschouwd met de tijdstippen, waarop
aan de Belgische regeering bekend werd, dat gevaar dreigde en meer en meer dreigend
werd.
Uit de totnutoe bekende gegevens, die op dit stuk reeds vrij volledig zijn, meende
hij het besluit te mogen trekken, dat de Belgische regeering, na hetgeen haar in den
avond van den 2en Aug. 1914 met zekerheid bekend was, zich, langer dan strikt
noodzakelijk was, in hare besluiten met betrekking tot de aanvankelijke opstelling
van het leger, heeft gebonden geacht door hare internationale verplichting, om tegen
eene eventueele schending van het Belgisch grondgebied naar alle zijden te kunnen
optreden.
De heer Blok vertoonde een exemplaar van het Leidsche keurboek van 1582 met
ms. aanteekeningen van Jan van Hout en diens opvolger, en sprak over:
1. De financiën van Leiden in de 17e en 18e eeuw, naar gegevens uit de rekeningen.
Achtereenvolgens werden in twee mededeelingen eerst de inkomsten behandeld en
daarna de pogingen tot hervorming in de 18e eeuw. Nog in 1787 werden een
departement van financiën en een vroedschapscommissie tot het nazien der rekening
ingesteld, doch verder bleef het bij kleine bezuinigingen; ingrijpende hervorming
stuitte af op de schuchtere belastingpolitiek. Vgl. zijne Holl. Stad, III, blz. 290 vlg.
2. De gevangenneming en uitlevering van den Engelschen samenzweerder
Armstrong te Leiden in 1684. De medewerking, hiertoe door den Leidschen magistraat

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1916

112
verleend, werd dezen zeer euvel geduid. Vgl. Holl. Stad, III, blz. 336.
De heer Eekhof sprak over den neger-predikant Capiteyn, die te Leiden studeerde
en in 1742 optrad als voorganger der gemeente te Sint George del Mina.
Des heeren Knappert's mededeelingen betroffen:
1. Den doop van Frederik Hendrik, naar aanleiding van een brief van Walich
Sievers aan Arend Cornelis over het praatje, o.a. verspreid door den jezuiet Costerus,
dat bij die plechtigheid een edelman het water zou hebben uitgegoten, terwijl de
predikant in den preekstoel bleef.
2. Een Acte van 1664 van den notaris Ravens, betreffende afkoop van een verleide
jonge dochter.
3. Aernout van Gheluwe, vlaamsch katholiek polemicus, en diens bestrijding van
Abraham Melle's Groot rechtgevoelend christen-martelaersboeck, waarin deze
betoogt, dat alle martelaren van den oudsten christelijken tijd af zijn gestorven voor
de gereformeerde leer.
De heer Molhuysen behandelde:
1. Een schilderstuk van omstr. 1650, waarschijnlijk van Hendrik van der Burgh,
voorstellende het thuis brengen van een more maiorum gepromoveerden student uit
de Leidsche academie.
2. De eerste professoren in het Arabisch, Jan Theunisz en Philippus Ferdinandus,
en de academiedrukkers te Leiden, Plantijn, Raphelengius en Erpenius.
De heer Overvoorde sprak over:
1. Een geschil over de posterijen in Gelderland in 1733, waar de nijmeegsche
postmeester Singendonck zich wist meester te maken van de rijkspost, en bestreden
werd door de steden, die juist de posterijen weer aan zich hadden getrokken.
Opgenomen in een uitvoeriger artikel in Oud-Holland.
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2. Een competentiekwestie tusschen het geestelijk en wereldlijk gerecht omstr. 1500,
naar aanleiding van een eisch van het klooster Mariënpoel tegen zekeren pater
Bartholomeus.
De heer Pijper sprak over kloostergevangenissen en andere kloosterlijke
tuchtmiddelen in de middeleeuwen. Vormt een hoofdstuk in zijn onlangs verschenen
werk ‘De Kloosters’.

Aanhangsel.
Op 13 Juni, den vooravond van de algemeene vergadering kwam, zooals gewoonlijk,
de Commissie bijeen onder leiding van haren voorzitter, den Heer Overvoorde. De
presentielijst werd geteekend door de Heeren A. Eekhof, P.C. Molhuysen, L.
Knappert, J. Verdam, J. Heinsius, B.M. de Jonge van Ellemeet, E. Haslinghuis, J.
Kleijntjens, R. van der Meulen Rz., A. Hoynck van Papendrecht, H.E. van Gelder,
Seerp Gratama, G.J.W. Koolemans Beijnen, G.J. Boekenoogen, J. Huizinga, C.H.
Ph. Meyer, J.C. Overvoorde, F.C. Wieder.
Voordrachten werden gehouden door de Heeren Dr. F.C. Wieder en Dr. G.J.
Boekenoogen. De eerste behandelde de ‘Ontdekking van de Straat van Lemaire’. Hij
deed dit hoofdzakelijk aan de hand van oude kaarten.
De Straat van Lemaire is een betrekkelijk smalle doorgang tusschen Vuurland ten
Zuiden van Zuid-Amerika en een klein eiland, genaamd Stateneiland. De ontdekking
van deze straat door den Hollandschen zeevaarder Jacob
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Le Maire in 1616, ontleent hare groote beteekenis aan de omstandigheid, dat men in
die dagen meende, dat om de Zuidpool zich een groot vastland uitstrekte, dat
onmiddellijk aansloot aan de Zuidpunt van Zuid-Amerika, zoodat de zeer moeilijk
bevaarbare Straat van Magalhâes de eenige toegang was van den Atlantischen Oceaan
naar de Groote Stille Zuidzee. Dit groote Zuidland wordt op de kaarten van de
vermaarde cartographen Mercator, Ortelius en Plancius afgebeeld.
Waarschijnlijk aan Ptolemaeus en de oudheid ontleend, had het Zuidland zich
gehandhaafd, hoewel een Spaansch schip in 1540 reeds den ingang van de Straat van
Lemaire gezien had, en de Engelsche zeevaarder Francis Drake tot de overtuiging
gekomen was, toen hij het Elisabeth Island ontdekte ten Zuiden van Vuurland, dat
Zuidelijk daarvan de Atlantische en de Groote Oceaan in vrije verbinding met elkaar
stonden.
Spr. toonde de kaarten, sommige oorspronkelijk, de meeste in reproductie, die op
de geschiedenis van het Zuidland en de verbinding van de twee Oceanen betrekking
hebben en las de oorspronkelijke woorden uit de oude journalen voor, waarmede de
zeevaarders hun ontdekkingen hebben neergeschreven.
Doordat de Oost-Indische Compagnie octrooi gekregen had voor de vaart op Indië,
zoowel om de Kaap de Goede Hoop als door de Straat van Magalhâes, was het
vermeende Zuidland, dat men zich als zeer rijk voorstelde, niet te bereiken buiten
dat octrooi om, tenzij een andere doorgang kon gevonden worden.
Dat zulk een doorgang kon bestaan, was het stoute vermoeden van den grooten
koopman Isaac Le Maire en om ernaar te zoeken reedde hij twee schepen uit, waarop
hij zijn zoon Jacob als aanvoerder aanstelde; schipper
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was Willem Schouten. Het vermoeden bleek juist en 25 Jan. 1616 zeilden de schepen
door een gemakkelijk te bevaren breede staat den Grooten Oceaan in.
Deze ontdekking, waardoor niet alleen de toegang tot het Zuidland ontsloten was,
zooals men meende, maar waardoor het ook gemakkelijker zou zijn de rijke Spaansche
koloniën aan de Zuidzee aan te vallen, was één der grootste gebeurtenissen dier
dagen. De straat werd door Blàeu en andere kaartenuitgevers terstond op al hun
kaarten en globes bijgeteekend. De Spaansche koning zond onmiddellijk een expeditie
uit onder Nodal om de nieuwe straat te verkennen en te rapporteeren of ze kon
afgesloten worden met een paar kasteelen.
Dit bleek niet mogelijk en de betere bereikbaarheid van de schatten van Peru viel
ook niet mede; de tochten van L'Hermite in 1624 en van Hendrik Brouwer in 1643
leidden wel tot ‘overwinningen’ aan de Zuid-Amerikaansche kust op de Spanjaarden,
ze bleven echter in het ongehinderd bezit van hun winstgevend gebied.
Het blijvende gevolg echter der ontdekking was, dat de theorie van het Zuidland
allengs opgegeven werd, dat daardoor de kennis van de aarde een grooten zet vooruit
deed, dat der zeevaart nieuwe uitzichten geopend werden, en dat van de ontdekking
van de Straat van Lemaire af, het Zuidpoolonderzoek een aanvang nam.
Spr. wees er op, dat deze vèrstrekkende ontdekking een Hollandsche daad was,
wellicht één der grootste ontdekkingen door de Hollanders verricht. Dat deze
ontdekking het gevolg was van een wel overlegd plan. maakt ze tot een zeer bijzondere
daad.
De heer Gratama deed een vraag omtrent de reden tot geheimhouding der kaarten,
welke door den Spreker beantwoord werd.
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De tweede Spreker, Dr. G.J. Boekenoogen zette zijn meening uiteen over: ‘Een
koperen voorwerp, in het Museum te Rotterdam met wapenschildjes van Jan van
Beaumont.’
Bij het verrichten van graafwerk in de Weenastraat te Rotterdam, werden, zei Spr.,
in 1905 de fundamenten blootgelegd van een deel van het slot Weena, het verblijf
der Bokels, de oude heeren van Rotterdam. Bij die gelegenheid werd in de voormalige
gracht van het kasteel een klein koperen voorwerp gevonden, dat thans in het Museum
van Oudheden wordt bewaard en op welks belang de directeur van het Museum
verleden jaar in een geïllustreerd artikel in Eigen Haard de aandacht vestigde. Het
bestaat uit een hangend en een om een stift draaiend wapenschildje, aan een plaatje
bevestigd, dat bestemd was om met drie schalmen op iets te worden vastgemaakt.
De wapenschildjes bewijzen, dat het voorwerp in betrekking moet hebben gestaan
tot Jan van Henegouwen, heer van Beaumont, den in 1356 gestorven jongeren broeder
van graaf Willem den Goede. Zoowel door deze herkomst als door zijn zeldzaamheid
is dit koperen voorwerp merkwaardig. In verschillende buitenlandsche musea worden
kleine, dikwijls geëmailleerde, bronzen wapenschildjes bewaard, die blijkbaar tot
sieraad op kleedingstukken, riemen en dergelijke hebben gediend, doch deze
middeleeuwsche sierschildjes zijn niet aan een stift of aan een kettingplaatje
verbonden, gelijk het Rotterdamsche. Zij kunnen daarmede dan ook niet vergeleken
worden. In Victor Gay's Glossaire d'archéologie wordt echter een voorwerp afgebeeld,
dat ofschoon eenvoudiger van vorm, stellig eenzelfde bestemming heeft gehad. Het
wordt door Gay vermeld in het artikel bâtonnet (staafje) en de hr.
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Hoynck van Papendrecht concludeert nu, dat dergelijke voorwerpen, waarvoor hij
geen Hollandschen naam kent, in de middeleeuwen in het Fransch bâtonnet waren
geheeten. Hij noemt het Rotterdamsche voorwerpje dus een ‘bâtonnet’ van heer Jan
van Beaumont, en veronderstelt dat deze het, als sieraad (b.v. op een hoed of muts),
zelf zal hebben gedragen en bij een bezoek aan het slot Weena daar zal hebben
verloren.
Deze conclusies trekt Spreker nu in twijfel. Hij toont aan dat bâtonnet niet de oude
Fransche benaming dezer draaiende wapenschildjes is geweest maar dat Gay (omdat
ook hij niet wist waartoe het voorwerpje eigenlijk had gediend) het maar op het
woord bâtonnet (naar de stift waaraan het schildje bevestigd was) heeft geregistreerd.
Het verdient dus geen aanbeveling van een bâtonnet van Jan van Beaumont te spreken.
Eveneens maakt Spr. bezwaar aan te nemen, dat dit koperen voorwerpje door heer
Jan zelf zou zijn gedragen. Een zoo voornaam en rijk edelman als deze zou toch wel
een kostbaarder tooi verkozen hebben dan deze eenvoudige koperen schildjes zonder
verdere versiering; hij zou ze toch zeker hebben laten emailleeren en vergulden of
ze van verguld zilver hebben laten vervaardigen.
Spr. meent daarom dat er meer kans is, dat de Rotterdamsche vondst niet van heer
Jan zelf, maar van een zijner dienaren afkomstig is en door dezen, bij een zending,
op het slot Weena is verloren. Hij oppert de gissing dat deze schildjes zullen hebben
gediend als kenteeken van een der loopende boden van Jan van Beaumont. Is de
gedaante van het voorwerp raadselachtig, wanneer men als bestemming het versieren
van een hoofddeksel of ander kleedingstuk veronderstelt, de bijzondere vorm wordt
aanstonds begrijpelijk wanneer
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men het als een bodeteeken beschouwt. Wanneer het plaatje, met behulp van de
schalmen (aan een riem of op andere wijze) op den schouder van den bode wordt
bevestigd, dan hangt het eene wapenschildje op zijn borst neer, terwijl de stift met
het draaiende schildje overeind staat, zoodat hij die den bode niet van voren ziet toch
het wapen van diens heer kan onderkennen.
Afbeeldingen van boden uit den tijd waarin Jan van Beaumont leefde (de 1e helft
der 14e eeuw) zijn er natuurlijk slechts weinigen te vinden. Spr. kan er dus geen
aanwijzen waarop een bode voorkomt met een teeken van geheel denzelfden vorm
als het Rotterdamsche. Het door hem gevonden materiaal weerspreekt echter de
waarschijnlijkheid zijne gissing niet. Spr. geeft op grond van de hem bekend geworden
afbeeldingen een kort overzicht van de ontwikkeling van het bodeteeken. De oudste
miniaturen waarop de bode, behalve door zijn staf, door een bijzonder kenmerk
onderscheiden wordt, vertoonen dit in den vorm van een ronde metalen bus, als een
platte schijf, van buiten versierd met het kleurige wapen van den lastgever en
hangende aan den gordel of op de borst van den bode. Blijkbaar bevatte de bus (de
gedaante wijst er op) een zegel in was, als bewijs zijner volmacht; voor het bergen
van brieven is het voorwerp te klein. Men zal het niet altijd noodig gevonden hebben
den bode een afdruk van zijn zegel mede te geven; maar het zichtbaar vertoonen van
het wapen van den afzender is men blijkbaar als een geijkt kenteeken der loopende
boden gaan beschouwen, en inplaats van een platte bus, waarin iets geborgen kon
worden, hing men hem alleen een plaatje met het wapen om, en dit behield den ouden
naam, tot in onzen tijd. Ook van dit gebruik dat reeds zeer oud is liet Spr. voorbeelden
zien.
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Bij de discussie, waaraan de heeren Hoynck van Papendrecht, Van Gelder en
Overvoorde deelnamen, werd twijfel uitgesproken aan de juistheid dezer verklaring
en de vraag geopperd, of het voorwerp in verband kon staan met een narrenpak of
wel met de valkenjacht.
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Mededeeling behoorende bij het Verslag van de Commissie voor
Geschied- en Oudheidkunde.
Nog eens: Landgenooten-bondgenooten1.
Het is mij altijd aangenaam geweest, wanneer ik mij gewaagd had aan de bespreking
van een twistvraag, te mogen vernemen, welke gronden tegen mijne bewering konden
worden aangevoerd; daardoor wordt een waarborg verkregen tegen overschatting
der eigen argumenten, en worden meermalen gezichtspunten geopend, die over hoofd
gezien of slechts in den schemer zijn waargenomen.
Het laatste heeft dr. Japikse voor mij gedaan; aan

1

Deze bijdrage kan eerst nu het licht zien, omdat ik niet in de gelegenheid was, dit onderwerp
nogmaals ter sprake te brengen in de laatste vergadering onzer Commissie in den jaargang
1914-1915, nadat ik kennis had kunnen nemen van de door dr. N. Japikse mij welwillend
toegezonden bespreking (in de Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde,
1915) van mijne vorige hetzelfde onderwerp betreffende bijdrage in de Handelingen en
Mededeelingen onzer Maatschappij 1913-1914.
De in dit opstel voorkomende Romeinsche cijfers I, II enz. geven, evenals in mijne vorige
bijdrage, de verschillende afdrukken der proclamatie aan; van de tusschen haakjes staande
gewone cijfers (171-173, 7-9) doelen de eerste op de bladzijden der Handelingen 1913-1914,
de tweede op die van de overdrukjes van genoemde bijdrage.
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een door hem aangewezen gezichtspunt had ik weinig aandacht geschonken. Dit op
zich zelf zou reeds voldoende zijn, om het vraagstuk van die zijde nog eens nader te
bekijken; maar tevens voel ik mij gedrongen, op het geheel terug te komen, omdat
niemand minder dan een der redacteuren van ons eerste geschiedkundig tijdschrift
mij de eer aandoet, zijne meening tegenover de mijne te stellen.
De heer Japikse zou misschien kunnen zeggen: ik heb maar eene losse bespreking
gegeven, blijkende uit de woorden: ‘met de conclusie kunnen wij ons echter niet
voetstoots vereenigen’; doch even te voren wordt door hem gezegd, dat z.i. het
blijvende resultaat van mijn onderzoek is: de vaststelling van de orde, waarin de
verschillende drukken der proclamatie van onafhankelijkheid van 21 November 1813
elkander opvolgden. De rest (m.i. het essentieele van mijn betoog) wordt dus - ik
erken het gaarne: op vriendelijke en beleefde wijze - met die paar woorden naar de
snippermand verwezen, want daar is de plaats voor alle met iets niet-blijvends
beschreven papier. Een betooger mag evenwel eischen of althans verwachten, dat
een criticus zulks niet zal doen zonder daarvoor afdoende gronden aan te voeren;
anders zou zijn autoriteitsgeloof toch wel wat heel vast moeten zijn. Dr. J. nu heeft
voor zijne bewering slechts één grond aangegeven. ‘Het is even goed mogelijk - zegt
hij - dat in den eersten druk, waarin landgenooten staat, een drukfout is geslopen als
in den anderen druk, waarin op dezelfde plaats bondgenooten te lezen valt. Het bewijs
van het een of ander is niet geleverd en met de nu beschikbare gegevens niet te
leveren’.
Waarlijk, ik zou met zoo'n argument een betoog, waarin
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ik de nauwgezetheid van het onderzoek had erkend1, niet durven afbreken. Indien
zoo iets in mijn brein was opgekomen, dan zou, geloof ik, een kort oogenblik van
nadenken, vóór ik het neerschreef, mij hebben doen begrijpen, dat dit argument
hoogstens eenige waarde kon hebben voor menschen, die van een geschiedkundig
onderzoek niet het minste begrip hebben. Als voor de geschiedenis alleen waarde
had, hetgeen bewezen was, en hetgeen niet bewezen was, als van geen blijvende
waarde op zijde kon worden geschoven, wat zouden dan de geschiedboeken kunnen
beperkt worden, ja! .... wat zou er dan overblijven? Wat is waarheid? - vroeg Pilatus.
Totnogtoe heb ik in mijne onnoozelheid gemeend, dat bij onderzoek op elk, dus
ook op historisch gebied wordt gebruik gemaakt van feiten en van hypothesen, en
dat een deskundige zich alleen dan bevoegd zou achten, de conclusiën van een
onderzoek te verwerpen, indien hij aannemelijk kon maken, dat in het betoog de
feiten, hetzij op zich zelve, hetzij in onderling verband, verkeerd waren voorgesteld,
dat de gestelde hypothesen op grond van andere feiten niet gehandhaafd konden
worden, of dat de gevolgtrekkingen van den betooger kant noch wal raakten. Eene
verwerping van na nauwgezet onderzoek gestelde conclusiën, omdat die niet bewezen
waren en niet bewezen konden worden, heb ik, vóór deze, van een ernstigen
deskundige nog niet gelezen.
De eisch in het algemeen, die dr. Japikse stelt, dat mijn onderzoek tot bewijs had
moeten voeren, wordt

1

Wij mogen - zoo zegt dr. J. - den heer B. dankbaar wezen voor de nauwgezetheid, waarmede
hij de verschillende drukken der proclamatie van onafhankelijkheid van 21 Nov. 1813 heeft
nagegaan, en .....
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op bovenstaande gronden door mij onbillijk geacht, en daarom niet aanvaard. Maar
zelfs is door hem datgene, waarvan hij in dit bijzonder geval het bewijs verlangde,
onjuist samengetrokken in de reeds aangehaalde woorden: ‘Het is immers even goed
mogelijk, dat in den eersten druk, waarin landgenooten staat, een drukfout is geslopen
als in den anderen druk, waarin op dezelfde plaats bondgenooten te lezen staat.’
Even goed! Need waarlijk niet even goed!
Om dit aan te toonen, moet ik op mijn vorig betoog gedeeltelijk terugkomen.
Ik heb vastgesteld, en dr. J. valt mij hierin bij, dat de proclamatie het eerst is
gepubliceerd in plano den 22en November 1813 met het woord landgenooten (II);
daarna in de Buitengewone 's-Gravenhaagsche Courant van 22 November 1813,
eveneens met het woord landgenooten (I)1;
nog op denzelfden datum in plano met het woord bondgenooten (III);

1

Elke nieuwe aanwijzing kan ons dichter bij de waarheid brengen. Mij is ten aanzien van dit
punt nog het navolgende opgevallen. In Jorissen, De omwenteling van 1813. I. bl. 283 leest
men: ‘Vrijdag den 19en November verscheen het eerste nommer der Haagsche Courant. 's
Morgens voor 9 uur in Amsterdam ontvangen, gaf dit dagblad aan het Bestuur de gelegenheid,
om zijn afkeuring van de Haagsche revolutie scherp te doen uitkomen’.
Indien die courant 's morgens vóór 9 uur in Amsterdam was, moet zij 's nachts zijn gedrukt,
of misschien wel reeds den vorigen avond in Den Haag zijn uitgekomen, zooals nog in mijn
jonge jaren elke courant den avond vóór hare dagteekening in het licht verscheen. Moet men
dit ook aannemen ten aanzien van de (gewone) 's-Gravenhaagsche Courant van 22 November
1813, dan was die Zondag-avond den 21en t.v. reeds in Den Haag rondgedeeld. Tengevolge
hiervan zou in mijne voorstelling van het voor-den-drukgereedmaken der beide eerste
afdrukken van de proclamatie (171-173, 7-9) eenige verandering moeten gebracht worden,
die intusschen aan het essentieele van het betoog geen afbreuk zou doen.
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dan in de 's-Gravenhaagsche Courant van 24 November 1813 met het woord
bondgenooten (IV).
De vergelijking van I en II (173-175, 9-11) heeft mij de zekerheid gegeven, dat
zij door denzelfden persoon voor den druk zijn gereedgemaakt, ofschoon zij niet van
eenzelfde zetsel zijn afgedrukt (197, 15). Tweemaal moet dus die persoon proef en
revisie gecorrigeerd hebben. Als hoogstwaarschijnlijk is door mij aangenomen, dat
dit voor-den-druk-gereedmaken door Canneman zelf, den opsteller van het stuk, is
geschied (172, 8). Hier heb ik nog wat bij te voegen. Een der gronden, waarop ik
aannam, dat deze beide afdrukken door één en denzelfden persoon moeten zijn
gecorrigeerd, was, dat nagenoeg alle ij's in beige stukken als y's zijn afgedrukt. Nader
heb ik nog gevonden, dat in de portefeuille Canneman (Rijksarchief, aanwinsten
1904 LXVIII No. 24), het 1e stuk (Herinneringen van November 1813) door Canneman
zelf is geschreven, en dat daarin op niet ééne ij tittels voorkomen. Dit heeft mij er
toe gebracht, meerdere door Canneman geschreven stukken na te gaan, en daaruit is
mij gebleken, dat, op een enkele uitzondering na, diezelfde eigenaardigheid (terwijl
wel de punten op alle i's gezet waren) in alle deze stukken viel op te merken. Zelfs
schijnt Canneman, als commissaris-generaal van financiën, aan zijne ambtenaren,
in dien zin wenken te hebben gegeven, met betrekking tot gedrukte stukken, waaronder
zijn naam kwam te staan. In de Portefeuille: ‘Resolutiën en Bijlagen Dec. 1813,
Ministerie van Financiën’ (Rijksarchief), in den omslag 29 December, ligt toch een
gedrukte brief van ‘De Commissaris-Generaal tot de Zaken der Financiën van de
Vereenigde Nederlanden aan den Heere Provisionelen Directeur der indirecte
belastingen in het Departement .... dd. 's-Gravenhage den
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29 December 1813’, waarin ook alle woorden, waarin een ij voorkomt, b.v. Roeyer,
handeldryvenden, afschryving, hy wyst, enz. met y zijn afgedrukt1. Deze eigenaardige
schrijfwijze is voor mij eene aanwijzing te meer, dat Canneman zelf I en II moet
gecorrigeerd hebben.
Mocht men dit niet als voldoende grond aanmerken, dan zou ik elk serieus
ambtenaar op den man af willen vragen: ‘Indien aan U het stellen van zulk eene
proclamatie, het tweede staatsstuk in een herrezen onafhankelijken staat, en de
publicatie daarvan was opgedragen, zoudt Gij dan dit laatste, zonder er verder naar
om te zien, aan den drukker overlaten?’ Ambtenaren, wien Canneman misschien met
vertrouwen de correctie en revisie van de proef zou hebben kunnen overlaten, waren
er nog niet. Maar zelfs al waren die er geweest, zoo'n stuk eigen werk behandelt een
man, die het gewicht van de zaak voelt, zelf.
Dat III, het eerste bondgenooten-exemplaar, niet van hetzelfde zetsel als I of II is
afgedrukt en door een ander persoon gecorrigeerd is, meen ik in mijne vorige bijdrage
genoegzaam bewezen te hebben (182 en 183, 18 en 19). En nu kom ik terug op de
woorden: ‘even goed’. Wanneer de fout zit in de landgenooten-exemplaren, die 22
November 1813 zijn uitgekomen (I en II), dan moet die fout tweemaal (bij de
correctie van I en van II) over het hoofd gezien zijn door Canneman, den steller van
het stuk; wanneer de fout zit in het bond-genooten-exemplaar van 22 Nov., dan heeft
een onbekend persoon, die het stuk niet gesteld heeft, ééne fout

1

Het kan ook zijn, dat Canneman zelf dit stuk voor den druk heeft gereed gemaakt. (Er zijn
slechts zeer weinig stukken uit dien tijd in het archief van ‘Financiën’ overgebleven).
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over het hoofd gezien. Kan men nu zeggen, dat het eene even goed mogelijk is, als
het andere?1
IV, het tweede bondgenooten-exemplaar, kan hier gevoegelijk buiten beschouwing
blijven; want dit is natuurlijk, als later verschenen, (in de courant van 24 Nov.) een
nadruk; terwijl ik er reeds op heb gewezen (184 en 185, 20 en 21), dat blijkens het
bovenschrift de bedoeling is geweest ‘het gewichtige stuk, dat reeds door de
Extraordinaire Courant van gisteren’ was bekend gemaakt, nog eens te plaatsen. Men
heeft echter klaarblijkelijk den nadruk genomen van III. Wie zonder aanvoering van
eenigen bewijsgrond zou willen beweren, dat men, bij verwijzing naar die
Extraordinaire Courant, stilletjes, zonder er iets van te zeggen, eene fout (even
onderstellende, dat landgenooten eene fout was) zou hebben willen herstellen, zou
toch bij zijne hoorders of lezers al eene zeer groote mate van lichtgeloovigheid moeten
onderstellen.
De eenige grond, dien dr. J. voor zijne wederlegging (?) van mijn betoog gegeven
heeft, houdt dus m.i. geen steek. Dat de verklaring, die ik van het verschijnen der
beide ongelijkwoordige exemplaren meende te kunnen geven, onaannemelijk of in
strijd met bekende feiten is, werd niet beweerd. Vermoedelijk heeft dr. J. gemeend,
hierop niet verder te behoeven in te gaan, omdat hij mijne geheele conclusie verwerpt,
en de gelegenheid heeft aangegrepen voor de verklaring, ‘dat de lezing bondgenooten
in den zin van de buitenlandsche geallieerden ons lang niet zoo ongerijmd voorkomt
als gemeenlijk wordt aangenomen. Immers reeds in de eerste

1

De heer J. zal toch wel niet willen beweren, dat het hem ‘even goed’ is, of b.v. zijn salaris
ƒ 6000 of ƒ 3000 bedraagt.
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proclamatie van 17 November1 had Van Hogendorp gezegd: ‘wij voegen ons bij de
bondgenooten’. Even fictief als dit op dat oogenblik was, kon de regeering op 21
November zeggen: ‘wij voldeden aan den wensch van al onze bondgenooten’. Het
is waar, dat men hier dan eerder zou verwachten: het is de wensch van de (niet alle
onze) bondgenooten.’
Met deze opvatting, waartegen, zooals men ziet, aan het slot door den steller zelven
reeds eene bedenking wordt aangevoerd, wordt mijn betoog natuurlijk in zijn geheel
ter zijde geschoven. A l'instar van dr. J. zou ik nu ook kunnen zeggen2: ‘Het is immers
even goed (?) mogelijk, dat in den tweeden druk (III) waarin bondgenooten staat,
een drukfout is geslopen als in de eerste drukken, waarin op dezelfde plaats
landgenooten te lezen valt. Het bewijs van het een of het ander is niet geleverd en
met de nu beschikbare gegevens niet te leveren.’ Maar behalve dat ik die
bewijsvoering (?) hierboven als niet steekhoudend heb afgekeurd3, wordt hiermede
de zaak geen stap verder gebracht; terwijl het juist mijn doel is geweest en nog is,
om tot eene verklaarbare oplossing van het raadsel te komen.
Zooals boven reeds gezegd, is in mijne vorige bijdrage aan het nu door dr. J.
aangegeven gezichtspunt weinig aandacht geschonken. Ik mag hem dus dankbaar

1
2

3

Hiermede wordt klaarblijkelijk het strooibiljet van 17 November, het Oranje-Boven-biljet
bedoeld, hetwelk geen proclamatie was (zie Historisch Gedenkboek 1813, III, blz. 62, noot).
En met 100% meer recht, want met deze mijne bewering zou er - daargelaten nog de
omstandigheid, dat Canneman m.i. I en II voor den druk heeft gereed gemaakt - slechts in
één stuk (III) eene fout gemaakt en te verbeteren zijn, met dr. Japikse's bewering - als boven
aangetoond - in twee stukken.
Zou dr. Japikse dit hier eene krachtige bewijsvoering vinden, om zijne zienswijze af te
breken?
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zijn, dat hij mij de gelegenheid biedt, ook ten opzichte daarvan mijne standplaats als
de betere te blijven aanprijzen. Intusschen is dit niet gemakkelijk tegenover de
vreemde wijze, waarop dr. J. zijne zienswijze met aanvoering van één enkelen grond
motiveert. Hij ziet in de woorden: ‘wij voldeden aan den wensch van alle onze
bondgenooten’ eene fictie, maar eindigt met te zeggen, dat om die er in te zien,
eigenlijk een paar woorden ervan (alle onze) moeten vervangen worden door een
enkel woord (de); en daarmede is het betoog uit.
Ik stel hier in de eerste plaats tegenover, dat dergelijke gewrongen uitlegging ten
eenenmale onnoodig is, wanneer men zich aan de lezing houdt van de 't
eerst-gepubliceerde stukken I en II: alle onze landgenooten (194-195, 30-31); maar
in de tweede plaats wordt de zin van die woorden door genoemde vervanging een
geheel andere:
1. wij voldeden aan den wensch van alle onze bondgenooten;
2. wij voldeden aan den wensch van de bondgenooten1.

1

De geheele zin zou dan, met weggoocheling van de woorden ‘alle onze’ (bij mijne verklaring
behoeft niets weggegoocheld te worden) te lezen zijn: ‘Wij voldeden aan den wensch van
de Bondgenooten, wanneer wij in afwagting van de komst van Zyne Hoogheid, den Heere
Prince van Oranje en in zynen naam, dezen dag ons stelden aan het hoofd der Regeering’.
Dit is - ik ben het geheel met dr. J. eens (189-191, 25-27) - ook als we ‘alle onze
Landgenooten’ (zooals het naar mijne meening moet zijn) blijven lezen, fictief voorgesteld.
Maar ..... waar we naar waarheid zoeken, hebben alle kleinigheden beteekenis: men lette nu
ook eens in dezen zin op de woorden: ‘dezen dag’.
Zij getuigen al van een buitengewoon scherpen zienersblik in de Landgenooten-editie; maar
bij de Bondgenooten-opvatting moeten ze toch eigenlijk ook weggegoocheld worden. Hoe
toch zou Gijsbert Karel zich hebben kunnen voorstellen, dat de (buitenlandsche)
Bondgenooten, die niets van het hier-gebeuren afwisten, den wensch zouden koesteren, dat
hij juist dezen dag zich aan het hoofd der Regeering plaatste?
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Wie de bondgenooten waren, dat weet ieder, die een boek over de geschiedenis van
1813 heeft gelezen; daarin komt men de woorden ‘die Verbündeten’ of ‘les Alliés’
dikwijls genoeg tegen; maar wie zijn ‘alle onze bondgenooten’? Het is hier Het
Algemeen Bestuur der Vereenigde Nederlanden, dat spreekt. Wil dr. J. ons doen
gelooven, dat Hogendorp en Van der Duyn een schaar van bondgenooten hadden,
of wil hij juist door de substitutie van die beide woorden ‘alle onze’ door het woord
‘de’ voorkomen, dat men hem die meening zou toeschrijven? Wie andermans
bewering verwerpt, en de zijne er voor in de plaats wil stellen, moet althans niet in
raadselen spreken.
Om het verwijt te ontgaan, dat ik den zin verkeerd gevat heb, ben ik wel
genoodzaakt, op beide mogelijke uitleggingen in te gaan.
1. In mijne vorige bijdrage schreef ik: ‘Hogendorp had, toen hij optrad, geen
buitenlandsche bondgenooten - daarover zijn allen het eens.’ Weinig had ik gedacht,
hierop nog te moeten terugkomen. Hogendorp zelf heeft in zijne geheime
aanteekeningen Maart 1817-October 1820 met betrekking tot dit punt neergeschreven1:
‘Door den Heer Changuion onderhield ik eenige gemeenschap te Amsterdam met
de Heeren van der Hoop en May, altijd mondeling. Op den ijver van Rotterdam
rekende ik even vast als op den Haag, als het eens tot de daad zoude komen. Op
dezen zelfden grondslag bouwde ik met opzigt tot het Buitenland. Ik weigerde
volstrekt, om eenige gemeenschap naar buiten aan te leggen, omdat dezelve slegts
dienen kon om ons te verraden. Ik was te wel bekend met de Staatkunde

1

Br. en Ged. V. bl. 13.
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van Europa in de laatste drie eeuwen om niet te weten dat onze onafhankelijkheid
van Frankrijk door alle de mogendheden begeerd werd. Die eene revolutie maken
willen, vinden daarbij weinig geloof. Die ze gemaakt hebben, winnen oogenblikkelijk
agting en vertrouwen. In 1801 had ik ook met den slag gewaarschuwd en had er mij
wel bij bevonden. Onafhankelijkheid van Frankrijk alleen was niet mijn doel, maar
eene ware en algemeene, behoudens de natuurlijke betrekkingen tusschen meer of
min sterken. Deze nu liep gevaar door alle heimlijke verstandhouding, omdat de
hoofden van een verdrukt volk slegts beschermelingen kunnen zijn van gevestigde
Regeringen’1.
Wie hiertegenover wil volhouden, dat Gijsbert Karel in het begin van den opstand
kon spreken van ‘alle onze bondgenooten’ in den zin als door dr. J. aangegeven,
moet daarvoor afdoende bewijzen bijbrengen, d.w.z. met namen noemen wie die
buitenlandsche bondgenooten waren, en welke afspraken Hogendorp met hen gemaakt
had2. Ik geloof, dat hij lang zal mogen zoeken, eer hij ze gevonden heeft.
2. Wanneer, zooals in casu, verschil van meening bestaat over de juiste schrijfwijze
van een woord, hetwelk bij omwisseling van eenige letters eene gewijzigde beteekenis
verkrijgt, en men wil ook uit den geheelen zin, waarin dit woord voorkomt, nagaan
welke beteekenis daarin het beste past, dan is het toch eene ontzaglijk zwakke
bewering van een der partijen, wanneer

1
2

Nog andere soortgelijke uitingen zijn gemakkelijk bij te brengen.
De woorden: ‘onze bondgenooten’ onderstellen medestanders, die onderling zijn
overeengekomen, het een of ander doel na te streven; de woorden: ‘alle onze bondgenooten’
onderstellen een groot aantal zulke medestanders.
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die tegen de andere zegt: ‘Uw meening (ofschoon die heel goed in den zin past) deugt
niet, want als ik een paar woorden in dien zin verander, dan kan ik er met mijne
opvatting eene soortgelijke fictie in lezen, als ik in een vorig stuk van denzelfden
schrijver heb gevonden’. En nog zwakker wordt die bewering, wanneer het
laatstgenoemde geen fictie, maar volle realiteit is.
‘Wij voegen ons bij de Bondgenooten’ - zoo staat in een der regels van het
Oranje-Boven-biljet. Daarin sprak van Hogendorp niet fictief, maar zeer reëel. Wat
deden de Bondgenooten? Oorlog voeren tegen Napoleon. Welnu, dat ging Gijsbert
Karel zonder afspraak meedoen! ‘Van het oogenblik af, dat de Franschen in het land
gevallen zijn, heb ik mijne gedachten laten gaan over de wijze, op welke zij er
wederom uit zouden geraken’. Met deze kloeke, kernachtige taal begint hij zijn
verhaal van: ‘De opstand’1. Den 17en Nov. 1813 zijn de tijden voor hem rijp geworden,
om zijn streven tot verwezenlijking te kunnen brengen. De Bondgenooten staan aan
de grenzen. Zonder er hen in te kennen, doet Hogendorp op dat oogenblik het
Nederlandsche volk de kluisters wegwerpen, zich tegen de Franschen te weer stellen,
en door die daad alleen zich aan de zijde van de Bondgenooten scharen. Hij had wel
geen leger. Maar hij deed het toch, vertrouwende op het volk. En dat is juist zijn
grootste verdienste. En met het weinige, wat hij had, deed hij wonderen. Ik kan dit
alles hier niet herhalen; maar eenige bewijzen moeten mij toch uit de pen. Eerst moet
de zee open. Aan Ver Huell wordt geschreven. Maar die antwoordt niet2. 19 Nov.
Commissie van

1
2

Br. en Ged. V. bl. 4.
Br. en Ged. V. bl. 213: ‘en de Admiraal Verheull betragtte een volmaakt stilzwijgen op alle
mijne brieven en boodschappen’.
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het Driemanschap aan den kapitein ter zee P.J. van Zuylen van Nijevelt: ‘omme in
naam van Zijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Oranje het commando
op zich te neemen van 's Lands Corvet de Lynx alsmede van de Reede van Helvoet’1.
20 Nov.: ‘De Heer Heeneman kan vrij de hand leggen aan het geheele bestuur van
den Briel, Hellevoetsluis en den geheelen omtrek op naam van Zijn Hoogheid den
Prins van Oranje, enz.’ Daarna wordt voor de krijgsregeling te land gezorgd. 20
Nov.: ‘Wij geven de volkomen magt om te gebieden over al de middelen van defensie
van Zuid-Holland aan den Majoor de Jonge.’ 20 Nov. Aan de Prov. Regeering van
Amsterdam: ‘Wij wapenen hier te water en te land van Rotterdam tot Wijk bij
Duurstede. Wij luiden des noods alarmklokken.’ 21 Nov. worden de commandanten
benoemd van de legerkorpsen (!!) van Gorcum en Utrecht (650 en 350 man); 22
Nov. trekken ze uit. Zoo zou ik kunnen voortgaan. En dit alles zou fictie zijn? Zonder
hulp van buiten gaan eerst Den Haag (17 Nov.), Amsterdam (24 Nov.), Rotterdam
(26 Nov.) om (om van het platteland niet te spreken), daarna worden in Buitensluis
(28 Nov.), Den Briel (1 Dec.), Ooltgensplaat (5 Dec.) en Hellevoetsluis (6 Dec.) de
Franschen gevangen genomen of gedwongen te vertrekken, enz. enz.2.
Die uitdrukking: ‘Wij voegen ons bij de Bondgenoo-

1

2

Als P.S. staat nog in deze commissie: ‘De geheele scheepsmagt dient aanstonds gebruikt te
worden, om alle communicatie tusschen Gorkum en Braband af te snijden en gevangen te
neemen al wat zig verzet of gewapend overkompt.’
Gorcum 30 Nov. 1813. Stassart aan Montalivet. En attendant l'insurrection prend un caractère
de plus en plus alarmant; on s'arme de toutes parts.
Breda 1 Dec. 1813. Devilliers aan Réal. L'on s'y organise, et l'on s'y arme avec une extrême
rapidité.
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ten’ vindt men dan ook niet alleen in het Oranje-Bovenbiljet. Men vindt haar als
Hogendorp's vaste voornemen (hetwelk hij ook tot uitvoering heeft gebracht) in de
brieven aan alle personen, wien hij mededeelt, wat geschied is. Aan Hendrik Fagel
(17 Nov.): ‘Les Français sont à Utrecht et à Gorcum, les Alliés ont passé l'Issel à
Zwol et à Campen. Nous croyons que les derniers seront bientôt entièrement les
maîtres. Nous joindrons aussitôt nos forces aux leurs. Mais tout est à créér,
Gouvernement, Finances, Armée.’ Aan den Erfprins (19 Nov.), medegenomen door
Wauthier naar Duitschland: ‘En tout cas ce corps (van Von Bülow) pourra servir
avec tous les autres à porter la guerre dans le Brabant. Nous y joindrons un au
plus-tôt.’ Aan Hendrik Fagel (28 Nov.): ‘Dès ce moment nous réunissons tous nos
efforts, un faible détachement de Russes s'y joint; deux cents Anglais nous sont
donnés par l'amiral Ferrier, et nous allons attaquer par mer, par terre, sur les rivières
Gorcum, Utrecht, le Brielle et Helvoet.’ Aan den onbekenden Pruisischen generaal
te Utrecht (30 Nov.): ‘..... nous continuerons nos armements et nous porterons la
guerre dans le Brabant et jusqu'en France de concert avec les Hauts Alliés, au nombre
desquels nous nous sommes placés.’
Zooals Gijsbert Karel het schreef, werd het ook door de Bondgenooten opgevat.
Zoowel in Engeland als in het hoofdkwartier te Frankfort heerschte de grootste
blijdschap, toen de tijding van den opstand in Den Haag aldaar aankwam1. Waarom?
omdat de prins van Oranje hier hersteld werd? Neen: eenig en alleen omdat Nederland
uit eigen beweging zich bij de Bondgenooten aan-

1

Ik heb dit alles uitvoerig uiteengezet in het Hist. Ged. 1813, I. bl. 147-156.
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sloot, omdat het nu niet meer veroverd behoefde te worden, omdat Nederlands
bijvallen gelijk stond met een Rijn-overgang. Waarlijk, men wees dien bijstand niet
af, al begreep men, dat wij vermoedelijk hulp zouden noodig hebben. Men nam ons
dadelijk onder de Bondgenooten op. Van der Hoeven heeft ons de woorden van den
kroonprins van Zweden bewaard1: ‘Les Hollandais ont plus fait que les autres peuples,
car ils n'ont point attendu que les armées fussent dans le coeur de leur pays pour
secouer le joug .... Que chacun s'arme chez vous pour la cause de son indépendance
comme ont fait tous les peuples de l'Allemagne. Que je sois informé des progrès que
vous aurez fait vers ce bût; pour cet effet qu'on établisse une correspondance directe
avec mon quartier-général, qu'on communique sourdement avec le Braband au moyen
d'agens secrets, et surtout qu'on en agisse confidentiellement avec les Puissances
Alliées à Frankfort.’ Van der Hoeven was 22 Nov. uit Den Haag vertrokken; het hier
bovenstaande gesprek dateert op 1 December.
Ik geloof dat het genoeg is ten bewijze, dat Van Hogendorp den 21en November
niet handelde naar den wensch van alle onze Bondgenooten, en dat hij den 17en Nov.
met volle recht kon zeggen, en dit geenszins fictie was: ‘Wij voegen ons bij de
Bondgenooten.’
Dr. Japikse heeft mijn betoog in 't minst niet afgebroken, noch eene betere oplossing
van het geschilpunt op maar eenigszins aannemelijke gronden voorgesteld.
G.J.W. KOOLEMANS BEIJNEN.

1

Br. en Ged. IV. bl. 300.
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Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden.
Beschermvrouw: Hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden.
Buitengewoon eerelid: Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik der
Nederlanden, Hertog van Mecklenburg.

Naamlijst der leden Opgemaakt den 7den October 1916.
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Voor het bericht aangaande verandering van woonplaats in den loop des jaars en
tevens voor de aanwijzing van onnauwkeurigheden in deze naamlijst houdt zich bij
de Leden der Maatschappij aanbevolen
DE
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Fockema Andreae, Mr. S.J., Leiden. 1876.
Francken, zie Wijnaendts.
Frantzen, Dr. J.J.A.A., Utrecht. 1878.
Fruin, Mr. R., 's-Gravenhage. 1891.
Funke, J., Amsterdam. 1916.
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.
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, Oudenbosch. 1909.
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.
Gosses, Dr. L.H., Groningen. 1907.
Graadt van Roggen, W., Utrecht. 1915.
Graaf, J.J., Overveen. 1901.
Graft, Mejuffrouw Dr. C.C. van de, Utrecht. 1906.
Gratama, Mr. Seerp, 's-Gravenhage. 1890.
Grave (de), zie Salverda.
Greve, Dr. H.E., 's-Gravenhage. 1908.
Greven, Mr. H.B., Leiden. 1883.
Groenewegen, Dr. H. IJ., Amsterdam. 1891.
Groenewegen, J.H., Amsterdam. 1891.
Groot (C. de), zie Hofstede.
Groot, Dr. J.V. de, Amsterdam. 1897.
Grothe-Twiss, Mevrouw Amy, Hilversum. 1916.
Gunning Wz., Dr. J.H., Amsterdam. 1904.
Haak, Dr. S.P., Arnhem. 1909.
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Haan (Dr. J.D. de), zie Bierens.
Haan, Mr. J. Israël de, Amsterdam. 1916.
Hall, Mr. J.N. van, Station-De Bilt. 1872.
Hamelberg, J.H.J., Soestdijk. 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.
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.
Hille, Dr. G.E.W. van, Alkmaar. 1916.
Hodenpijl, zie Gijsberti.
Hoefer, F.A., Hattem. 1894.
Hoekstra, Dr. P., Breda. 1903.
Hoeven, Mr. G.G. van der, Rotterdam, 1914.
Hoëvell tot Nijenhuis, 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., Voorschoten. 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.
Hotz, A.P.H., 's-Gravenhage. 1909.
Houck, Dr. M.E., Deventer. 1910.
Houtsma, Dr. M.Th., Utrecht. 1882.
Houwing, Dr. J.F., Doorn. 1916.
Hoven, Mevrouw Thérèse, 's-Gravenhage. 1896.
Hoynck van Papendrecht, A., Rotterdam. 1915.
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Hubrecht, Dr. H.F.R., Amsterdam. 1904.
Huizinga, Dr. J., Leiden. 1903.
Hulsman G., Assen. 1903.
Humme, A.A., Scheveningen. 1913.
Hurgronje, zie Snouck.
Hurrelbrinck, zie Lamberts.
Huybers, Dr. H.F.M., Tiel. 1916.
IJsselt (van), zie Sasse (van).
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, 's-Gravenhage. 1886.
Jong, Dr. K.H.E. de, 's-Gravenhage. 1916.
Jong van Beek en Donk, Jhr. Mr. B. de, 's-Gravenhage. 1914.
Jonge (de), zie Kiewiet.
Jonge van Ellemeet, Jhr. Mr. B.M. de, Assen: 1911.
Jonker, Dr. A.J.Th., Heerde. 1905.
Jonker, Dr. J.C.G., Leiden. 1909.
Joosting, Mr. J.G.C., 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.
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Kern Hz., Dr. J.H., Groningen. 1893.
Kern, Dr. J.H.C., Utrecht. 1861.
Kesper, Dr. L.A., 's-Gravenhage. 1903.
Kesteloo, H.M., Domburg. 1885.
Kesteren, C.E. van, Amsterdam. 1881.
Kielstra, Dr. E.B., 's-Gravenhage. 1892.
Kiewiet de Jonge, Dr. H.J., Dordrecht. 1898.
Klein-Peaux, Mevrouw J.R., Oegstgeest. 1915.
Kleyntjens, J., Katwijk a.d.R. 1911.
Kloot Meyburg; H. van der, Voorburg. 1913.
Kluyver, Dr. A., Groningen. 1885.
Knappert, H.E., Haarlem. 1916.
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.
Kohnstamm, Dr. Ph., Amsterdam. 1916.
Kol, H.H. van, Voorschoten. 1916.
Kolff, G.J., 's-Gravenhage. 1880.
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.
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.
Krom, Dr. N.J., 's-Gravenhage. 1912.
Kronenberg, Dr. A.J., Deventer. 1879.
Kronenberg, Mejuffrouw M.E., Deventer. 1913.
Kroon, Dr. J.E., Leiden. 1916.
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.
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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.
Leendertz, W.J., Amsterdam. 1892.
Leersum, Dr. E.C. van, Amsterdam. 1905.
Leeuw, Mejuffrouw. A.G. de, Haarlem. 1893.
Leeuwen, Mr. W.F. van, 's-Gravenhage. 1916.
Lennep, Jhr. Dr. M.F. van, Aerdenhout. 1910.
Leopold, Joh. A., Nijmegen. 1878.
Leopold, Dr. J.H., Rotterdam. 1911.
Levy, Mr. I.A., Amsterdam. 1877.
Leyds, Dr. W.J., 's-Gravenhage. 1897.
Liefrinck, F.A., '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.
Loosjes, V., Amsterdam. 1889.
Loosjes, V., Haarlem. 1916.
Lotsy, Dr. J.P., Haarlem. 1911.
Lovendaal, G.W., Grave. 1894.
Lugt, F., Amsterdam. 1916.
Mackay van Ophemert, Mr. D.J. Baron, = Lord Reay, 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.
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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.
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.
Molkenboer O.P., B.H., Huissen. 1916.
Moller, Dr. H.W.E., 's-Hertogenbosch. 1909.
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.
Mulert, F.E. Baron, Ommen. 1916.
Muller Jz., Dr. F., 's-Gravenhage. 1916.
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.
Naber, S.P. l'Honoré, Amsterdam. 1916.
Nanninga Uitterdijk, Mr. J., Kampen. 1875.
Nauta, Dr. G.A., Groningen. 1904.
Nes, Dr. H.M. van, Leiden. 1908.
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, Dr. G., Haarlem. 1915.
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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.
Opprel, Dr. A., Dordrecht. 1903.
Overvoorde, Mr. J.C., Leiden. 1895.
Peaux, Mejuffrouw A.G., Nijmegen. 1913.
Peelen, Mejuffrouw Ida C.E., 's-Gravenhage. 1916.
Peltenburg, C., Oegstgeest. 1912.
Perk, M.A., Amsterdam. 1874.
Petit, L.D., Leiden. 1880.
Pierson, Dr. H., Amsterdam. 1878.
Pijper, Dr. F., Leiden. 1884.
Plemp van Duiveland, Mr. L.J., 's-Gravenhage. 1899.
Plooy, Dr. D., Leiden. 1913.
Poelhekke, M.A.P.C., Nijmegen. 1903.
Poelman, Dr. H.A., Groningen. 1913.
Poll, Dr. K., Leeuwarden. 1909.
Polman Kruseman, Mr. W., Middelburg. 1909.
Pomes, Dr. H., Rotterdam. 1909.
Pont, Dr. J.W., Bussum. 1914.
Pont (M.W.), zie Maclaine.
Posthumus, Mr. N.W., Rotterdam. 1910.
Pot Bz., Mr. C.W. van der, Leiden. 1911.
Prick van Wely, Dr. F.P.H., 's-Gravenhage. 1910.
Prinsen J.Lz., Dr. J., Nijmegen. 1904.
Quack, Mr. H.P.G., Amsterdam. 1862.
Raaf, Dr. K.H. de, Rotterdam. 1905.
Rademaker, Dr. L.A., Scheveningen. 1915.
Reay (Lord), zie Mackay.
Rees, R.P.A. van, 's-Gravenhage. 1885.
Rengers Hora Siccama, Jhr. Mr. D.G., Utrecht. 1908.
Reyding, A., Amsterdam. 1916.
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.
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Robbers, H.J., Schoorl. 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.
Royer, J.A., Wassenaar. 1906.
Rutgers, Dr. F.L., Amsterdam. 1883.
Rutgers van der Loeff, Dr. A., Utrecht. 1911.
Rutgers van der Loeff Az., Dr. A., Haarlem. 1912.
Rutgers van der Loeff, J.D., Haarlem. 1909.
Ruys, Mejuffrouw Dr. H.J.A., Leiden. 1911.
Salomons, Mejuffrouw Annie, 's-Gravenhage. 1913.
Salverda de Grave, Dr. J.J., Groningen. 1893.
Salverda de Grave, Mr. J.L.A., 's-Gravenhage. 1894.
Sande Bakhuyzen, Dr. H.G. van de, Leiden. 1890.
Sandick, R.A. van, 's-Gravenhage. 1893.
Sasse van IJsselt, Jhr. Mr. A.F.O. van, 's-Hertogenbosch. 1907.
Saussaye (de la), zie Chantepie.
Savornin Lohman, Jhr. Mr. A.F. de, 's-Gravenhage. 1878.
Savornin Lohman, Jhr. Mr. W.H. de, 's-Gravenhage. 1909.
Savornin Lohman, Jhr. Mr. W.H. de, Utrecht. 1916.
Schaaff, J.H.L. van der, 's-Gravenhage. 1903.
Scheltema (van), zie Adama.
Schelven, Dr. A.A. van, Vlissingen. 1912.
Schendel, A. van, Ede. 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.
Schmid, Jhr. L.M.A. von, 's-Hertogenbosch. 1916.
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.
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Schrijnen, Dr. Jos., Utrecht. 1902.
Schuil, J.B., Haarlem. 1916.
Serrurier, Mejuffrouw Dr. C., Leiden. 1913.
Siccama, zie Rengers.
Sijmons, Dr. B., Groningen. 1879.
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.
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.
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.
Sopper, Dr. A.J. de, Amsterdam. 1916.
Spoor-de Savornin Lohman, Mevrouw A., 's-Gravenhage 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.
Strootman, Dr. K.E.W., Utrecht. 1916.
Stuart, zie Verrijn.
Swaay, Dr. H.A.J. van, 's-Gravenhage. 1906.
Swaen, Dr. A.E.H., Amsterdam. 1899.
Talen, J.G., Zwolle. 1909.
Theissen, Dr. J.S., Groningen. 1909.
Thierry, Dr. G.J., Leiden. 1916.
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.
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Uitterdijk, zie Nanninga.
Ulfers, S., Rotterdam. 1907.
Valette, G.J.P. de La, Scheveningen. 1880.
Valk, Dr. J. van der, Rotterdam. 1913.
Valkhoff, P., Hilversum. 1910.
Veder, Mr. W.R., Amsterdam. 1893.
Veen, Dr. J.S. van, Arnhem. 1899.
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., Delfzijl. 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., 's-Gravenhage. 1912.
Vos, K., Middelstum. 1912.
Vos, J.C. de, Amsterdam, 1884.
Vries, Dr. A.G.C. de, Amsterdam. 1901.
Vries, Mr. E. de, Leiden. 1887.
Vries, R.W.P. de, Amsterdam. 1886.
Vries, Dr. S.G. de, Leiden. 1886.
Vries, Dr. W. de, Groningen. 1910.
Vürtheim, Dr. J.J.G., Leiden. 1905.
Waals, Mejuffrouw J.E. van der, Amsterdam. 1916.
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.
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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.
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.
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.
Worp, Dr. J.A., Huis ter Heide. 1883.
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Wumkes, Dr. G.A., Sneek. 1907.
Zaaijer 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.
Hazeu, Dr. G.A.J., Weltevreden. 1910.
Jasper, J.E., Toeban (Rembang). 1914.
Kooy-van Zeggelen, Mevrouw M.C., Buitenzorg. 1912.
Kruyt, Dr. Alb. C., Pendolo-Posso. 1915.
Nederburgh, Mr. I.A., Weltevreden. 1911.
Ossenbruggen, Mr. F.D.E. van, Soerabaja. 1911.
Pleyte, C.M., Weltevreden. 1914.
Rinkes, Dr. D.A., Weltevreden. 1915.
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C. IN HET BUITENLAND GEVESTIGD.
Beelaerts van Blokland, Jhr. Mr. F., Peking. 1901.
Bisschop, zie Roosegaarde.
Blankenstein, Dr. M. van, Berlijn. 1913.
Domela Nieuwenhuis Nyegaard, J.D., Gent. 1911.
Eymael, Dr. H.J., Elsene (Brussel). 1888.
Godée Molsbergen, Dr. E.C., Gent. 1911.
Groot, Dr. J.J.M. de, Lichterfelde (Berlijn). 1893.
Hamel, Dr. A.G. van, Bonn. 1916.
Hensen, Dr. A.H.L., Rome. 1898.
Hoogewerff, Dr. G.J., Rome. 1913.
Jong van Beek en Donk, Mevrouw C. de, Parijs. 1898.
Lange, Dan. de, Point Loma (Californië). 1889.
Loeff (van der), zie Schim.
Louw, P.J.F., Bad Blankenburg. 1896.
Matthes, Dr. J.C., Zurich. 1872.
Molsbergen, zie Godée.
Nieuwenhuis, zie Domela.
Oppenraay, Dr. R. van, Rome. 1908.
Otten, Mejuffrouw Else, Berlijn. 1912.
Reiger von Braunhorst, A.F.J., Stuttgart. 1882.
Roosegaarde Bisschop, Mr. W., Londen. 1904.
Schim van der Loeff G. Lzn., Dr. H.P., St. Petersburg. 1916.
Stuers, Mr. A.L.E. Ridder de, Parijs. 1882.
Vries, Dr. T. de, Grand Rapids (Mich.). 1914.

Buitenlandsche leden.
Bij de namen der leden, die volgens art. 15 der Wet de rechten en verplichtingen der
gewone leden hebben aanvaard, is een * geplaatst.
*Allen, P.S., Oxford. 1909.
Anthonisz, R.G., Colombo (Ceylon). 1902.
*Bellefroid, Mr. P., Hasselt. 1913.
*Belpaire, Mejuffrouw M.E., Antwerpen. 1914.
Bergmans, Dr. P., Gent. 1909.
*Besselaar, Dr. G., Pieter-Maritzburg. 1915.
*Bizio Gradenigo, Dr. L., Venetië. 1902.
Bode, Dr. W. von, Berlijn. 1873.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1916

154
Bols, Dr. J., Aarschot. 1912.
Bolte, Dr. Joh., Berlijn. 1893.
Bom, Emm. de, Antwerpen. 1903.
Bonaparte, Prins Roland, Parijs. 1886.
Bonet-Maury, G., Parijs. 1890.
*Borchgrave, E. Baron de, Weenen. 1867.
*Borchling, Dr. C., Hamburg. 1912.
Bradley, Dr. H., Oxford. 1916.
Branden, F.J. van den, Antwerpen. 1874.
Brandstetter, Dr. R., Luzern. 1911.
Braune, Dr. W., Heidelberg. 1882.
Brill, Dr. J., Bloemfontein. 1876.
*Brink, M.J., Kaapstad. 1904.
*Broekhuizen, H.D. van, Pretoria. 1911.
Carnegie, Dr. Andrew, New-York. 1900.
Carpenter, W.H., New-York. 1900.
Casteele, D. van de, Luik. 1872.
Celliers, J.F.E., Pretoria. 1911.
Clercq, René de, St. Amandsberg (Gent). 1908.
Cock, A. de, Antwerpen. 1898.
Colinet, Dr. Ph., Leuven. 1899.
Cook, Albert S., New Haven (Conn.). 1905.
Cordt, Benjamin, Kiew. 1892.
Costanzo-Campbell, Mevrouw G.V., Viareggio (Sicilië). 1912.
*Craigie, Dr. W.A., Oxford. 1916.
Creizenach, Dr. W., Dresden. 1912.
*Cruyssen, A.C. van der, Antwerpen. 1912.
Cuvelier, Dr. J., Brussel. 1913.
Daae, L., Christiania. 1885.
Degering, Dr. H., Charlottenburg. 1911.
Derudder, Dr. G., Valenciennes. 1899.
*Dosker, Dr. H.E., Louisville (Ky.). 1899.
Duclos, Ad., Brugge. 1905.
Duproix, I.I., Marseille. 1907.
*Edmundson, G., Londen. 1886.
*Eggen, Mr. J.L.M., Gent. 1909.
Ehrle, Dr. F., Rome. 1910.
*Elffers, Hub., Wijnberg (Kaapstad). 1908.
Elkan, Dr. A., Leipzig. 1910.
*Engelenburg, Dr. F.V., Pretoria. 1900.
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*Fairchild, Mevrouw H.L., Cazenovia (New-York). 1910.
Fischer, Dr. H. von, Tubingen. 1885.
*Flou, K.F.I. de, Brugge. 1894.
Fredericq, Dr. P., Gent. 1882.
Frimmel, Dr. Th. von, Weenen. 1906.
Fris, Dr. V., Gent. 1912.
Fritz, Dr. Jos., Drohobycz. 1913.
Gaidoz, H., Parijs. 1902.
Gailliard, Edw., Gent. 1894.
Goemans, Dr. L., Schaarbeek. 1902.
*Goeters, Dr. W.G., Bonn. 1915.
Goovaerts, A., Brussel. 1883.
Gore, Dr. J.H., Washington. 1902.
Griffis, Dr. W. Elliot, Ithaca (State of New-York). 1896.
Hanne, Dr. J.R., Hamburg. 1887.
Harrison, Dr. F., Londen. 1900.
Hauser, O., Weenen. 1908.
Havard, H., Parijs. 1875.
*Hertzog, Dr. J.B.M., Bloemfontein. 1910.
Hessels, J.H., Cambridge (Engl.) 1880.
*Heurck, Em. H. van, Antwerpen. 1916.
Heuvelmans, Mr. Flor., Antwerpen. 1902.
Hewett, Dr. W.T., Ithaca (State of New-York). 1896.
*Hoogt, C.W. van der, Philadelphia. 1900.
Hubert, Dr. E., Luik. 1883.
Huet, Dr. G., Parijs. 1887.
*Hullebroeck, Em., Ledeberg (Gent). 1913.
Ipsen, Alf., Kopenhagen. 1905.
Jacobs, Dr. E., Wernigerode. 1893.
Jellinghaus, Dr. H., Osnabrück. 1897.
Joos, Am., St. Nicolaas (Waas). 1908.
Jostes, Dr. F., Munster i.W. 1888.
*Kestell, J.D., Bloemfontein. 1904.
Kluge, Dr. Fr., Freiburg i.B. 1909.
Knothe, Dr. G., Bloemfontein. 1912.
*Kohlschmidt, Dr. O., Ilmenau. 1906.
*Kossmann, Dr. E.F., Gent. 1901.
Lameere, Dr. M.J., Brussel. 1886.
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Lateur, Frank, Ingoyghem. 1901.
*Lecoutere, Dr. Ch.P.F., Leuven. 1899.
*Leipoldt, Dr. C. Louis, Pretoria. 1915.
*Littmann, Dr. E., Göttingen. 1911.
Lodewyckx, Dr. A., Melbourne. 1904.
Logeman, Dr. H., Gent. 1892.
Loubat, Hertog J.F. de, Parijs. 1880.
Loveling, Mejuffrouw Virginie, Gent. 1893.
Lowjagin, A.M., St. Petersburg. 1902.
Mac Leod, Dr. J., Gent. 1911.
Malan, F.S., Kaapstad. 1908.
Malherbe, Dr. W.M.R., Pretoria. 1913.
Manfroni, Dr. Cam., Padua. 1911.
*Mansion, Dr. J., Luik. 1913.
Meert, Hipp., Gent. 1899.
Menne, Dr. K., Keulen. 1906.
Meyer, Paul, Parijs. 1878.
Meyhoffer, J., Ukkel (Brussel). 1915.
Minnaert, G.D., Gent. 1874.
Mont, K.M. Pol. de, Antwerpen. 1882.
Moorrees, Adr., Stellenbosch. 1904.
Müller, Ernest, Langnau (Kanton Bern). 1890.
*Müller, Heinrich, Emmerik. 1914.
Murray, Andr., Wellington (Kaapkolonie). 1904.
Nachod, Dr. O., Grünewald (Berlijn). 1905.
*Nagy, Dr. Zsigm., Debreczen. 1907.
Nieuwenhuis, P.N., Kopenhagen. 1912.
Nippold, Dr. F., Oberursel. 1867.
Nippold, Dr. W.K.A., Bern. 1901.
Noppen, Leonard Charles van, Brooklyn (N.-Y.). 1900.
Obrie, Mr. J., Gent. 1880.
Oordt, J.F. van, Newlands (Kaapstad). 1901.
*Pastor, Dr. L. von, Innsbruck. 1916.
Paul, Dr. H., München. 1882.
Pauw, Jhr. Mr. N. de, Gent. 1881.
Pedersen, Dr. Holger, Kopenhagen. 1914.
*Pennypacker, Dr. S.W., Philadelphia. 1901.
Périer, O., Brussel. 1877.
Pernot, Dr. H., Fontenay-sous-Bois. 1907.
*Persijn, Dr. Jul., Antwerpen. 1914.
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Peyster, Dr. H. De, Neuilly-sur-Seine. 1906.
Pirenne, Dr. H., Gent. 1894.
Pohl, Dr. M.J., Bonn. 1911.
Priebsch, Dr. R., Londen. 1899.
*Prince, Dr. J. Dyneley, New-York. 1913.
Psilander, Dr. H., Upsala. 1905.
*Putnam, Mejuffrouw Ruth, Washington. 1896.
*Puyvelde, Dr. Leo van, St. Amandsberg (Gent). 1914.
Rabie, J.S.M., Bloemfontein. 1903.
*Rachfahl, Dr. F., Freiburg i.B. 1907.
Reitz, F.W., Kaapstad. 1884.
*Robertson Scott, J.W., Great Canfield (Essex). 1914.
*Rompel, Fred., Pretoria. 1912.
Ropp, Dr. G. Frh. von der, Marburg. 1902.
Rousselot, P.J., Parijs. 1897.
*Roux, Dr. T.H. le, Pretoria. 1910.
Rudelsheim, Dr. M., Antwerpen. 1907.
Sabbe, Dr. M., Mechelen. 1903.
Scharpé, Dr. L., Leuven. 1897.
Scott, zie Robertson.
Seelmann, Dr. W., Berlijn. 1897.
Segers, G., Hoogstraten. 1903.
Siclen, Dr. George W. van, Cornwall (New-York). 1892.
*Sievers, Dr. E., Leipzig. 1879.
Smuts, J.C., Pretoria. 1904.
Stein, Henri, Parijs. 1891.
Steyn, M.T., Kaalspruit, (Bloemfontein). 1907.
Teirlinck, Is., Ruisbroek (Brussel). 1901.
Theal, G. McCall, Kaapstad. 1882.
Toit, Dr. J.D. du, Potchefstroom. 1914.
*Toit, P.J. du, Kaapstad. 1909.
*Veerdeghem, F. van, Luik. 1893.
Vercoullie, J., Gent. 1891.
Vermeylen, A., Ukkel (Brussel). 1906.
Verriest, Dr. H., Ingoyghem. 1903.
Viljoen, Dr. W.J., Bloemfontein. 1899.
Vos, Geerh., Princeton N.J. 1900.
*Vos, Dr. F.H. de, Galle (Ceylon). 1901.
Vos, P.J.G. de, Stellenbosch. 1904.
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*Vreese, Dr. W.L. de, Gent. 1893.
Vriendt, Jul. de, Antwerpen. 1898.
Waal, J.H.H. de, Kaapstad. 1908.
Waddington, A., Lyon. 1898.
Wattez, Omer, Schaarbeek. 1905.
Weale, W.H. James, Londen. 1905.
Wernekke, Dr. H., Weimar. 1884.
Westrin, Dr. J.Th., Stockholm. 1903.
White, Andrew D., Ithaca (State of New-York). 1900.
Wicksteed, P.H., Childrey (Wantage). 1875.
Wijck, Aug. van, New-York. 1900.
Wijck, Rob. A. van, New-York. 1900.
*Willems, Mr. L., Gent. 1896.
Woodward, John, Brooklyn (New-York). 1900.
*Wrangel, Dr. E.H.G., Lund. 1898.
*Zarncke, Dr. E., Leipzig. 1908.
Zenuti, M., Florence. 1905.
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Levensbericht van P.C.J. Meys.
Het is ongeveer vijf en veertig jaren geleden, dat schrijver dezes, destijds bewoner
van een dorp in het zuiden van Drente, het een voorrecht achtte de vrije zondagen
te kunnen doorbrengen bij den heer P.C.J. Meys, destijds directeur van het
telegraafkantoor te Meppel. Doch het was niet in deze qualiteit, dat ik elken zondag
opgeruimd met een paar boeken in den zak den anderhalf uren langen weg heen en
terug wandelde naar de stad, (fietsen waren nog onbekend en algemeene middelen
van verkeer bestonden er geen andere dan die, welke de natuur elken mensch schenkt),
maar om te genieten van het samenzijn met een letterkundige en dichter, om door
hem op de hoogte gebracht te worden van de eischen van poëzie en proza, van
taalschoon en stijl, en aan de hand van Potgieters verzen en schetsen of de gedichten
van den heer Meys zelf, eigen jongensproeven op dat gebied te hooren critiseeren
op een wijze, die er wel weinig van overliet, maar toch bemoedigde om verder te
werken. In den tijd, toen er nog bijna geen hoogere burgerscholen bestonden, zij
althans uit die streek niet konden bereikt worden, was het een groot voorrecht met
iemand kennis te maken, die wel
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niet door schoolsche geleerdheid maar door frisch en helder oordeel en door
letterkundige kennis zoowel als taalgevoel verre stond boven het peil, dat het lager
onderwijs in dien tijd bereikt had. Daardoor werd de Directeur van het
telegraafkantoor in dien tijd te Meppel en omstreken zeer geacht als letterkundige,
en niet alleen in dien kring, ook daarbuiten.
De proeven, door den heer Meys op dit gebied gegeven, waren aanleiding dat hij
benoemd werd tot lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
De herinnering aan den boven geschetsten tijd met opgewekte jeugdidealen was bij
den heer Meys zoowel als bij mij steeds aangenaam bewaard gebleven, en hoewel
onze levenswegen en richtingen van werken sedert verre uiteenliepen, hoewel het
veld der letterkunde, waar de heer Meys mij eens den weg wees, niet in de gewone
beteekenis door mij betreden werd, mocht ik den wensch van den in den loop van
dit jaar verscheiden oud-leermeester en vriend, in een nagelaten schrijven
uitgesproken, om in de ‘Levensberichten der afgestorven leden’, zijn
levensbeschrijving te geven, niet afwijzen. Ook al zijn het geen groote gebeurtenissen
of daden, die hierbij te vermelden zijn, al is de heer Meys bij de tegenwoordige
letterkundige wereld weinig of niet bekend, voor kleinen kring heeft hij met
bescheidenheid maar groote toewijding tot op zijn laatste levensdagen de letterkunde
beoefend, zoodat hij in die Levensberichten zeker een plaats verdient.
Petrus Cornelis Jacobus Meys werd den 21en Juni 1830 te 's-Gravenhage geboren,
als oudste zoon van Cornelis Jacobus Meys en Josina van Geest. Zijn ouders, hoewel
zij beiden niet meer opleiding ontvangen hadden
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dan een dorpsschool in dien tijd kon geven, waren begaafd met een helder verstand,
en eenige kennis van de Fransche taal was een aanbeveling geweest voor den vader
om benoemd te worden tot ambtenaar bij de Nederlandsche Staats-secretarie, later
tot eerste klerk aan het Kabinet des Konings, uit welke betrekking hij als
adjunct-commies werd gepensioneerd.
In dezen kring, met een zeer beperkt inkomen, moest Petrus naar een goedkoope
school gezonden worden. Gelukkig was de school van den heer Becht, die gekozen
werd, een uitstekende inrichting, en op de daaraan verbonden avondschool werd
Fransch geleerd. Geschiedenis, aardrijkskunde en alles wat met cijferen in verband
stond, trokken den leerling weinig aan, maar de hoofdonderwijzer verklaarde reeds,
dat Petrus Meys boven zijn leerlingen uitmuntte door het lezen met echt gevoel en
door zijn stijl, die in de wekelijksche opstellen uitkwam, en door zijn kennis der
Nederlandsche taal.
Op veertienjarigen leeftijd werd de school verlaten.
Doch wat nu? Het kiezen van een ambacht was niet de wensch van de knaap, en
daar er weinig wegen openstonden om te kiezen, werd op raad van den heer Becht
de knaap kweekeling aan de school, die hij voor kort verlaten had, en waar hij nog
lessen in de Fransche taal kon volgen. Hierdoor werd Meys voorbereid tot onderwijzer,
en op 16-jarigen leeftijd vinden wij hem als jongsten secondant aan de toen bloeiende
inrichting voor uitgebreid lager onderwijs van den heer Dill aan de Kalvermarkt in
den Haag. Aan zijn werkkring op die school heeft de heer Meys zijn toekomst te
danken, want hier genoot hij tevens gratis onderricht in algebra, meetkunde, Fransch,
Duitsch en Engelsch. Voornamelijk de vreemde talen hadden zijn voorliefde.
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Na in den zomer van 1848 eenige maanden in Maastricht als milicien in garnizoen
te hebben gelegen, kwam Meys in den Haag terug aan de school van den heer Dill,
maar het geven van onderwijs begon hem tegen te staan, en hij zocht een andere
levensbestemming.
Hij werd nu boekhouder in een der voornaamste laarzenmagazijnen van den Haag,
totdat een van zijn vroegere medesecondanten hem wees op een oproeping in de
Staatscourant tot een vergelijkend examen voor leerling-telegrafist, toen iets nieuws.
Bij de opmerking van Meys, dat hij van rechtlijnig teekenen niets en van algebra
weinig afwist, welke beide gevraagd werden, verklaarde zijn oudere vriend hem te
willen helpen voor die vakken, een belangelooze vriendendienst. Bij het examen,
een paar maanden later gehouden, hadden twaalf aspiranten aan de vereischten
voldaan, doch Meys, die No. 11 was, werd nog niet aangesteld, omdat er slechts tien
leerlingen benoemd werden. Hij zette in den vrijen tijd zijn studiën voort, en in 1853
nam hij deel aan het tweede examen voor de telegraphie, waarna hij benoemd werd
tot leerling-telegrafist met No. 8 van de 150 mededingers.
Als tijdelijk ambtenaar was hij vervolgens werkzaam op het contrôle-bureau der
telegraphie, vervolgens doorliep hij een cursus aan de toenmalige academie te Delft
in de Fransche en Hoogduitsche taal, de natuurkunde en de telegraphie, werd daarna
aan het telegraafkantoor te Amsterdam geplaatst, en op 1 Mei 1855 werd hem, met
den toen gebruikelijken titel van ‘Eerst aanwezend Ambtenaar’ het beheer over het
op dien datum geopende Rijkstelegraafkantoor te Meppel opgedragen, waar zijn titel
weldra veranderd werd in dien van ‘Directeur’. Te Meppel bleef Meys volle 27 jaren
werkzaam; op 1
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Mei 1882 werd hij bevorderd tot Directeur van het Rijkstelegraafkantoor te
's-Hertogenbosch, welke betrekking hij op 1 Nov. 1892 verwisselde met soortgelijke
te Arnhem, waar hij op 1 Juli 1894 ontslag nam, na veertig jaren met onvermoeiden
ijver en trouw den Staat gediend te hebben.
Sedert bleef de heer Meys als gepensioneerde te Arnhem wonen; een eenvoudige
villa aan het eind der Tivoli-laan, een zijlaan van den Velperweg, omringd door een
tuin en met het uitzicht op de lage broeklanden van den Rijn en den IJsel, dat was
het vriendelijk te huis, waar de heer Meys zijn jaren in ruste doorbracht, eerst met
zijn lieve vrouw, die sedert den Meppelschen tijd zijn trouwe gezellin was op den
levensweg, en na haar verscheiden tot zijn dood liefderijk verzorgd door zijn oudste
dochter. Al was de heer Meys officieel in ruste, hij rustte niet; tot op het laatst van
zijn leven waren taalstudie en beoefening der letterkunde zijn lievelingsbezigheden,
vloeide van tijd tot tijd zijn dichtader nog, vooral als bijzondere gelegenheden daartoe
aanleiding gaven, en bewerkte hij voortdurend feuilletons voor de Meppeler Courant,
vertalingen uit het Fransch, Duitsch, Engelsch en Zweedsch, waardoor hij met Meppel,
waar hij een zoo groot gedeelte van zijn leven had doorgebracht, nog in gedachten
verbonden bleef, en zijn naam daar in eere werd gehouden. Een kleine kring van
vrienden kwam den heer Meys op zijn villa geregeld bezoeken, enkelen stond hij bij
in vertalingen. Daar kwam ik in den laatsten tijd jaarlijks een avond bij hem
doorbrengen, en het was mij een genoegen hem telkens zijn laatste gedichten te
hooren voorlezen. Van daar mocht ik, met een kleinen kring van vrienden en de
familieleden, op een zachten lentedag van April 1915 het stoffelijk overschot van
dezen ouden vriend, wiens vriendschap
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hecht en echt was, wiens leven een onvermoeide arbeid geweest was tot vervulling
van zijn plicht als ambtenaar en om te zorgen voor zijn talrijk gezin, terwijl hij den
tijd daarbij uitgekocht had voor letterkundigen arbeid, naar de vriendelijke
begraafplaats te Moskwa aan den rand der Veluwe ter laatste rustplaats geleiden,
waar zijn lieve echtgenoote hem reeds eenige jaren was voorgegaan.
De heer Meys was iemand, dien men als mensch hoogachtte wegens zijn eerlijk,
oprecht karakter, wegens zijn groote hulpvaardigheid, die ook den ambtenaar
kenmerkte, zooals velen, die onder hem werkten, getuigden, naast stipte
plichtsbetrachting. Roomsch-Katholiek opgevoed, had zijn vrijzinnige geest zich op
den duur niet met deze kerkleer kunnen vereenigen. Zijn huwelijk met een
Protestantsch meisje werd nog voltrokken, toen hij Katholiek was; zelfs moest hij
toen aan de ouders beloven in elk geval de kinderen Katholiek op te voeden. Die
belofte werd getrouw nagekomen, totdat hij in 1872 door de houding, die de
Katholieke geestelijkheid tegen den nationalen feestdag van 1 April van dat jaar
aangenomen had, meende zich van de gedane belofte ontslagen te moeten achten.
Hij verliet bij een schrijven aan den pastoor te Meppel vormelijk de kerk, omdat,
gelijk hij schreef, hij wilde, dat zijn kinderen ‘vóór alles Nederlanders zouden
worden.’
Met groote vrijmoedigheid sprak de heer Meys steeds zijn meening uit, en volgde
hij den weg, welken de overtuiging hem aanwees, zonder onverdraagzaam te zijn
tegenover andersdenkenden of hen, die niet zijn overtuiging deelden.
Als er iets goeds viel te doen, dan was de heer Meys daartoe bereid, en waar zijn
jarenlange uiterst schrale bezoldiging hem niet in staat stelde om boven de zorg
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voor zijn gezin nog veel af te zonderen voor stoffelijke hulp, daar was zijn pen gereed
om hulp te verleenen, en dat hielp dikwijls meer. Daarbij moeten wij wijzen op zijn
opgewekten geest, zijn optimistische beschouwing der zaken, zonder aan de
schaduwzijde veel aandacht te wijden, een eigenschap die hem dikwijls te stade
kwam bij de lotgevallen van het leven, en waardoor hij ook anderen niet zelden hielp.
Ik heb in het bovenstaande meestal stilgestaan bij den mensch Meys en bij den
ambtenaar. Voor het tegenwoordig geslacht, dat zich geen tijd zonder H.B. Sch. en
Gymnasia denken kan, en nu het zoo gemakkelijk wordt gemaakt de wegen tot het
verzamelen van kennis te betreden, is het niet verkeerd zich nog eens in te denken
in den ouden tijd, toen ieder zich zelf helpen moest, ieder zelf de noodige kennis
door woekeren met den tijd eerst moest opdiepen en dan leeren zonder hulp. De
vraag rijst wel eens bij mij op, of men tegenwoordig niet te veel wordt geholpen, te
veel geleid en te weinig het zelfstandig zoeken en kiezen van de stof vrijlaat?
Meys was geheel autodidact, en levert ons een voorbeeld wat ‘selfhelp’ doen kan.
Ook als taal- en letterkundige was hij gedurende geheel zijn leven hoofdzakelijk op
zich zelf aangewezen.
De natuurlijke aanleg voor taalstudie kwam hem hierbij uitstekend te stade, leidde
hem in de richting der letterkunde.
Begonnen met de gedichten van Van Alphen als kind, toen ter tijd meest algemeen
geleerd, vermeide hij zich als jongen in Tollens' gedichten, en begon op zestienjarigen
leeftijd met zijn eerste gelegenheidsgedichten voor den familiekring te maken. Ik
zeg maken, want
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meer was dat begin niet, hoewel enkele verzen, wat taal betreft, niet zonder verdienste
moeten geweest zijn.
Toch zou Meys, vertelde hij mij zelf eens, waarschijnlijk nooit meer dan
gelegenheidsgedichten geschreven hebben, ware hij niet te Meppel gekomen. Nu
mag hieruit niet vermoed worden, dat het Meppel van dien tijd, het kleine, provinciale
koopstadje, dat wel met Rotterdam vergeleken wordt, een plaats zonder mooie natuur,
op zich zelf bijzonder de elementen of het milieu leverde voor letterkundige
ontwikkeling. Het onderwijs te Meppel was slechts lager onderwijs met een Fransche
school. Maar er werd in dien tijd te Meppel gevonden, - schrik niet lezer! - een
bloeiende rederijkerskamer met een vrij uitgebreide bookerij van dichtwerken. Dat
was voor een plaats, met overigens geen openbare bibliotheek, van beteekenis, en
vooral van belang voor hem, die letterkundigen aanleg had. In die kamer, welke den
echt karakteristieken Landschapsnaam ‘Erica’ droeg, hoewel in de streek van Meppel
geen heide gevonden wordt, werden in de vijftiger en zestiger jaren der negentiende
eeuw verzen van de toen bekende dichters meer of minder gelukkig voorgedragen.
Al was, hetgeen men hier hoorde, zeker dikwijls weinig echte kunst, de veel gesmade
rederijkerskamers hebben toch werkelijk meer goed gedaan dan men gewoonlijk wil
beweren, omdat men er leerde spreken en voordragen, en in de provinciesteden werd
hierdoor de liefde voor de litteratuur en de kennis er van aangewakkerd.
Zelfs wijlen Prof. Stokvis en A.C. Wertheim te Amsterdam, uitstekende sprekers
op vergaderingen, verhaalden mij, dat hun lidmaatschap van een soort
rederijkerskamer niet weinig had bijgedragen tot de ontwikkeling van het talent om
boeiend te spreken.
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Het lidmaatschap van Erica dan prikkelde ook Meys, in dien tijd zeker de beste.
taalkenner van Meppel1, die tevens de moderne talen ken lezen. Zoo kwam Meys er
toe eigen werk voor te dragen, hetzij oorspronkelijk of vertaald, en daardoor trad in
Meppel Meys weldra als dichter en letterkundige op den voorgrond.
Men moet de gedichten, door Meys destijds geschreven, beoordeelen naar den tijd
en de omstandigheden. Zelfs verschenen er vier oorsprenkelijke dramatische schetsen
en verzen van zijn hand, voor de rederijkerskamer vervaardigd, als: ‘De Wraak’,
waarvan een herdruk verscheen, ‘Misdaad en wroeging’, ‘Waterloo’ een
lyrischdramatisch gedicht, en ‘Miskend’; werken uitgegeven achtereenvolgens in
1862, 1863, 1865 en 1868, alle bij H. ten Brink te Meppel. De titels herinneren aan
een vroeger tijdperk der letterkunde. Later schreef Meys nog eenige dramatische
schetsen in proza, uitgegeven door J. Schuitemaker te Purmerend.
De voorgedragen en voor andere doeleinden bewerkte gedichten werden in 1863
uitgegeven onder den titel ‘Heidebloemen’. De titel moge herinneren aan de
rederijkerskamer, waar de gedichten meestal eerst warm voorgelezen, maar de
overeenkomst gaat verder; zij maakten even indruk van frischheid, alsof de geur der
vrij in de natuur groeiende bloem van de Drentsche vlakten er uit tegemoet kwam.
Als ik dit zeg, heeft dat nog niet veel waarde, maar ik haal hier het oordeel aan
van niemand minder dan Potgieter, die den bundel in de Gids van 1864 besprak, en
in hoofdzaak zijn aandacht schonk aan het grootste en oorspronkelijke gedicht:
‘Bitjara Angin’ (De stemme

1

Zie het Naschrift.
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des winds), de uitdrukking, waardoor do inboorlingen op Java het telegrafeeren
aanduiden, omdat zij in het suizen van den wind en de muziek der draden de stem
meenden te hooren, die de berichten voortplant. De telegrafist, die op zijn toestel de
telegraaf hoort vertellen wat er gebeurt en gedacht wordt, en die zoovele emoties
wekt, heeft hier den dichter de stof gegeven voor zijn onderwerp. Wij citeeren enkele
gedeelten.
Dat is de stemme des winds die daar spreekt,
Die afstand vernietigt en tijd;
Dat is de stemme des winds die daar spreekt,
Wier fluistren de nachtlijke stilte verbreekt,
Wier machtwoord den blos op de wangen verbleekt;
Of - lichtstraal der hope in den boezem ontsteekt,
Aan zorgen en kommer gewijd.
Dat is de stemme des winds die daar trilt,
Wier duistere tale, waar, dartel en mild,
De vreugde heur lonkjes en lachjes verspilt,
En jublend gezang haar vermeldt,
Met siddring vervult, waar de ziele van rilt;
Of die - waar de rampspoed den wanhoopskreet gilt,
De wonde weer heelt en de smarte weer stilt,
Die 't angstig gemoed had omkneld.
Hoor, hoe ruischt het, hoor hoe suist het,
feest- en treurtoon wild dooreen,
Over heuv'len, over vlakten
langs metalen draden heen!
Als een hymne zonder woorden
wondervreenmde melodie,
Sombre wildzang, zacht en slepend,
schaars begrepen poezie!
Hoor hoe zucht het en hoe klaagt het
en hoe sterft het weg in 't oor!
En toch vlucht het, en toch jaagt het
heel d' onmeetbre ruimte door:
En hoe trilt het als het koeltje
dartlend langs de velden spoedt,
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En het d' onafzienbre snaren
van d' Aeolusharpe ontmoet,
Die onze aarde een nieuw, een eed'ler
scheppingstijdperk nader voert;
Die twee werelden omvademt
en de volkren samensnoert!
Stem des winds, wordt stem des vredes,
Stem van liefde en broedermin,
Voor de alom verstrooide zonen
van hetzelfde huisgezin!
Roep te samen al de stammen
tot een heilig eedverbond!
Zwaai de fakkel der verlichting
over heel het wereldrond!
Breng vereedling, breng ontwik'ling
waar barbaarschheid die verstoort,
Op d' onbluschbr'en vonk des bliksems
die den diepsten nacht doorboort!
Maak u vrij, schud af de boeien,
waarmee 't onbeschaamd geweld,
Van de machtigen der aarde
nog uw vleuglen houdt omkneld!
Dat gij 't machtwoord niet herhalet
waarop 't moordend staal weer blinkt,
En de grond, met blijkbren weerzin,
't bloed van zijne kindren drinkt!
Dat gij niet als fladdrend nachtspook
over 't rookend slagveld zweeft,
En er 't krassend lijklied aanheft,
dat te vaak weerklonken heeft!
Breidt u uit, metalen draden,
breidt u over d' aarbol uit,
Eens bereikt gij beide palen
eens omvat gij noord en zuid!
Schitterende eerzuil der beschaving
reuzenbeeld van scheppingskracht,
Spreekt gij eens van volgende eeuwen
van 't genie van 't voorgeslacht!
En dan zegt met trots de naneef:
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toen die stem zich deed verstaan,
Brak van welvaart, orde en vrede
't roemvol gouden tijdperk aan!

Helaas, een wensch die, de dichter moest het nog beleven, niet vervuld is.
Potgieter, bovenstaande verzen citeerend in de Gids van 1864 (I, blz. 213), zegt,
na herinnerd te hebben dat Meys lid van een rederijkerskamer was: ‘En echter,
rederijker of niet, een echte diamant maar van het zuiverste water schuilt er in den
man, die zijn dichtstuk ‘Bitjara Angin’ noemen mocht, het besluitende zooals hij
doet’. ‘Ge vergeet al wat het dichtstuk onwaars heeft om der wille dezer meesterlijk
melodieuse verzen’.
In diezelfde aankondiging van Heidebloemen wees Potgieter op ‘de groote
heerschappij over de taal’ die Meys bezat. Dat blijkt uit de vertalingen in genoemden
bundel uit de drie moderne hoofdtalen. Waar de heer Meys gaf een ‘Navolging van
eenige ‘méditations poétiques’ van Alphonse de Lamartine’, zegt Potgieter, dat Meys'
vertaling van ‘l'Enthousiasme’ haar waarde heeft, ook al vergelijkt men die met da
Costa's Geestdrift. ‘Het genie deed zich zelfs tot in het vertolken gelden, - de
getrouwheid is de verdienste van wie vertalend hulde brengt’. Over de vertaling van
Byron's ‘Aan den Oceaan’ zegt Potgieter, dat het is, ‘een worsteling met de zee gelijk,
het is een voortdurende afwisseling van ondergaan en weer boven komen’, hoewel
hij er aan toevoegt, dat Byron's meesterstuk meer martelaren gemaakt heeft dan de
heer Meys.
Busken Huet, die in 1885 in zijn bundel: ‘Keur uit de beoordeelingen van E.J.
Potgieter’ in verkorten vorm een en ander weergeeft, wijst in het bijzonder op het
oordeel van Potgieter, die zeide, dat, indien wij het
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ooit mochten hopen al de klassieken in Nederlandsch gewaad te bezitten, hij die taak
aan niemand anders dan aan Meys zoude willen toevertrouwd zien.
Na het verschijnen van zijn bundel ‘Heidebloemen’ heeft Meys nog betrekkelijk
veel geschreven. Een tijd lang was hij medewerker van het kindertijdschrift ‘Moeders
Schoot’, en bijdragen van hem verschenen in den ‘Almanak van Hollandsche
Blijgeestigen’, het ‘Jaarboekje voor Rederijkers’, periodieken die thans vergeten
zijn. Zijn beste verzen bestemde hij voor ‘Erica’, het jaarboekje der Nederlandsche
Maatschappij van Weldadigheid, waarvan Meys van den eersten jaargang 1865 af
medewerker en sedert 1867 mederedacteur was, in de laatste jaren van het bestaan
hoofdredacteur. De redactievergaderingen in het aangenaam gelegen hotel van het
boschrijke Frederiksoord waren voor Meys, wien de omstandigheden niet
veroorloofden veel uit te gaan of te reizen, gedurende vele jaren aangename
verpoozingsdagen. Ook werkte Meys een twaalftal jaren onder Ds. Laurillard mede
aan het Jaarboekje van Nederlandsch Mettray, Onesimus, waarvoor hij korte novellen
en proza in ernst en luim leverde.
Al deze bijdragen waren liefdewerk; als Meys op dit gebied iets kon verrichten
was hij steeds bereid.
Toen in 1859 de Nederd. Hervormde Gemeente te Haulerwijk geld noodig had
voor een torenklok, schreef de toen nog Katholieke heer Meys zijn lied ‘De
dorpsklok’, dat krachtig bijdroeg, om die gemeente te helpen, een tweede oplaag
beleefde, al noemde hij den arbeid zelf ook ‘de penning der weduwe’. Prudens van
Duyse was zeer met dat gedicht ingenomen en schreef: ‘Het onderwerp, dat gij
behandelt, is dichterlijk; de wijze, waarop gij het inkleedt, getuigt van dichtzin’.
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Dat in de zeventiger jaren de aandacht van verschillende zijden op Meys gevestigd
werd, is verklaarbaar, al deed zijn verblijf in een noordelijke provinciestad, zijn
drukke, schraal bezoldigde betrekking hem weinig in aanraking komen met andere
letterkundigen en mannen der wetenschap van dien tijd. Meys was dus geheel op
zich zelf aangewezen, en nam in het milieu, waarin hij leefde, een eerste plaats in
op letterkundig gebied, wat ook een schaduwzijde heeft. Maar daardoor was het voor
hem zeer groote voldoening, als er teekenen van erkenning van elders kwamen. Toen
hij den 21en Juni 1877 te Meppel op zijn verjaardag alleen op zijn kantoor zat, en de
toestel hem opriep, werd hij verrast door het bericht, dat hij aflas uit Leiden: ‘Meys,
Meppel: Gefeliciteerd met uwe benoeming tot Lid der Maatschappij van
Nederlandsche Letterkunde. D.J. den Beer Poortugael’. Het aangenaamste
verjaringsgeschenk, dat hem ten deel kon vallen. De heer Meys was waarschijnlijk
de eerste uit het koopstadje, die als lid van de Leidsche Maatschappij werd benoemd.
De mare verbreidde zich snel, en een hartelijke ovatie der Meppelaren was het bewijs,
dat men er niet geheel in zaken opging, maar ten volle deelde in de eer, welke den
directeur van de telegraphie, die algemeen gezien en bemind was, met die benoeming
ten deel viel.
In 's-Hertogenbosch en in Arnhem heeft Meys nog menig vers gemaakt, meestal
bij bijzondere gelegenheden, en verder vele vertalingen, die meestal wel geen groote
dichterlijke waarde hebben, maar toch alle gekenmerkt worden door een
welverzorgden stijl en taal. Zelfs de Zweedsche taal had hij zich voldoende en alleen
door zelfoefening zoozeer eigen gemaakt, dat hij die lezen en schrijven kon.
Een gedicht in het Zweedsch, den 6en April 1889
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aan Z.M. den Koning van Zweden als gelukwensch toegezonden, werd namens den
vorst met dankbaarheid beantwoord. ‘Zoowel de belangstelling in de Zweedsche taal
als in de Zweedsche toestanden, daarin getoond, hebben niet anders dan zijne Majesteit
kunnen verheugen’, aldus luidt het slot van den Zweedschen brief, hier in het
Nederlandsch vertaald.
Meys was nog een man uit den tijd vóór dat de tachtigers optraden, en hoewel
geenszins conservatief, bleef hij zijn oude inzichten getrouw. De ‘nieuwere richting
op kunstgebied’ was Meys niet toegedaan. Dat is te begrijpen van een man uit zijn
dagen. In 1894 schreef hij daarover nog:
Wat blijft gij, o schilders naar d' ouderen trant
Angstvallig uw kleuren verdeelen.
Wij, jongeren, voor 't breedere in geestdrift ontbrand,
Wij werpen ze uit volle penseelen.
Vlieg groen in den hemel en blauw over 't veld,
Geen nood, dat herstelt zich ten leste;
Wij mengen dooreen tot het kleurloos versmelt,
Want de aschgrauwe tint is de beste.
Of 't stuk wordt begrepen, of 't boeit en behaagt,
Of 't aangrijpt door kleuren en trekken,
Het wordt door de jongere school niet gevraagd;
Als 't doek maar het merk der oorspronkelijkheid draagt
En 't ieders verbazing mag wekken.
Moet dat dan, o Muze, de kunst zijn, de taal,
Het lied onzer lat're geslachten?
Gewirwar? Gewauwel? Geen lichtgloed, geen straal.
Geen flikk'ring van geest an gedachten?
Is dat dan niet somber, ons treurig verschiet?
Goddank, neen! - De wanklank gaat zeker te niet,
Te niet aan 't vervallen der krachten.

Van het ‘sonnet’ had Meys een hartgrondigen afkeer.
Neen, néén, dat is geen kunst; dat is kunstvaardig spelen,
Met taal en vorm en klank, 't gedachtenarm sonnet,
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Waarbij men bovenal op 't eindloos rijmwoord let,
En zorgzaam rangschikt om angstvallig in te deelen.
Wien ooit die keurslijfdwang het oor heeft mogen streelen.
Mij is 't een koekoekslied, een stijve menuet,
Eentonig muggegons en lang gerekt gebed!
Den waren kunstzin moet zulk knutselwerk vervelen.
Voor mij, ik zweer u af, sonnet, uitheemsche schoone,
Die koel bereek'nen kunt, maar geestdrift kent noch gloed!
Zoek bij den nabuur vrij uw lauwerkrans, uw krone!
Dat Po en Tiber u met eerbewijzen loone!
Geen Nederlandsche lier, die vleiende u begroet!
Geen plaats voor u, o vreemde, in 't Nederlandsch gemoed!

Zoo schreef hij in 1887.
Tot het maken van groote gedichten, zooals in zijn Meppelschen tijd, kwam de heer
Meys niet meer. Het was meer de intieme uiting van hetgeen er in hem omging, van
deelneming in vele gebeurtenissen, vrienden, familieleden, het vaderland of het
Vorstenhuis betreffend, en in vrije uren hield hij zich bezig met vertalingen uit het
Friesch, Fransch, Hoogduitsch, Engelsch en Zweedsch.
Het valt te bejammeren, dat de drukke werkkring en de zorg voor een talrijk gezin
den tijd zoozeer in beslag namen, dat van volle overgave aan de dichtkunst geen
sprake mocht zijn. De plichten als vader en echtgenoot te vervullen met volle
toewijding, dat was het eerste waaraan hij dacht; de beoefening der dichtkunst wierp
daarop van tijd tot tijd een geurig bloempje. Aan groote tijdschriften heeft Meys niet
medegewerkt, de vergaderingen der Maatschappij van Letterkunde kon hij niet
bezoeken. Zijn naam werd dien ten gevolge in de laatste jaren in de groote
lezerswereld weinig genoemd. Maar in een kring van kennissen en vrienden werd
zijn arbeid zeer gewaardeerd.
Het was dan ook eigen initiatief dat zijn gedichten
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in twee bundels in 1905 en 1912, als ‘Gedichten’ en ‘Laatste Gedichten’ (gedrukt te
Meppel bij J.A. Boom & Zoon) verzameld werden, welke echter niet in den handel
zijn, maar alleen voor vrienden bestemd bleven.
Waren de omstandigheden andere geweest, ware het Meys gegeven geweest zich
geregeld in de litteraire wereld te bewegen, dan zou hij met zijn critischen aanleg en
zijn zuiver taalgevoel zeker naam gemaakt en meer geleverd hebben dan hem thans
beschoren was.
D e n H a a g , 1 Oct. 1915.
H. BLINK.
NASCHRIFT. Bij het nalezen der proef kwam de gedachte in ons op, hoe Drente,
weinig in de letterkundige wereld bekend, toch in den tijd van het optreden van Meys,
omstreeks 1860, verscheiden persoonlijkheden had, die voor de Nederlandsche taal
en letteren niet zonder verdienste zijn geweest, en door een natuurlijken stijl
uitmuntten. Wij noemen in de eerste plaats Dr. Hendrik Jan Nassau, den
scherpzinnigen taalkundige en helderen stilist, die veel invloed had op het onderwijs;
verder den dichter Alexander Lodewijk Lesturgeon te Zweeloo, C. van Schaick te
Dwingeloo, die als dichter en door keurige schetsen van het Drentsche volksleven
uitmuntte, en H. Boom, den geestigen journalist der Asser courant. In dien tijd kwam
te de Wijk (bij Meppel) op H. Tillema, met ‘Schetsen van het Drentsche volksleven’,
later te Leiden bekend door zijn weeshuisnovelle: ‘Arme Marie’ en andere verhalen.
Bij het herdenken van Meys meende ik hieraan te moeten herinneren. Doch men
bedenke, dat in dien tijd verkeersmiddelen gemist werden, zoodat er weinig aanraking
tusschen die personen bestond.
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Levensbericht van Carel Hendrik Theodoor Bussemaker.
Met een zware hand en met een bezwaard gemoed neem ik de pen op om het
levensbericht van Bussemaker op te stellen. Veel te vroeg is hij ons ontvallen; hij
was nog maar vijftig jaar oud. Groote verwachtingen zijn met hem ten grave gedaald;
zijn gemis is ook nu nog niet aangevuld. Wij missen nog steeds zijn opgewekte
persoonlijkheid, zijn helder inzicht, zijn fijne kritiek, zijn vriendelijke hulp, zijn
groote kennis, zijn humaan oordeel. Bussemaker nam zulk een geheel eenige plaats
in den kring van vrienden en vakgenooten in, dat wij ons dien kring moeilijk zonder
hem kunnen voorstellen. Ongeveer twintig jaren lang heb ik hem gekend. Ik leerde
hem kennen in den kring van het Groningsche Historisch Genootschap, waarin wij
gelijktijdig werden opgenomen. Sedert kwamen wij voortdurend met elkander in
aanraking, totdat een langdurige samenwerking in de middelbare examencommissie
ons van jaar tot jaar in nauwere betrekking bracht. Het was een groot genoegen
voortdurend met hem samen te zijn; want hij gaf zich steeds openlijk en openhartig
gelijk hij was; hij zeide de dingen, zooals hij ze zag en vond; hij wekte vertrouwen,
omdat hij vertrouwen schonk. Ik
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mag zeggen, dat ik veel aan Bussemaker heb verloren; zijn leven te beschrijven is
mij een aandoenlijke plicht.
Carel Hendrik Theodoor Bussemaker is den 5den Januari 1864 te Deventer geboren.
Hij was de tweede zoon uit het huwelijk van Barend Barlagen Bussemaker en Gertruda
Bertha Gerarda Elisabeth Resius. Zijn vader behoorde tot den gegoeden burgerstand:
hij bezat een bierbrouwerij, die sedert jaren een familiezaak was. Hij wordt ons
beschreven als een man van zaken, maar tevens als een man van studie en
ontwikkeling. Hij hield zich b.v. bezig met de studie van Shakespeare; in verband
daarmede staat zijn betrekking tot dr. Burgersdijk, den bekenden vertolker van den
grooten Brit, wien hij soms goeden raad kon geven. De moeder was de trouwe zorg
van het gezin, dat langzamerhand tot een tiental aangroeide. Bussemakers ouders
zijn geruimen tijd vóór hem gestorven, zijn moeder reeds 27 Maart 1897 op 62-jarigen
leeftijd, zijn vader 13 October 1905 in het 76ste jaar zijns ouderdoms.
Van Bussemakers jeugd is ons niets meer bekend geworden dan in den regel het
geval is. Dat hij een schrandere, opgewekte jongen was, willen wij gaarne gelooven,
die hem uit latere dagen kenden. Van de lagere school ging hij naar de hoogere
burgerschool; of en welke studieplannen er toen waren, bleef ons onbekend. In de
eerste klasse van de hoogere burgerschool reeds leerde hij den man kennen, die op
zijn toekomstige ontwikkeling en daardoor op zijn levenslot zulk een sterken invloed
zou hebben. Dat was dr. A.J. Kronenberg, destijds leeraar aan de hoogere burgerschool
te Deventer in geschiedenis en Nederlandsch. Hoe groot de invloed van dezen
voortreffelijken man op den jongen Bussemaker was, blijkt
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wel uit het feit, dat deze zijn geliefden leermeester volgde, toen hij van de
burgerschool werd overgeplaatst naar het gymnasium.
Zoo kwam Bussemaker dan waar hij met zijn aanleg en neiging ook beter thuis
hoorde, op het gymnasium. Dr. Kronenberg schrijft mij, dat Bussemaker al de jaren,
die hij op het gymnasium doorbracht, een van zijn liefste, beste en verstandigste
leerlingen is geweest. ‘Een scherpzinnige jongen, door en door eerlijk, vroolijk en
opgewekt, hoe zou men niet van hem houden?’ Hoe sterk omgekeerd Bussemaker
aan dr. Kronenberg gehecht was, blijkt wel uit de dankbare woorden, die hij in zijn
Groningsche inaugureele oratie aan zijn ouden leermeester en vriend wijdde. Hij
herdenkt den man, ‘die den lastigen gymnasiast wist te leiden, hem liefde voor studie
en wetenschap wist in te boezemen en hem zijn kostbare vriendschap schonk.’
Een bijzondere voorliefde voor de geschiedenis, die later zijn wetenschap bij
uitnemendheid zou worden, heeft Bussemaker op het gymnasium evenwel niet
getoond. Maar wel was zijn neiging tot philologische studie groot genoeg om hem
te bewegen te gaan studeeren in de Nederlandsche letteren. In den zomer van 1883
deed hij eindexamen; in het najaar vertrok hij naar Leiden, waar hij 1 October als
student in de Nederlandsche letteren werd ingeschreven. Fabelachtig snel deed hij
zijn examens. Na twee jaar deed hij 28 September 1885 candidaats; een groot jaar
daarna, 17 December 1886 reeds, legde hij zijn doctoraal examen af. Twee jaar
daarna, den 15den December 1888, promoveerde hij; hij was toen reeds in functie als
leeraar en ook gehuwd.
Met deze data voor oogen zou men de conclusie willen trekken, dat Bussemaker
aan de academie een blokker,
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een dictatenvreter is geweest. Maar wie hem kende, wist wel beter. Zijn opgewekte
natuur en vroolijke toeschietelijkheid maakten hem van zelf populair onder zijn
commilitonen; van een blokker had hij niets, eer het tegendeel. Met den hem eigen
gemakkelijken takt bewoog hij zich in de studentenmaatschappij en genoot met volle
teugen van het goede, dat zij hem aanbood. Maar hij liet zich daardoor nooit van zijn
levensdoel afbrengen; hij wist met fijnen tastzin het evenwicht tusschen studie en
verstrooiing, tusschen arbeid en genot te bewaren. Zijn vlugge geest stelde hem in
staat in ongeloofelijk korten tijd zeer veel te verwerken; hij werkte bovendien op de
onwaarschijnlijkste momenten; als een gewoon student zich moeizaam herstelde van
de glorie van den vorigen dag, zag men Bussemaker reeds weer aan den arbeid. Hij
placht dien arbeid ook af te wisselen met musicale oefeningen. ‘Hij had een
aangename tenorstem’ schrijft mij een van zijn Leidsche vrienden, ‘en in zijne eerste
studiejaren mocht hij gaarne in ons muziek-gezelschap C-dur ons op zijne liederen
vergasten. Ik herinner mij ook een concert van dat gezelschap te Apeldoorn, waar
hij Vlaamsche liederen heeft voorgedragen, alsmede een compositie van Wertheim
Salomonson. De jonge dames van Apeldoorn boden ons na afloop van het concert
een vaandel aan, wij aan haar een bal.’
De Leidsche Studentenalmanak van die dagen bevestigt dat; in 1885 en 1886
vinden wij Bussemaker in functie als ab-actis van C-dur. In nog andere ambten was
hij werkzaam. In 1885 zat hij in de redactie der Minerva; het volgend jaar was hij
praeses daarvan. In 1886 was hij ook vice-praeses der litterarische faculteit van het
Leidsch studentencorps. Ook een der hoogste corps-
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ambten was voor hem weggelegd; hij werd in Februari 1886 gekozen tot ab-actis
collegii. Het was geen gemakkelijke taak, die hij op zich had genomen. Gelijk zoo
dikwijls in den kring der studenten was het destijds een veel bewogen tijd in het
Leidsche corps. Er was veel commotie; met groote woede werd aan de stembus
tusschen de partijen gestreden. Er klonken natuurlijk groote leuzen; maar het ging
ten slotte toch om belangrijke dingen of liever om één zeer belangrijk ding, de eenheid
in het Leidsch studentencorps. Sedert 1883 was het het streven van ernstige groepen
om de afscheiding tusschen de clubs te verminderen en daardoor de eenheid van het
corps te versterken. In 1885 had dat streven reeds succes gehad; dat succes zou in
1886 worden voortgezet. In Februari van dat jaar werden drie leden der
hervormingspartij in het collegium gekozen met nog twee anderen, laden van de
club, die tot dusverre in het corps den grootsten invloed had gehad. Deze club had
evenwel drie candidaten gesteld en nu van deze slechts twee waren gekozen, legden
deze twee hun mandaat neer. Het was voor de drie andere gekozenen, met name voor
den praeses collegii, een moeilijk geval, vooral omdat men na dezen uitslag zijn
toevlucht wel moest nemen tot het volgende jaar, dat feitelijk nog niet in aanmerking
kwam voor de senatorenzetels. Toch heeft men den stap gedaan en met het beste
gevolg; een van de twee nieuw gekozenen was Bussemaker. Met zijn ordelijken en
ordenenden geest was hij aangewezen voor ab-actis, in welk ambt hij voor den praeses
een krachtige steun is geweest. Deze praeses, Mr. P.J. van Wijngaarden, aan wien
ik de bovenstaande uiteenzetting van de toenmalige toestanden dank, schrijft mij
bovendien: ‘Ik heb Bussemaker leeren kennen als
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een uitnemend samenwerker, altijd even bescheiden en bereidwillig, zoodat er zich
al zeer spoedig tusschen hem en de mede-leden van het collegium een aangename
verstandhouding ontwikkelde. Hij was wars van alle dwarsdrijverij en begreep
volkomen, dat eenheid in onze studenten-maatschappij van het grootste belang was.
Hij hielp mede alles in een richting te sturen om die verdeeldheid te voorkomen.
Daarin heeft hij mij trouw ter zijde gestaan en mij dikwijls van goeden raad gediend,
doordat hij een geheel anderen kring van kennissen had dan ik en hij dus uit den aard
der zaak de verschillende in ons oog toen zeer belangrijke zaken van een anderen
kant beschouwde. Ik herdenk zijn groote welwillendheid en vriendschappelijken
omgang met groote dankbaarheid en als wij elkander in volgende jaren ontmoetten,
was het ons beiden steeds een aangenaam wederzien.’ Gelukkig wie zulk een
studententijd, zulk een corpsleven kan herdenken. Bussemaker is ook altijd een
trouwe vriend van het Leidsch studentencorps gebleven. Hij hechtte aan het corps,
waaraan zijn liefste studentenherinneringen waren verbonden. Toen eenige jaren
geleden het Hollandsche fatsoen de haren te berge rezen over de schandalen van den
Leidschen groentijd, was Bussemaker een dergenen, die de zaak tot haar juiste
proportiën trachtte terug te brengen. Fel kon hij toornen tegen degenen, die zonder
kennis van corpstoestanden uit de hoogte over deze dingen oordeelden en scherp
kon hij worden tegen den collega, die lijvige brochures over den groentijd uitgaf.
Steeds heeft hij de groote vormende kracht van een gezond corpsleven begrepen.
Bussemakers studentenleven was goed, maar kort. De oorzaak daarvan was mede
de omstandigheid, dat hij
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bij zijn komst te Leiden feitelijk reeds verloofd was. Zijn verloofde was Elisabeth
Hendrika Hermance Vervoort, evenals hij van Deventer geboortig (25 Juni 1863).
Na zijn doctoraal-examen werd hij al spoedig benoemd tot leeraar aan de burgerschool
te Zaltbommel; in verband daarmede huwde hij 27 Juli 1887 in zijn vaderstad. Dit
huwelijk, waaruit twee kinderen zijn gesproten, was volmaakt gelukkig. Bussemaker
heeft zijn geluk gezocht en gevonden in zijn wetenschap en in zijn gezin. Dat laatste
was zoozeer het geval, dat het zijn oude vrienden wel eens verwonderde, dat een
man van zijn gezelligen aard zoo weinig bevrediging daarvoor zocht buiten zijn huis
en zijn gezin. Maar zij hebben er altijd in berust; Bussemaker immers bleek in de
intimiteit van zijn huis volkomen bevrediging, meer nog, ongestoord geluk te hebben
gevonden. En in den omgang met oude en nieuwe vrienden bleef hij steeds de
opgewekte, belangstellende, hartelijke man, dien men altijd te weinig zag.
De maatschappelijke loopbaan opende zich voor Bussemaker met zijn benoeming
tot leeraar in de Nederlandsche taal en de aardrijkskunde aan de R.H.B.S. te
Zaltbommel. Dat was in April 1887. De geschiedenis had hij dus hier niet te doceeren.
Intusschen was juist deze wetenschap tijdens zijn studietijd hem lief geworden.
Bussemaker was een leerling van De Vries, Kern en Cosijn, daarnaast van P.L.
Muller, maar vooral van Fruin. Van invloed van een der drie eerstgenoemden valt
niet veel waar te nemen; Bussemaker was geen taalgeleerde en gevoelde ook niet
veel voor de linguistiek. P.L. Muller was geen man om veel invloed op een jong,
opbruisend karakter te hebben; hij zocht dien
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ook niet. Toch heeft Bussemaker altijd met grooten eerbied opgezien tegen de
degelijke wetenschap en het loutere karakter van Muller, dien hij ten slotte te Leiden
zou opvolgen. Die successie lag ook daarom voor de hand omdat Muller en
Bussemaker, hoe zeer zij ook in tal van eigenschappen verschilden, toch ook én in
wetenschappelijke opvatting én in zuiverheid van bedoeling veel overeenkomst
hadden.
Intusschen - Bussemakers leermeester was Fruin. Fruin heeft hem voor de studie
der geschiedenis gewonnen. Van Fruin had hij zijn degelijke methode. Van Fruin
ook genoot hij de kalme sympathie, die deze blijvend kon schenken. Het is zeker
geen formule, wanneer Bussemaker in zijn Groningsche intreerede Fruin toespreekt
als den hoogvereerden leermeester, ‘die voor mij niet slechts een onwaardeerbare
leidsman op den wetenschappelijken weg geweest zijt en blijft, maar ook - durf ik
het zeggen? - een vriend, wiens belangstelling mij nimmer faalde en voor wien ik
gevoelens van den diepsten eerbied en de warmste genegenheid koester.’ Fruin ook
had Bussemaker voor de betrekking te Zaltbommel aanbevolen; de reden waarom,
is wel curieus en bewijst Fruins menschenkennis. Fruin kende Bussemaker als degelijk
werker, maar ook als beschaafd man en bovendien als goed corpsstudent. Dat laatste
deed de deur toe; zulke menschen, die het leven niet alleen uit boeken kenden, vond
Fruin de aangewezen leeraren. Hij heeft volkomen juist geoordeeld. Bussemaker had
niets van een schoolmeester, maar hij was - juist daarom - van den aanvang af een
voortreffelijk docent. Reeds in Zaltbommel was hij dadelijk thuis in het werk. Zijn
oude directeur, dr. E. Epkema, was zoo welwillend mij op mijn verzoek om
inlichtingen te antwoorden: ‘Hij
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was toen jong docent; hij toonde terstond bekwaamheid in de Nederlandsche taal en
pakte de aardrijkskunde, een vak, waarin hij nog weinig ervaring had, zoo goed aan,
dat hij ook weldra daarin met succes les gaf. Zijn optreden voor de klasse was
uitstekend en hij toonde zoo goeden tact om met de leerlingen om te gaan, dat hij
steeds goede orde in de klasse had en zich de genegenheid zijner leerlingen wist te
verwerven. Hij is tot mijn spijt maar kort leeraar te Zaltbommel geweest; want in
October 1888 kreeg hij eervol ontslag uit zijne betrekking wegens zijne benoeming
te Haarlem. Ook als mensch was Bussemaker in Zaltbommel zeer gezien.’
Dat kunnen wij ons voorstellen. Ook Bussemaker had van Zaltbommel goede
herinneringen, al kon hij in later jaren wel eens smakelijk lachen om de eigenaardige
klein-steedsche toestanden in zijn eerste standplaats. Maar hij was niet gewoon de
dingen al te tragisch op te nemen. Hij stond hoog genoeg om zich over kleine
ergernissen heen te zetten. Bovendien - hij was jong getrouwd en voldeed in zijn
aantrekkelijken werkkring zich zelf en anderen. En hij hield de betrekking met Leiden
aan; want hij heeft in Zaltbommel zijn dissertatie bewerkt. Tijdens zijn verblijf aldaar
heeft hij zeker hard moeten arbeiden; maar ook hier heeft hij het evenwicht tusschen
de toewijding aan zijn wetenschap en zijn gezin met zijn gewonen tact spoedig
gevonden.
Tot October 1888 is Bussemaker in Zaltbommel gebleven. Hij ging toon naar
Haarlem, waar hij aan het gymnasium leeraar in Nederlandsch en Nederlandsche
geschiedenis was geworden. Kort daarna volgde zijn promotie; 15 December 1888
werd hij bevorderd tot doctor in de Nederlandsche letteren na verdediging van
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zijn proefschrift Geschiedenis van Overijsel gedurende het eerste stadhouderlooze
tijdperk I. Fruin zag in dit boekje een goede praestatie, meer niet; den graad ‘cum
laude’ te verleenen heeft hij dan ook niet voorgesteld. Dat oordeel kan men zeker
billijken: Bussemaker's dissertatie onderscheidt zich niet zoo heel veel van de
meerderheid der goede historische proefschriften, die aan onze universiteiten geregeld
worden verdedigd. Maar wel trok het dadelijk de aandacht, dat hij het niet bij de
belofte van zijn proefschrift liet. Hoevele dissertatiën verschijnen niet in eerste deel,
waarvan het tweede steeds ongeschreven is gebleven! Niet alzoo die van Bussemaker;
ruim een jaar na zijn promotie verscheen het tweede deel van zijn Geschiedenis van
Overijsel.
Wanneer men na zooveel jaren het geheele boek nog eens doorleest, dan wordt
men zelden geboeid. De stof leent zich waarlijk niet tot een dramatisch en zelfs niet
tot een treffend verhaal. De kleingeestige twister tusschen edelen en steden van
Overijsel tijdens het bestuur van De Witt, het is wel de keerzijde van de medaille,
die het opschrift draagt: onze gouden eeuw. Wat blijft er over van onze nationale
kracht in dit vuile bezinksel van een landprovincie! Het is hier waarlijk de Republiek
op haar engst, het groote voorgeslacht in de meest benepen verhoudingen! Waar is
hier het heldengeslacht, waarvan het nageslacht zal spreken? Het is alles klein en
gelijkvloersch, wat deze tijdgenooten van Jan de Witt, het kroost van den
vrijheidsoorlog, ons laten zien. Het is een gekijf om de meest redelooze en splinterige
kwestiën, een getwist met de kleinste en prulligste middelen. Ook de leiders zijn van
de meest ordinaire snede; welk een onbeduidend man is deze drost, die een soort
hoofdrol speelt, deze Haersolte; welk een be-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1916

28
nepen indruk maakt ook deze vorst van Nassau, deze Willem Frederik, die tot geen
forsch besluit kan komen, die alle partijen te vriend wil houden, een man van de niet eens gulden - middelmaat. De eenige figuur in dezen tijd is in waarheid al weer
de groote raadpensionaris; waar hij optreedt, kan hij de menschen blijkbaar
beheerschen; hij weet middelen en wegen te vinden, hoofdzaken en bijzaken te
onderscheiden; hem gelukt het ten slotte een expedient te vinden, waarop beige
partijen elkander kunnen naderen, zich ten slotte met elkander kunnen verzoenen.
Het is deze indruk, die overblijft na de lezing van Bussemaker's eersteling. Is deze
indruk juist? Voor een groot deel stellig wel, waar voor een ander even zeker niet.
Bussemaker toont ongetwijfeld in dit boek reeds zijn zeer goede hoedanigheden;
maar van andere, even voortreffelijke kwaliteiten is in zijn proefschrift nog niet veel
te bespeuren. Zijn onderzoek is uitgebreid en volledig geweest; hij heeft geen moeite
te groot geacht om de omslachtige en langwijlige correspondentiën van dezen tijd
door te lezen en te bewerken. Ook heeft hij zeer juist onderscheiden, hoe de
ontwikkeling der toestanden is geweest. Eindelijk is zijn uiteenzetting helder en
duidelijk. Maar daarmede is ook alles gezegd. Een belangrijk historisch tijdperk
wordt niet benaderd en in den geest doorgevoeld. De vraag, hoe het is te verklaren,
dat deze menschen in dezen tijd zoo waren en aldus handelden, deze vraag wordt
niet gesteld en dus ook niet beantwoord. De geestelijke achtergrond van deze
geschillen, de sociale ondergrond van deze twisten wordt niet geschetst. Van de
uitbeelding van een brok historisch leven is weinig sprake. Gerefereerd wordt wat
de bronnen geven, meer niet; deze onderzoeker staat
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nog niet boven zijn stof; hij wordt zwaar gedrukt door de lijvige folianten der
resolutiën, memoriën, deductiën.
Niettemin lag er een belofte in dezen arbeid opgesloten. Deze onvermoeide werker
zou het ver kunnen brengen, zoo hij aan den arbeid bleef en zijn ambtswerk hem
daartoe de gelegenheid gaf. Bussemaker was een geboren docent en hij had hart voor
zijn vak. Hij was helder van uiteenzetting, prettig van verhaaltrant; hij ging op
vertrouwelijken voet met zijn leerlingen om zonder hun. ooit meer vrijheid te geven
dan waarop zij recht hadden. Zijn volstrekte eerlijkheid en rechtvaardigheid
verzekerde hem de sympathie van allen. Zijn opgewekte persoonlijkheid trok de
jongelui evenzeer aan als zijn warme belangstelling in hun werk, bun belangen, hun
persoonlijkheid. Zijn natuurlijke wijze van zijn en doen schiep een aangename
verhouding, waarbij zijn gezag nimmer te kort behoefde te komen. Eerbied en
sympathie wist hij te wekken bij allen, die met hem in aanraking kwamen. Het is
zeker niet te veel gezegd, wanneer wij constateeren, dat hij in de zes jaren, die hij te
Haarlem doorbracht, een sterke moreele kracht aan het gymnasium is geweest; zijn
collegas en ook de rector volgden gaarne zij advies, dat men altijd eerlijk en doordacht
wist.
Van October 1888 tot het begin van 1895 is Bussemaker aan het Haarlemsche
gymnasium verbonden geweest. In dien tijd heeft hij natuurlijk zeer veel voor de
school moeten werken. Daarnaast heeft zijn wetenschappelijke arbeid niet lang gerust.
Het tweede deel van zijn proefschrift verscheen, gelijk wij zagen, in 1889. Niet zoo
heel lang daarna werd zijn historische arbeid in veel breeder banen geleid. In 1892
schreef Teyler's Tweede Genootschap te Haarlem als onderwerp van een
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prijsvraag uit: ‘Een op de gedrukte werken, inzonderheid op de onlangs verschenen
Documents concernant la relation entre le Duc d'Anjou et les Pays-Bas, van de H.H.
Muller en Diegerick, en verder op eigen nasporingen in de Archieven berustend
verhaal van den afval der Waalsche gewesten van de Generate Unie’. De prijsvraag
was door Fruin opgesteld in overleg met P.L. Muller of liever zij was feitelijk
afkomstig van dezen laatste. Natuurlijk was de vraag door het verplicht gestelde
archiefonderzoek veel te uitgebreid; dat het eigenlijk geen onderwerp voor een
prijsvraag is, zal men gereedelijk toegeven.
Niettemin, Bussemaker durfde het onderzoek aan. Hij heeft de geheele gedrukte
litteratuur doorgewerkt en door een uitgebreid onderzoek in Nederlandsche en vooral
Belgische archieven het materiaal nog zeer belangrijk uitgebreid. Daarop zette hij
een historisch beeld op, dat in alle opzichten bevredigt. Het verwondert ens waarlijk
niet, dat Directeuren van Teyler's Stichting en de leden van Teyler's beide
Genootschappen in hun vergadering van 9 November 1894 besloten het ingezonden
antwoord met goud te bekronen. Het judicium, dat door Fruin zelf is opgesteld, laat
aan den voortreffelijken arbeid alle recht wedervaren. Allereerst wordt er op gewezen,
dab uit de gedrukte litteratuur letterlijk alles is bijeengebracht wat ter zake dienende
was; ook over onuitgegeven bronnen beschikt de schrijver in de ruimste mate. ‘Dien
uitgebreiden voorraad beheerscht hij met groot gemak en groote zekerheid. Waar hij
tusschen tegenstrijdige berichten, die beide van goeden oorsprong zijn, te kiezen
heeft, doet hij dat met tact op interne gronden van waarschijnlijkheid’. Maar niet
alleen is de bouwstof zorgvuldig door den auteur verzameld en ge-
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schift. ‘Het verhaal, dat hij er uit heeft samengesteld, getuigt van zijn
kunstvaardigheid’. Zelfs heeft hij den opzet der prijsvraag, die wat eng was genomen,
terecht op eigen gezag verruimd. ‘Strikt genomen beantwoordt zijn verhandeling
dan ook de vraag niet. Zij geeft de gansche geschiedenis der Generale Unie van 1576
van haar aanvang tot haar eind met gelijke uitvoerigheid ... Daarentegen heeft hij
zich strikt tot de dus naar behooren uitgebreide vraag bepaald. Hoogst gewichtige
gebeurtenissen, die zijn onderwerp slechts van ter zijde aangaan, roert hij slechts
even in het voorbijgaan aan ... Het is dan ook een afgerond geheel, dat hij ons
voorstelt’. En verder, als de verhouding van het werk van Muller over Anjou tot den
nieuwen arbeid is vastgesteld, heet het: ‘Zijn verhandeling vult dan ook een nog
altijd gapende leemte in onze historische kennis gelukkig aan’. Ten slotte: ‘De stijl
is doorgaans levendig en goed, soms zeer goed, soms blijkbaar verwaarloosd; ook
hierop dient bij het ter perse leggen gelet. Dat kan aan den schrijver gerust worden
overgelaten, die de man niet schijnt om onverbeterd te laten, wat hij aan zijn snel
afgewerkt geschrift nog zelf te verbeteren zal vinden’.
Wij hebben een enkelen greep uit het judicium gedaan, omdat het in hoofdzaak
weergeeft het oordeel, dat algemeen over Bussemakers arbeid is geveld. Inderdaad,
toen De afscheiding der Waalsche gewesten van de Generale Unie (Verhandelingen,
uitgegeven door Teyler's Tweede Genootschap, Nieuwe Reeks, Vijfde deel) verscheen,
is het aanstonds als een standaardwerk erkend en gewaardeerd. Inderdaad viel er na
Bussemakers dissertatie een zeer belangrijke vooruitgang te constateeren. Wat van
zijn Geschiedenis van Overijsel niet kon worden gezegd, gold van De afscheiding
der Waalsche
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gewesten ten volle: de schrijver was de stof volkomen meester; hij werd niet meer
door de documenten beheerscht en benauwd. Dat treft te meer, wanneer men bedenkt,
dat de stof wel eenige overeenkomst vertoont met die van zijn proefschrift. Ook hier
doet de bewonderaar van ons grootsch verleden goed met zich niet te zeer te verdiepen
in deze toestanden; ook hier zien wij de kleine zijde van een grootschen tijd. Het
zinloos getwist der Overijselsche heeren herinnert meer dan eens aan het laffe
geïntrigeer der Zuid-Nederlandsche grooten. Ook in de splitsing der Staten Generaal,
even goed als in die der Overijselsche Staten, zal men meer dan eens stuiten op
benepen motieven; de handelingen der Malcontenten en hun aanhangers zijn van
weinig verhevener allooi dan die der oppositie in Overijsel.
Zoo is er veel overeenkomst in de stof. Maar merken wij nu ook tegelijk het verschil
op. Thans is Bussemaker niet blijven hangen aan het kleine gedoe der menschen; hij
weet nu aan dat alles een achtergrond, diepte en relief te geven; hij weet nu in de
kleine daden der onbeduidende menschen het groote wereldbewegen op te merken
en te doen zien. Hij onderscheidt het algemeene van het bijzondere, het noodwendige
van het toevallige. In dit boek komt geen sterkere indruk naar voren dan die van het
logisch-noodwendige. Onder Bussemakers leiding wordt het ons duidelijk, waarom
het aldus is gegaan en niet anders. De Generale Unie was zeker een schoone schepping
van welmeenende en ernstige mannen; de vereeniging van alle zeventien Nederlanden
was stellig een heerlijk ideaal. Maar in dien tijd, met zulke menschen was het ideaal
een illusie. De vereeniging was alleen mogelijk geweest door te zwijgen van wat de
menschen van die dagen gemoed
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en leven bewoog, den godsdienst. Hoe zou eenheid hebben kunnen bestaan onder
menschen, die hun geloof voor het eenige ware hielden en dat van anderen voor
gruwbare dwaling? Bussemaker is een meester in het teekenen van de details van
dezen verwarden tijd. Maar hij blijft meester van de verwarring; hij ziet daarin de
groote lijnen en weet ze ook ons te doen zien. En als men deze groote lijnen steeds
in het oog blijft houden, dan dringt zich van zelf de conclusie op: hoe jammer ook,
het ideaal der Nederlandsche eenheid, het denkbeeld ook van Prins Willem, was
onbereikbaar. De gebreken, waaraan de Generale Unie is te gronde gegaan, waren
geen toevallige, geen bijkomstige; zij waren inherent aan het bestaan der Unie zelf.
Deze wijze van geschiedbeschouwen en geschiedschrijven is niet alleen treffend
juist, maar zij is ook in hooge mate bevredigend en zelfs vertroostend. Het doel van
historisch onderzoek is toch ten slotte altijd het wekken van den indruk, dat het aldus
is gegaan omdat het niet anders kon. Alleen met zulk een resultaat kan de denkende
en voelende mensch vrede hebben. En het is zeker geen gering resultaat, door
Bussemaker met zijn Afscheiding gewonnen, dat hij dezen indruk bij den lezer weet
te vestigen: het ideaal, waarvan toch ook nog iets naklinkt in ons gemoed, kon
onmogelijk in vervulling gaan. Wilde er een krachtige staat, met eigen geestelijke
signatuur uit den bajert van den oorlog te voorschijn komen, dan kon dat niet zijn
een Groot-Nederland, maar alleen een Noord-Nederland. Dat Noord-Nederland, de
Republiek der Gëunieerde Provinciën, bleek een eigen cultuurwaarde te hebben,
groot genoeg om den ondergang van Groot-Nederland, de Generale Unie, niet te
diep te betreuren.
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Bussemakers boek is van den eersten dag af erkend als een werk van groote historische
beteekenis. Het had al een groote reputatie nog voordat het was verschenen. Voor
den schrijver had het bovendien dit onmiddellijke gevolg, dat het hem den weg
effende voor den professoralen katheder.
Tot dusverre had men in wetenschappelijke kringen in Bussemaker nog geen man
van komende beteekenis gezien. Aan zijn proefschrift kende men geen bijzondere
zwaarte toe, al maakte de verschijning van het tweede deel zoo spoedig na het eerste
een goeden indruk. Door een gunstigen samenloop van omstandigheden ontdekte
Bussemaker zich als een historicus van goeden aanleg, als een man van willen en
kunnen tegelijk, juist op het oogenblik, dat naar zulk een man werd gezocht. De
hoogleeraar Blok was in den zomer van 1894 benoemd tot opvolger van Fruin te
Leiden; den 6den October aanvaardde hij daar zijn ambt. De Groningsche katheder
voor geschiedenis was dus vacant en bleef dat, nadat de eerst benoemde voor het
eervolle ambt had bedankt. Onder de jongere historici was er wel een candidaat, dien
men te Groningen gaarne wenschte, maar tegen wien bezwaren, ontleend aan zijn
politieke richting, werden ingebracht. Na twintig jaren klinkt het geval wat
ongelooflijk en onwaarschijnlijk; maar destijds was het toch bittere ernst, dat een
jong geleerde van groote gaven, wiens beteekenis ook weldra ingezien en officieel
erkend is, om geheel bijkomstige redenen werd geweerd. Juist in den tijd, toen deze
zaak nog hangende was, kwam Fruin tot de ontdekking, wie de schrijver van het
antwoord op de prijsvraag van Teyler was. Hij won dadelijk de overtuiging, dat de
man voor den Groningschen zetel was gevonden; hij wist die overtuiging ook
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ter bevoegder plaatse ingang te doen vinden; Bussemaker werd benoemd. Den 16den
Maart 1895 aanvaardde hij zijn ambt met een rede over De behandeling der
Algemeene Geschiedenis.
Een bijzonderen indruk maakte deze rede niet; zij schijnt ook wat haastig opgesteld.
Een breede grondslag van geschiedenisstudie werd niet gelegd; een uiteenzetting
van wat men onder geschiedenis heeft te verstaan, destijds wel noodig bij het groote
meeningsverschil, werd niet gegeven; nieuwe banen van geschiedvorsching werden
niet aangewezen. Toch maakte Bussemakers betoog een aangenamen indruk als het
ernstig woord van een man, die zijn eigen krachten kende en ook de grenzen van die
krachten. Hij was niet de man van de breede theoretische uiteenzetting; hij had geen
philosophischen aanleg en kon wel eens gemoedelijk spotten met de waarde, die men
in zijn tijd meer en meer aan wijsgeerige bespiegeling ging hechten. Hij kon smakelijk
zitten lachen, wanneer zijn oog viel op het naar zijn indruk verbijsterende verschijnsel,
dat de geleerden het er niet over eens waren, of geschiedenis eigenlijk wel een
wetenschap was. Zulke diepzinnige vragen lieten hem Siberisch koel; hij kende de
beteekenis der historie genoeg om daarover geen discussie toe te laten. Zoo doet hij
zich ook in zijn Groningsche oratie kennen. De geschiedenis was voor hem boven
alles een concreet vak; wat is geweest, niet wat moest geweest zijn, is het object van
haar onderzoek, alleen ‘das Seiende’, niet ‘das Sein sollende’. Praktisch wil hij leeren,
hoe men komt tot historische waarheid. En daar hij zich vooral docent gevoelt, wil
hij duidelijk maken, hoe hij met zijn studenten de algemeene geschiedenis zal
behandelen. De bezwaren, die zich daarbij voordoen, zijn
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waarlijk niet gering; zij zijn goeddeels ontleend aan den omvang van het te bewerken
terrein. Langs de lijnen, die hij aangeeft, wit hij de geheele algemeene geschiedenis
van den val van het West-Romeinsche rijk tot op onze dagen in een cursus van vier
jaren behandelen. Maar hij voegt aan de ontvouwing van dat plan onmiddellijk toe:
‘Schetsen zal ik het, schilderen kan het niet worden; immers bij het doel, dat ik mij
voor oogen stel, kan er slechts van arbeid, die zeer in de breedte gaat, sprake zijn;
maar toch vlei ik mij, dat ik daarbij niet in onbeduidende algemeenheden behoef te
vervallen, wanneer ik er een viertal cursussen aan besteed en mijne leidsmannen
goed gekozen heb’. Maar het spreekt van zelf, dat met zulk een onderwijs niet kan
worden volstaan; zij ‘die aan bronnenstudie en goede methode terecht zulk eene
hooge waarde toekennen’, eischen meer. Dat meerdere meent Bussemaker nu te
kunnen geven bij de behandeling der vaderlandsche geschiedenis. ‘Hier kan niet
volstaan worden met eene schets, maar moet in de diepte gearbeid, en, zooveel maar
immer mogelijk is, uit de bronnen zelve geput worden, ten einde te beproeven den
studenten in wetenschappelijk onderzoek voor te gaan. Doch daarom niet alleen: de
vaderlandsche geschiedenis verdient die grondige en uitvoerige studie bovendien,
wijl zij de lotgevallen verhaalt van ons eigen volk, het ontstaan van die maatschappij,
waarin wij leven en welke niet te begrijpen is zonder haar verleden te kennen’.
Dit programma is zeker verstandig gevormd, al kan men er dadelijk het bezwaar
tegen aanvoeren, dat het op niet goed gemotiveerde wijze de algemeene en de
vaderlandsche geschiedenis van elkander scheidt. In de praktijk heeft het dan ook
niet geheel voldaan; in zijn
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Leidsche oratie, tien jaren later, erkent Bussemaker dan ook ruiterlijk, dat hij onder
de hand het programma heeft moeten wijzigen naar de eischen der wetenschap en
der praktijk.
Bussemaker heeft tien goede en vruchtbare jaren in Groningen doorgebracht. Ook
hij is onder de bekoring van het Groningsche milieu gekomen. Geboren uit
handelskringen in een werkzame stad, heeft hij de beteekenis van het nijvere,
opbloeiende Groningen al spoedig begrepen. Hij vond er weldra zijn plaats niet alleen
in den academischen kring, maar ook onder de ontwikkelde burgerij, in wier
maatschappelijken arbeid hij levendig belang stelde. Met de geschiedenis van
Groningen en Friesland heeft hij zich minder bezig gehouden dan zijn voorganger,
die ten slotte een Groninger met de Groningers was geworden; maar hij stelde er
zich toch van op de hoogte, ook om het maatschappelijk en geestelijk milieu, waarin
hij leefde, te leeren verstaan. Het spreekt van zelf, dat hij in den kring zijner
ambtgenooten gaarne werd gezien, ook, dat hij dankbare leerlingen verwierf, die zijn
nagedachtenis in eere houden. Algemeen werd zijn uitgebreide kennis, zijn heldere
betoogtrant, zijn onuitputtelijke hulpvaardigheid, zijn heusche vriendelijkheid geroemd
en gewaardeerd. Ook nam hij met toewijding verschillende maatschappelijke functiën
waar; hij was een ijverig lid der commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs
en een voortreffelijk secretaris van het bestuur der academie Minerva. Geen wonder,
dat in Bussemakers Leidsche oratie een weemoedige toon van afscheid van zijn
Groningsche vrienden klinkt.
Het sprak wel van zelf, dat Bussemaker zijn wetenschappelijk onderzoek te
Groningen voortzette. In den
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suggestieven kring van het Historisch Genootschap aldaar vond hij een welkome
gelegenheid de vruchten van zijn studie aan te bieden. Allerlei heeft hij daar te berde
gebracht. In den eersten bundel Historische Avonden van dat Genootschap plaatste
hij een studie over een plan van Philips IV om Frederik Hendrik tot het verraden der
Republiek om te koopen, in den tweeden een onderzoek over de ambassade van
d'Affry. Beide studiën wijzen de richting aan, waarin Bussemakers onderzoekingen
zich steeds bij voorkeur hebben bewogen. Men kan niet zeggen, dat zijn opvatting
van het begrip geschiedenis al te eng was; met name was hij overtuigd van het belang
der economische verschijnselen als object van historisch onderzoek. Maar zonder
dat hij ooit de staatkundige geschiedenis voor de eenige of de voornaamste historie
heeft gehouden, gingen zijn neigingen toch zeer sterk in de richting der politieke
historie. En daarin was hij bovendien nog zeer gespecialiseerd: hij had, meer dan
iemand anders der Nederlandsche historici van dezen tijd, een zeer geprononceerde
voorkeur en ook een zeer kenmerkenden smaak voor zuiver diplomatieke
geschiedenis. Het valt niet te ontkennen, dat hij daarmede een terrein betrad, dat in
Nederland nog verre van geheel ontgonnen was; in zooverre heeft hij stellig én
persoonlijk én door zijn leerlingen nuttigen arbeid verricht. Maar aan den anderen
kant moet toch worden opgemerkt, dat Bussemakers voorliefde voor de diplomatieke
geschiedenis wat laat kwam en daardoor wat verouderd leek in een tijd, nu vooral
de geschiedenis der maatschappelijke toestanden om wetenschappelijke behandeling
roept. Maar Bussemaker was te eerlijk om de dingen anders te doen dan hij ze als
noodig en gewenscht had bevonden. Hij
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was geen man om mede te gaan met wat anderen van de geschiedenis vroegen; hij
was zelfstandig in zijn opvattingen en daden, daarbij wat conservatief van aanleg en
beginselen; het is te begrijpen, dat hij bleef bij de behandeling der staatkundige, in
het bijzonder der diplomatieke geschiedenis.
Daarin vond hij stellig in Nederland zijn meester niet; na Vreede heeft misschien
niemand de diplomatieke geschiedenis van Nederland zoo goed gekend als
Bussemaker. Met name was het de achttiende eeuw, die zijn aandacht trok. Het moest
hem wel treffen, dat de geschiedenis van ons land in de eerste helft der achttiende
eeuw nog zoo weinig bekend was. Er bestond zeker in onze geschiedenis een vacuum
tusschen den vrede van Utrecht en het optreden van Willem IV als erfstadhouder;
dit groote hiaat van ongeveer 35 jaren werd alleen gevuld met enkele groote namen,
Slingelandt en andere meer. Bussemaker werd door het gemis aan een goede
geschiedenis van dezen tijd - eigenlijk teren wij zoo goed als uitsluitend nog op
Wagenaar - geprikkeld om de hand te slaan aan deze periode. Hij begon zelf met vet
onderzoek van den tijd onmiddellijk na den vrede van Utrecht; in een serie
tijdschriftartikelen behandelde hij achtereenvolgens De Republiek der Vereenigde
Nederlanden in hare staatkundige betrekkingen gedurende de eerste jaren na den
vrede van Utrecht (Gids, 1899, III), De Republiek der Vereenigde Nederlanden en
de Keurvorst-Koning George I (Nijhoff's Bijdragen, 4e Reeks I), De Triple Alliantie
(t.a.p. 4e Reeks II), De arrestatie van Gyllenborg en Görtz in 1717 te Arnhem
(Tijdschr. voor gesch. 1901). Hij gaf met deze studiën een voorbeeld, dat door
verschillende van zijn leerlingen is gevolgd.
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Zonder twijfel danken wij voor de kennis van onze diplomatie der achttiende eeuw
zeer veel aan Bussemakers onvermoeid initiatief. Toch rijst bij de beschouwing van
dezen eerbiedwaardigen arbeid de vraag, of hier niet te veel zorg aan dit onderdeel
der geschiedenis is gegeven. Men versta ons wel. Wij zijn de laatsten om de waarde
der diplomatieke geschiedenis te betwisten. Maar willen wij haar in haar juiste
beteekenis zien, dan moeten wij er van doordrongen zijn, dat de soms zoo langwijlige
onderhandelingen der diplomaten niet uitsluitend en niet in de eerste plaats een spel
van behendigheid en vernuft zijn; integendeel, achter deze gezanten staan de zeer
reëele belangen der verschillande staten, die in den regel zeer tegenstrijdig zijn en
die, als het er op aan komt, op elkander botsen. Het spreekt van zelf, dat Bussemaker
dat beter wist dan iemand anders; maar het moet tevens worden geconstateerd, dat
deze ondergrond der diplomatieke onderhandelingen in zijn studiën niet steeds
duidelijk uitkomt. Daardoor ook hebben zijn diplomatieke studiën iets onwezenlijks
gekregen; zij staan wat los van het historische leven zelf.
Van Groningen uit heeft Bussemaker ook zijn groote Spaansche reis gedaan. In
Januari 1903 richtte prof. Blok namens de regeering tot Bussemaker de vraag, of hij
bereid zou zijn een eventneele opdracht te aanvaarden van een voorloopig onderzoek
in Spanje naar documenten, belangrijk voor ooze geschiedenis. Op zijn toestemmend
antwoord volgde de officieele opdracht in den zomer van dat jaar; de reis werd
vastgesteld op de eerste vier maanden van het volgende jaar. Gedurende de maanden
Januari tot en met April 1904 heeft Bussemaker die reis volbracht onder voor hem
dikwijls moeilijke omstandigheden. Hij had van tijd tot tijd met ziekte te
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kampen. Ook psychisch kwam hij, naar hij mij later verzekerde, stork onder den
indruk van de vervallen grootheid van het land en de decadentie van het volk; blijkbaar
hebben die indrukwekkende natuur en de heerlijke kunstschatten dien ontmoedigenden
indruk niet kunnen wegnemen. Over zijn Spaansche reis was Bussemaker nooit al
te best te spreken. Want ook de resultaten bevrodigden hem niet volkomen. In de
inleiding van zijn Verslag van een voorloopig onderzoek te Lissabon, Sevilla, Madrid,
Escorial, Simancas en Brussel naar archivalia belangrijk voor de geschiedenis van
Nederland, op last der Regeering ingesteld klinkt geen opgewekte toon. Hij klaagt:
‘Ofschoon mijn voorbereidende arbeid mij wel reeds had geleerd, dat ik mijn
verwachtingen niet te hoog moest spannen, heeft de uitkomst mijner reis mij toch
teleurgesteld.’ Bussemaker is bescheiden genoeg om een deel van die teleurstelling
voor zijn eigen rekening te nemen. ‘Maar,’ gaat hij voort, ‘buitendien zijn er andere
oorzaken voor de onbevredigende uitkomst: de toestand van inventarissen en catalogi
was nog al eens belemmerend voor het bereiken van een doel als het mijne;
daarenboven is door anderen ... reeds veel belangrijks verzameld en gepubliceerd;
ik kwam herhaaldelijk op een afgemaaid veld; eindelijk, lang niet alles is aanwezig,
wat men zou denken te vinden.’ Zeer veel belangrijks heeft hij dan ook niet gevonden:
‘wanneer ik mij in mijn verslag had willen bepalen tot het aanwijzen van belangrijke
documenten, zou het heel wat minder ruimte vereischt hebben dan het thans inneemt.
Ik heb echter gemeend van mijne bevindingen mededeeling te moeten doen ook dan,
als zij van dien aard, zijn geweest, dat ik geen voor onze geschiedenis belangrijke
documenten kan vermelden.’
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Wie Bussemakers woorden nu al te letterlijk opneemt, zou zich toch vergissen. Zijn
verslag is zonder twijfel belangrijk, al bevredigde het hem niet. Zijn werk is in zijn
soort een model. Niet alleen is het verwonderlijk, hoe hij in den korten tijd van vier
maanden zooveel heeft kunnen zien en noteeren, maar gelijk steeds treft ook hier
weer Bussemakers methodische wijze van werken en zijn fijne takt om zich snel te
orienteeren in de meest verschillende historische stof. Hij moge zelf niet geheel
voldaan zijn geweest over zijn reis, zijn verslag is door onze historiographie dankbaar
aanvaard.
Na een werkzaamheid van tien jaren in het bezige Groningen werd Bussemaker naar
het stille Leiden geroepen. P.L. Muller was in het voorjaar van 1905 gestorven, te
vroeg voor onze wetenschap. Het lag voor de hand, dat Bussemaker hem opvolgde;
niemand ken het verwonderen, dat de faculteit hem aanbeval en dat hij werd benoemd.
Hoewel Bussemaker Groningen met weemoed verliet, kon hij toch niet aarzelen naar
Leiden te gaan. Hier had hij dierbare herinneringen aan zijn studententijd; maar
bovendien kreeg hij hier een aangenamer werkkring: hij zou zich voortaan alleen
aan de algemeene geschiedenis behoeven te wijden. Men weet, dat de Leidsche
universiteit twee titularissen heeft voor de geschiedenis. De splitsing in algemeene
en vaderlandsche geschiedenis schijnt evenwel om meer dan één reden minder
gelukkig en is dan ook alleen historisch te verklaren en te billijken. Bussemaker zag
dat bezwaar wel in en heeft het bij zijn onderwijs zooveel mogelijk trachten te
ondervangen. Maar tot een krachtige wetenschappelijke werkzaamheid op het terrein
der algemeene geschiedenis is hij eerst langzamerhand gekomen.
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Het is opvallend, dat Bussemakers Groningsche oratie over de behandeling der
algemeene geschiedenis eigenlijk beter op zijn Leidschen werkkring past dan op
dien, welken hij pas te Groningen had verlaten. Niettemin is zijn Leidsche oratie,
waarmede hij den 4den October 1905 zijn ambt aanvaardde, een merkwaardig stuk,
zeker rijper en meer doordacht dan zijn Groningsche rede. Zij liep Over de
waardeering der feiten in geschiedvorsching en geschiedschrijving. Het ontwerp is
van algemeenen aard en voegt dus voor iederen historischen katheder. Na een
herinnering aan Schillers eeuwfeest en zijn beteekenis als historicus, wijst Bussemaker
aan, hoe de historische wetenschap der negentiende eeuw geheel andere wegen is
gegaan. De detailstudie heeft de plaats ingenomen van de universeele historie.
Bussemaker aanvaardt deze verandering van ganscher harte, maar wijst op de groote
bezwaren van een al te ver gevoerde specialiseering. Daarbij komt hij met opgewekte
kracht op tegen eenige beginselen, die daarbij in den regel op den voorgrond worden
geschoven. ‘Volgens sommigen is het immers reeds een onvergeeflijke dwaling van
den rechten weg, wanneer de historicus zich bedient van resultaten, door anderen
verkregen: de wetenschap eischt, dat men louter en alleen arbeidt naar de documenten;
tweedehandsch werk is uit den booze.’ Uit deze spottende formuleering blijkt reeds,
dat Bussemaker dezen methodischen eisch, waaraan bovendien niemand zich houdt,
afwijst. Niet minder scherp staat hij tegen een andere ‘hoogste wet’, die eischt, dat
men over de historische feiten niet mag oordeelen: ‘zulk een persoonlijke waardeering
van de beteekenis en de waarde der feiten brengt in geschiedvorsching en
geschiedschrijving een subjectief element, dat in naam der wetenschap ten
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strengste meet worden geweerd.’ Bussemaker beroept zich daarbij op uitingen in
binnen- en buitenland, waarin deze eisch met zooveel woorden wordt gesteld. Ik
mag nu wel onthullen, dat zijn aanval voor een deel ging tegen mij, die in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant bij de aankondiging van Blok's zesde deel het beginsel had
geformuleerd: ‘De geschiedenis onderzoekt, ontleedt en verklaart, maar zij oordeelt
niet, veroordeelt nog minder.’ Het is hier natuurlijk de plaats niet om de discussie
voort te zetten. Maar ik wil wel zeggen, dat ik niet door Bussemaker ben overtuigd,
ook later niet, toen wij over dit punt van gedachten hebben gewisseld. Intusschen is
deze kwestie ook voor Bussemaker de hoofdzaak niet; waarop het voor hem aankomt,
is aan te toonen, dat de neutraliteit bij het historisch onderzoek uit den booze is, in
dezen zin, dat de geschiedschrijver ook het belang der historische gegevens niet zou
mogen wegen. Al verder ontkent hij even beslist, dat er een objectieve maatstaf voor
de beoordeeling van dat belang zou kunnen worden gevonden; hij meent integendeel,
dat de historici van alle tijden ‘gebruiken een subjectieven, relatieven maatstaf’,
waarbij zij zeer sterk onder den invloed staan van hun eigen geschiedbeschouwing
en cultuurhoogte. Nogmaals komt de redenaar dan terug op het oordeel, dat hij den
geschiedschrijver toekent over de waarde der feiten; ‘het uitspreken van goedkeuring
en afkeuring door den historicus’ acht Bussemaker onvermijdelijk en zelfs gewenscht.
Zoo speelt dus zoowel bij geschiedvorsching als bij geschiedschrijving het subjectieve
element naar Bussemakers wijze van zien een gewichtige rol. En hij eindigt met deze
inderdaad heerlijke opmerking, waarin hij een voor de hand liggend bezwaar op even
geestige als doeltreffende wijze ontzenuwt: ‘Maar dan
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is de geschiedenis geen wetenschap! Dat zou wel kunnen zijn; de Finsche philosoof
Grotenfelt, die het vraagstuk nauwkeurig bekeken heeft, komt tot het besluit, dat de
geschiedenis ‘nicht ganz reine Wissenschaft’ is. In 's hemels naam, dan is zij wat
anders, een mixtum, misschien nog wat meer dan wetenschap! Maar wat zij dan ook
is, welken naam men haar geven wil, zij bestaat, en zooals zij bestaat, vervult zij een
onbetwistbare menschelijke behoefte. Wie hare methode willen veranderen om haar
zoogenaamd tot den rang eener wetenschap te verheffen, wie haar het oordeelen
willen ontnemen en haar een gelijkwaardigheidsprincipe opdringen, staan haar naar
het leven; geen verbetering zou de vrucht van hun slagen zijn, maar vernietiging.’
Deze peroratie is voor Bussemaker zeer karakteristiek; men hoort het hem zeggen.
Zoo was hij; zoo vol warme overtuiging van het goed recht der historische methode,
die hij terecht tegenover de natuurwetenschappelijke en de philosophische stelde.
Bussemakers wetenschappelijke werkzaamheid bracht hem in 1909 het
lidmaatschap der Commissie van advies voor 's-Rijks Geschiedkundige Publicatiën,
in 1913 dat der Koninklijke Academie van Wetenschappen. Die werkzaamheid heeft
zich niet uitsluitend tot de algemeene geschiedenis bepaald. Hoe zou trouwens een
Nederlandsch historicus die algemeene geschiedenis niet steeds in verband moeten
brengen met die van zijn eigen land? De voornaamste bronnenpublicatie, waaraan
Bussemaker zich in zijn Leidschen tijd heeft gewijd, was de bekende uitgave der
Archives de la maison d'Orange-Nassau. Na jaren onderbreking werd deze uitgave
van Groen van Prinsterer weer door den archivaris van H.M. de Koningin, prof.
Krämer, ter hand genomen. Deze riep daarbij de
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medewerking in van Bussemaker, die door zijn studiën over de achttiende eeuw
geheel voor deze taak was aangewezen. Van de nieuwe deelen, die elkander snel zijn
gevolgd, heeft Bussemaker de geheele vierde serie bewerkt, die in vier deelen de
geschiedenis van 1747 tot 1766 bestrijkt. Hij had bovendien ook op zich genomen
de bewerking van de jaren van het tweeds stadhouderlooze tijdvak, maar was daartoe
nog niet overgegaan, daar het materiaal ten Huisarchieve bijlang niet voldoende was
en dus nog van elders moest worden aangevuld.
Het belang van de uitgave der Archives behoeft hier natuurlijk niet nader in het
licht te worden gesteld. Bussemaker heeft met deze uitgave stellig een goed werk
verricht. Geheel tevreden was hij er zelf echter niet over. De bezwaren, die de
gebruiker ondervindt, zag hij zelf natuurlijk ook zeer goed. Had hij geheel zelfstandig
deze uitgave kunnen bewerken, zij zou er stellig anders hebben uitgezien; de keuze
der stukken zou een andere zijn geweest; in de inleiding en vooral in de
aanteekeningen zou dieper op de zaken zijn ingegaan. Maar de bedoeling van deze
publicatie was een andere, de uitgave in hoofdzaak van het jaren geleden door Groen
verzamelde materiaal met een sobere toelichting. Bussemaker heeft zich met dat plan
vereenigd, omdat hij de groote voordeelen, met name gelegen in snelle publicatie,
ervan inzag. Maar juist daarom kan Bussemakers werkzaamheid als uitgever niet
geheel naar de Archives worden beoordeeld.
Intusschen was het bij de stijgende beteekenis van onzen eigen tijd vooral de
voorgeschiedenis van deze periode, die meer en meer Bussemakers aandacht trok.
De algemeene geschiedenis van de tweeds helft der
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negentiende eeuw heeft hem voortdurend bezig gehouden; door een omvangrijke
lectuur en zelfstandige studie kende hij dezen tijd als weinigen. Hij gaf van tijd tot
tijd in Onze Eeuw studiën over Hohenlohe, over koningin Victoria, over Lincoln,
over John Bright, telkens naar aanleiding van verschenen publicatiën. Zoo was
Bussemaker van zelf de man, tot wien men zich wendde, toen ten tweeden male De
Geschiedenis van onzen tijd dreigde vast te loopen. Wij zijn met dit uitnemende werk
niet gelukkig geweest. P.L. Muller, die het had opgezet, heeft het gebracht tot 1866.
Daarna werd de voortzetting opgedragen aan de beproefde krachten van Mr. W.H.
de Beaufort, die het tot 1879 afwerkte. Toen meende deze uitnemende kenner van
onzen tijd, dat de omstandigheden hem geboden dezen arbeid aan jongere krachten
over te laten. Zoo kwam Bussemaker dan voor de taak te staan het werk, door zijn
ambtsvoorganger begonnen, te voltooien. Helaas! ook dat heeft niet mogen zijn.
Bussemaker heeft alleen het eerste stuk van het derde deel mogen schrijven, dat de
geschiedenis van 1879 tot 1890 omspant. Zoo is dit groote historiewerk ten derden
male afgebroken; moge Bussemaker voor dezen arbeid spoedig een opvolger vinden.
Ik pleeg zeker geen plagiaat, wanneer ik hier in hoofdzaak aanhaal, wat ik elders
(Museum, Nov. 1915) over dit werk heb gezegd: ‘Bussemaker heeft de Geschiedenis
van onzen tijd voortgezet op dezelfde wijze en naar hetzelfde schema als zij door
Muller was op touw gezet. Dat wil zeggen, dat wij hier in hoofdzaak vinden de
ontwikkeling der groote statengemeenschap, die de beschaafde wereld vormt en die
zich in deze periode steeds heeft uitgebreid. Bussemaker noemde het vijfde boek,
dat hij ging schrijven ‘In het teeken der wereld-
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politiek’; daarmede gaf hij zeer goed weer, wat hij wenschte te geven en voor een
groot deel ook werkelijk heeft gegeven. De politieke verhouding tusschen de
beschaafde en minder beschaafde staten van den aardbol, de groei van hun
economische belangen en daarmede van hun behoefte aan politieke expansie, vooral
aan koloniale uitbreiding in vreemde werelddeelen, de wrijving van belangen, die
door die expansie ontstaat, de conflicten, die weer uit die wrijving voortvloeien, dat
zijn de dingen, die Bussemaker scherp, duidelijk en nauwkeurig heeft beschreven
en die hij ook met voorliefde behandelde. Want wat in dit boek van hem werd
gevraagd, daartoe was hij bij uitstek geschikt naar geestelijken aanleg en
geschiedopvatting. Het was verre van hem anderer opvatting en anderer onderzoek
te misprijzen, maar zijn voorstelling van de historische ontwikkeling bracht mede,
dat hij in hoofdzaak staatkundige geschiedenis onderzocht en beschreef. Natuurlijk
had hij oog voor het belang der maatschappelijke verhoudingen; zijn kennis op dat
gebied was even grondig en even uitgebreid als die van de politieke historie. Maar
hij bracht de maatschappelijke en met name de economische verschijnselen alleen
in zijn geschiedverhaal te pas, wanneer zij van beteekenis en invloed waren op de
staatkundige verhoudingen. Hij zag zeer scherp het gewicht der economische factoren
in den latenten strijd, die sedert 1879 in de geheele wereld wordt gevoerd; hij
constateert meer dan eens, dat juist die factoren den toestand goeddeels beheerschen.
Maar veel verder gaat hij niet en, naar het mij voorkomt, in dit werk terecht. Het plan
van deze geschiedenis kwam zoo geheel met zijn aanleg en studie overeen, dat het
hem weinig moeite moet hebben gekost dit tijdvak te beschrijven. Natuurlijk
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had hij de gegevens van allerlei zijden bij elkaar te brengen: een zeer groote arbeid
ligt aan dit boek ten grondslag. Maar hij moet het plan geheel in zijn hoofd hebben
gehad, zoodra de uitnoodiging tot hem kwam; hij moet precies geweten hebben, wat
en hoe hij het zou geven. Gelijk het werk voor ons ligt, draagt het geheel den stempel
van zijn preciesen, concreten geest; hij moet dit werk, dat door geen geleerde noot
wordt bezwaard, ontsierd had ik bijna geschreven, uit zijn overvloed van kennis en
dus met genoegen en voldoening hebben geschreven. Hier komt men stellig niet op
de hoogste toppen der historische bespiegeling en evenmin in de grondelooze diepten
van het vorschen naar de eindoorzaken van het historische gebeuren. Maar men heeft
hier het kalme en rustige gevoel van vasten grond onder de voeten te hebben; men
gevoelt zich volkomen zeker aan de hand van dezen leidsman, die wist wat hij wilde
en kon en in wijze beperking zijn krachten staalde’.
Naast Bussemaker, de geschiedvorscher, staat de docent en de examinator. Als docent
genoot hij van zijn eerste optreden af een welgevestigde reputatie, die hem tot zijn
dood toe is gebleven. Ik heb op mijn verzoek van verschillende leerlingen van
Bussemaker uitvoerige inlichtingen ontvangen over zijn onderwijs. Allen zonder
onderscheid zijn zeer hoog gestemd in hun lof. Ik zou te uitvoerig worden, zoo ik
veel uit deze brieven aanhaalde; dit weinige moge volstaan.
Over zijn colleges schrijft mij een leerling: ‘Wat in prof. Bussemaker als docent
zelfs den middelmatigsten student opviel, was de enorme studie, die hij voor zijn
colleges maakte en waardoor zijn betoog van een ob-
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jectiviteit getuigde, slechts verkregen, nadat alle meeningen getoetst en gewogen
waren. Viel uit deze degelijke en klare voordrachten veel te leeren, op het
candidatencollege, dat hij afwisselend met prof. Blok gaf, was hij eerst in zijn element.
Niemand waagde het, in zijn scriptie een meening te verkondigen, die hij niet
behoorlijk verdedigen kon, want hij wist, dat zijn leermeester, hoe humaan ook,
onverbiddelijk hem tot de orde zou roepen; hij werkte de geheele stof van zoo'n
onderwerp door en besteedde misschien meer tijd aan voorstudiën dan menige leerling.
De annstaande historicus leerde hier voortreffelijk de kritische methode. Ik voor mij
heb eigenlijk het gevoel, dat hij zich al te veel voor zijn leerlingen opofferde en als
geleerde te weinig kon doen, omdat hij als leeraar te veel wilde. Het kleine procent
van afgestudeerden, dat doorstudeert, rechtvaardigde m.i. niet de offers, die hij zich
voor alle leerlingen getroostte.’
Deze laatste opmerking is meer dan eens door buitenstaanders gemaagkt. Maar
wie zal het wraken zoo een docent zich geheel geeft ook aan den zwakste zijner
leerlingen? Laat het overdrijving zijn geweest, het is dan toch even stellig overdrijving
van een groote deugd.
De groote gaven van Bussemaker als leidsman kwamen vooral sterk uit bij de
voorbereiding van den doctorandus voor zijn proefschrift. Daarover schrijft mij een
zijner oudste leerlingen: ‘Het was een eigenaardig geval. Bussemaker wist van mijn
onderwerp in den beginne niet heel veel, veel minder dan ik, zooals hij placht te
zeggen. Op vele punten liet hij mij dan ook mijn gang gaan, maar weldra kon ik
merken, hoe hij ten mijnen gevalle een diepgaande studie van de zaak maakte en
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er - het spreekt van zelf - na eenigen tijd grondig in thuis was. En toen leefde hij ook
geheel met mij en mijn werk mede; nooit was het hem te veel om mij te ontvangen
en aan te hooren en altijd weer ging ik rijker heen dan ik gekomen was. Niet alleen
wat mijn boekje betreft, maar ook in andere opzichten had hij, de frissche, opgewekte,
geestige man een verrijkenden invloed op mij. Aan dat jaar van samenwerken met
hem heb ik veel gehad, veel meer dan ik toen begreep. Eerst later is mij dat ten volle
duidelijk geworden.’
Dat is zeker wel de hoogste lof, dien men een promotor kan geven. Wil men meer
getuigenissen? Hier is er nog een van iemand, die bij Bussemaker promoveerde:
‘Bussemaker liet me bij de bewerking van mijn dissertatie geheel aan mijn lot over,
liet me zoeken en tasten, dwaalwegen inslaan, kortom bemoeide zich met de zaak
niet. Dat was volkomen juist m.i. Ik had daardoor het gevoel alleen te werken en
geheel zelfstandig te werken en na de koelie-studie van het geheel verschoolmeesterde
doctoraal was het me een verademing zelf wat te doen. Als een gedeelte af was, zond
ik het aan Bussemaker, die dan van kritiek diende. Die kritiek was soms hard, soms
niet, meesttijds juist, voor zoover ik dat nu inzie.’
Dit procedé lijkt anders dan het vorige, maar is voor wie Bussemaker kende, toch
wezenlijk hetzelfde. Maar nu nog een trek van den toegewijden leermeester. Onze
doctorandus wordt overspannen en ziek, wil toch gaarne voortgang maken. ‘Wat
Bussemaker toen voor me geweest is, is niet te zeggen. Alles nagenoeg heeft hij me
uit handen genomen. Hij corrigeerde de proeven en daar was veel aan te doen. Kortom,
ik kan gerust zeggen,
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dat zonder zijn hulp toen van de promotie nooit iets gekomen zou zijn.’
Persoonlijk kan ik spreken van Bussemaker als examinator. In 1904 was hij P.L.
Muller opgevolgd als lid der commissie voor de middelbare acte-examens. In 1906
werd ik zijn ambtgenoot in de commissie; samen hebben wij gedurende acht jaar de
examens voor geschiedenis afgenomen. Het is hier niet de plaats het karakter van
deze examens uiteen te zetten en daarop kritiek te geven. Het zij genoeg te
constateeren, dat het afnemen van deze examens eigenaardige eischen stelt aan den
examinator. In den regel ontbreekt vooraf alle contact tusschen den examinator en
den geëxamineerde, zoodat men moet beginnen met eenige sondeering om het terrein
eenigszins te leeren kennen. Misverstand wederzijds is daarbij niet uitgesloten.
Sommige der candidaten zijn zoo weinig onderlegd, dat het examen onwillekeurig
het karakter aanneemt van een college; de examinator wil ten slotte zoo gaarne het
goede antwoord hooren. Bij al deze dingen wordt veelal een eindeloos geduld
gevorderd, omdat de candidaten niet steeds begrijpen, waarheen het onderwerp hen
leidt. Ik heb Bussemaker bij deze waarlijk niet gemakkelijke taak steeds gewaardeerd
en zelfs bowonderd. In het helder stellen van vragen, in het begrijpen van den
gedachtengang van den candidaat, in het aanbieden van gegevens, waaruit dan de
candidaat slechts zijn conclusie had te trekken, was hij inderdaad een meester. Hij
had eindeloos geduld bij het uithooren en aanhooren van zwakke broeders en zusters.
Soms werd hem de ergernis over een al te gebrekkig examen te machtig, maar in den
regel verborg hij die ergernis achter zijn vriendelijke, stille ironie. Ongeloofelijk
bleek ook zijn kennis bij die gelegenheden, ook zijn
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kennis van de litteratuur van alle onderdeelen. Hoogst zelden kwam het voor, dat hij
een boek, dat op een litteratuurlijst voorkwam - en dat is nog al zoo iets! - niet had
gelezen. Juist dat was ook zijn kracht als examinator; hij beheerschte de geheele stof
volkomen. Dat hij hoogst humaan was in zijn oordeel over de candidaten, spreekt
van zelf; dat niettemin ongeveer de helft der candidaten moesten worden afgewezen,
deed hem meer leed dan hij liet blijken. Nauwgezet waakte hij ervoor, dat het peil
der examens niet ongemerkt daalde; evenals P.L. Muller begreep Bussemaker het
groote onderwijsbelang, verbonden aan het hoog houden van deze examens. Ik mag
daar wel aan toevoegen, dat onze samenwerking in al die acht jaren volkomen
ongestoord is geweest; ook bij verschil van gevoelen werden wij het als het ware bij
stilzwijgende afspraak spoedig eens.
In zijn laatste jaren was Bussemaker niet geheel gezond; met leedwezen constateerden
zijn vrienden, dat hij er slecht en zwak begon uit te zien. Hij schreef dat zelf toe aan
de naweeën van zijn verblijf in Spanje, waarvan hij vrij ernstig ziek was teruggekeerd.
Wellicht vertoonden zich reeds toen de symptomen van die lichamelijke afwijkingen,
waarop zijn snelle en vroege dood wijst. In dat verband kan men ook de sterker
geworden neiging tot het economisch gebruiken van zijn geestelijke krachten
beschouwen, waarvan hij in latere jaren blijk gaf. Toch maakte zich niemand eigenlijk
bezorgd.
Toen kwam plotseling het einde. Zondagavond 6 September 1914 werd hij
onverwacht ongesteld; binnen weinige uren was hij heengegaan. Drie dagen daarna
hebben wij
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hem op het stille kerkhof aan het groene kerkje te Oegstgeest ter ruste gelegd.
Nu wij in onze gedachten weer aan zijn graf stann, beklemt ons wederom de smart
over wat met Bussemaker verloren ging. Hij was geen voorganger in den hoogsten
zin; hij snelde niet met breeden wiekslag nieuwe, onbekende landen van wetenschap
tegen. Eerder kan men van hem zeggen, dat hij een periode afsloot dan dat hij nieuwe
banen opende. Recht loopt de lijn door van Fruin over Muller naar Bussemaker. Het
is zeker geen geringe lof, wanneer men hem een der voortreffelijkste
vertegenwoordigers der kritische school van Fruin noemt. Zoo beschouwde hij ook
zich zelf; want hij wist precies wat hij kon en wat hij waard was. Over zijn
geschiedopvatting is boven besproken; zonder het belang van andere velden van
onderzoek te miskennen, had toch de staatkundige geschiedenis zijn hart. Op dit
gebied heeft hij evenals zijn voorganger Muller - men noemt beide onwillekeurig
telkens samen - zeer veel tot stand gebracht. Terecht beschouwde hij geschiedenis
als een exacte wetenschap, die concrete zaken, feiten en toestanden, onderzoekt.
Daarop was zijn geheele geest aangelegd. Een klaar, kiitisch denker en onderzoeker
was Bussemaker; een helder hoofd, waaraan alle vaagheid en halfheid vreemd was;
zoo werd hij ook bewaard voor hyperkritiek en al te subtiele geschiedbeschouwing.
Een man ook van soliede kennis en degelijke methode.
Soliede en degelijk - zoo was ook zijn karakter. Wanneer wij aan hem denken,
stellen wij ons toch allereerst den man, den vriend voor, niet vooral den geleerde.
En dan missen we weer die eerlijke, zuivere
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oprechtheid, die nobele, trouwe toewijding, die hartelijke, opgewekte belangstelling,
die stille, genegen hulpvaardigheid. Zeker - wij zullen zijn uitgebreide wetenschap
blijven betreuren, maar toch boven alles schrijnt ons het gemis van de gave
persoonlijkheid, die Bussemaker was.
H. BRUGMANS.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1916

56

Bibliographie der werken van C.H. Th. Bussemaker door P.H. van Reedt
Dortland.
1888-89.

Geschiedenis van Overijsel gedurende
het eerste stadhouderlooze tijd perk.
's-Gravenhage 1888-9. 2 dln.
1e dl. Acad. Proefschr. Leiden.
[Beoordeeld d.J.E. Heeres, Spectat. 1889,
blz. 67, 1890, blz. 81].

1891.

Joan Derck van de Capellen tot den Pol.
(Tijdspiegel 1891 dl. III).

1895.

De behandeling der Algemeene
Geschiedenis. Rede Groningen.
's-Gravenhage, 1895.

1895-96.

De afscheiding der Waalsche gewesten
van de Generale Unie. 2 dln. 1895-6.
(Verhandelingen uitg. d. Teyler's Tweede
Genootschap. N.R.V. 1-2).

1896.

Opgave van hetgeen de Colleción de
Documentos ineditos para la Historia de
España betreffende onze geschiedenis
bevat.
(Bijdragen voor vaderl. gesch. en
oudheidk. 1896). Als overdruk uitgeg.
[Besprekingen: P.J. Blok, Rev. hist. T.
63 p. 132-4; P.L. Muller, Spect. 1896,
blz. 126; Rijkenberg, Kath. 110, blz. 20;
Revue crit. d'hist. & de litt. 1897, III].

1896.

Plan van Philips IV om Frederik Hendrik
tot het verraden der Republiek om te
koopen. (Historische Avonden, blz. 135).

1898.

Le Rôle politique des Pays-Bas.
(Pays-Bas II 1898, 3).

1899.

Robert Fruin. (Elzevier, XVII, blz. 241).

1899.

De republiek der Vereenigde Nederlanden
in hare staatkundige betrekkingen
gedurende de eerste jaren na den vrede
van Utrecht (1713-21). (Gids 1899 III,
blz. 32).

1900.

De Republiek der Vereenigde
Nederlanden en de keurvorstkoning
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George I. (Bijdragen v. vaderl. gesch. 4e
Reeks, dl. I).
1990.

The United Provinces and George I of
England.
(Bijdr. v. vaderl. gesch. en oudhk. 4e Ser.
1, III-IV).
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1900.

De Triple Alliantie. (Bijdragen v. vaderl.
gesch. 4e Reeks, dl. 2).

1901.

De arrestatie van Gyllenborg en Görtz in
1717 te Arnhem.
(Tijdschr. v. Gesch., Land- en Volkenk.
1901). [Bespr. d. Th. Westrin, Svenska
Historisk Tidskrift 1901, p. 61].

1902.

Aanteekeningen van J.A. van de Perre de
Nieuwerve over de acte van verbintenis
en de dankadressen in Zeeland, 1789.
(Bijdr. & Meded. Hist. Gen. XXIII, blz.
465).

1902.

Geschiedenis van het Postwezen in
Nederland vóór 1795.
(Ned. Spectator, 1902: 313). [Bespr. v.J.
Overvoorde's Gesch. v.h. Postw.].

1904.

De opleiding der historici in Nederland.
(Verslagen ledenverg. Hist. Gen.).
[Gevolgd door gedachtenwisseling m.P.J.
Blok i.d. Spectator. Blok: Spect. 1903,
blz. 301 en 314; Bussemaker: Spect.
1903, blz. 306 en 325. Zie ook Museum
X, 382].

1905.

Verslag van een voorloopig onderzoek te
Lissabon, Sevilla, Madrid, Escorial,
Simancas en Brussel naar Archivalia
belangrijk voor de geschiedenis van
Nederland op last der regeering ingesteld.
's-Gravenhage, 1905.

1905.

Over de waardeering der feiten in
geschiedvorsching en geschiedschrijving.
Rede Leiden. Groningen 1905.

1906.

De voorbereiding van de Generale Unie.
(Eerste gedeelte van de Afscheiding der
Waalsche gewesten. Hist. Leesboek, verz.
d.H. Brugmans, 1906, 148).

1907.

Lijst van ambten en officiën ter begeving
staande van burgemeesters van
Amsterdam in 1749. (Bijdr. en Meded.
Hist. Gen. XXVIII, 1907, 474).

1907.

Iets over de ambassade van d'Affry
(1755). (Hist. Avonden, II, 55).
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1907.

Denkwürdigkeiten des Fürsten Chlodwich
zu Hohenlohe-Schillingsfürst. (Onze
Eeuw 1907, Jrg. 7, 446).

1908.

Uittreksels uit de Brieven van d'Affry aan
de Fransche Regeering (1755-1762).
(Bijdr. & Meded. Hist. Gen. XXVII,
269). Medegedeeld uit de nalatenschap
van Robert Fruin.

1908.

Uit de Briefwisseling van Koningin
Victoria. (Onze Eeuw 1908, Jrg. 8, 243,
321).

1908-14.

Archives ou Correspondance inédite de
la Maison d'Orange-Nassau. 4e Série. 4
Tomes. Leyde, 1908-14.

1909.

Een memorie over de Republiek uit 1728.
(Bijdr. en Meded. Hist. Gen. XXX: 96).

1909.

Abraham Lincoln. (Onze Eeuw, 1909,
IV, 43, 221).

1910.

De onechtheid van het zoogenaamd
verdrag tusschen de Republiek en den
keurvorst van Beieren van Augustus
1698. (Handel. & Meded. Mij Ned. Lett.
Leiden, 1909-10, blz. 147).

1911.

Het halve eeuwgetij van het koninkrijk
Italië. (Groene Amsterdammer, 2 April
1911).
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1911.

Jeanne d'Arc. (Onze Eeuw, 1911, IV, 43,
177).

1911.

Uit onzen Bloeitijd. IIIe Serie no. 2.
Baarn, 1911. De Handel.

1912.

Muller, P.L., Geschiedenis van onzen tijd
sedert 1848. Voortgezet door W.H. de
Beaufort en Th. B u s s e m a k e r . Dl. III,
1e St. Haarlem 1912.

1912.

De gewaande onderhandelingen der
Engelsche Regeering in 1813 over de
stichting van een Welfenrijk van de Elbe
tot de Schelde. (Hand. & Meded. Mij Ned.
Lett. 1911-12, blz. 143).

1913.

Bakhuizen van den Brink (R.C.), Studiën
en Schetsen over vaderlandsche
geschiedenis en letteren. Dl. V, uitg. door
S. Muller Fz. en C.H. Th.
B u s s e m a k e r . 's-Gravenhage [1913].

1914.

John Bright. (Onze Eeuw, 1914, I, 350;
II, 44).
Bussemaker schreef nog in het Nieuw
Biografisch Woordenboek

(1911-1914)

de volgende vitae:
I. Joh. de Back, Ch. J. Bentinck, W.
Bentinck, A. Heinsius.
II. Corns. Hop (2), Hend. Hop, Joh. Hop,
Ad. Hen. v. Rechteren, J.H. Ripperda.
III. F. Fagel (4), Hen. Fagel (2),
B.P.S.A.v. Gronsfeld, Jac. Hop.
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Levensbericht van Anna van Hogendorp.
1841-1915.
Eenen naam te dragen met eenen historischen klank moge een voorrecht wezen, het
is een voorrecht, dat zware lasten oplegt aan wie den adel van zulk eenen naam hoog
wil houden. Maar zoo iemand dan heeft Anna van Hogendorp met het voorrecht van
haren naam, - en welk eenen naam, - de daaraan verbonden lasten gedragen op eene
wijze, die eerbied afdwingt. Een overzicht van haar lang en werkzaam leven doet de
vraag rijzen, of zij wellicht zich ten levensdoel heeft gesteld, de nieuwe maatschappij,
welke hier te lande met de vrijwording van de Fransche overheersching en met de
vestiging van het Koninkrijk der Nederlanden is ontstaan, te helpen vormen, gelijk
haar beroemde grootvader Gijsbert Karel van Hogendorp, die heeft helpen stichten?
Anna van Hogendorp is voorzeker te eenvoudig van geest geweest voor een wel
bewust zich kiezen van zulk een hoog levensdoel; maar dit wordt toch tot een kort
begrip van haar leven en werken voor wie zich zet om van haar leven en werken een
beeld te geven. Want in hare trouw aan de traditie van het geslacht der van
Hogendorpen: liefde voor zedelijke en maatschappelijke
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vrijheid, ijver voor verbetering van sociale toestanden, toewijding aan het vaderland
en aan zijn vorstenhuis, innige vroomheid bij eene diepte van verdraagzaamheid, die
slechts kan voortkomen uit rotsvaste eigen overtuiging bij waarlijk liberalen zin,
heeft zij een levenswerk tot stand gebracht, dat haar eene historische beteekenis geeft
voor de hoogte van het zedelijk peil door het Nederlandsche volk omtrent het
eeuwfeest der door haren grootvader nagestreefde onafhankelijkheid bereikt. Dat
hiermede niets te veel is gezegd, moge uit de volgende bladzijden blijken.

I.
Anna van Hogendorp, die den 7den September 1841 te 's-Gravenhage werd geboren,
was van vaderszijde eene kleindochter van den grooten vaderlander Gijsbert Karel
van Hogendorp, en van moederszijde eene kleindochter van diens jongeren broeder
Willem. Haar vader, Dirk van Hogendorp, op wien na den dood van zijnen ouderen
broeder in het jaar 1838 de historische graventitel overging, was namelijk gehuwd
met zijne volle nicht Marianne Catherine van Hogendorp. Anna, die op één na de
jongste was van hunne zeven kinderen, heeft haren vader nauwlijks gekend; zij
verloor hem reeds in het jaar 1845, toen zij ongeveer vier jaren oud was. Zeer diep
daarentegen onderging zij den invloed van hare moeder, eene vrouw van groote
geestkracht, die haar zoo vroeg reeds ten halve verweesd gezin op uitnemende wijze
heeft verzorgd en geleid en die bovendien hare kinderen is voorgegaan bij de
ontginning van het destijds in bewerking komende terrein van den socialen arbeid,
om hier een woord van onzen tijd te gebruiken. Niet alleen uit
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eigen aandrift, maar in de vaste overtuiging daarmede de geestelijke en zedelijke
ontwikkeling van hare twee zoons en vijf dochters het best te bevorderen, trok gravin
van Hogendorp, nadat zij weduwe was geworden, zich niet terug in den engen
huiselijken kring, maar plaatste zij zich met de haren in het volle leven van dien tijd.
En dat was een zeer merkwaardige tijd; want in dien tijd, Anna van Hogendorps
kindertijd, de jaren volgend op het tijdsbestek, dat ligt besloten tusschen de oprichting
van het Koninkrijk der Nederlanden en de afscheiding van België, begon zich te
openbaren, dat wat onze omwenteling van 1795 had gewild en de restauratie van
1813 had bevestigd, krachtig was ontkiemd en diepe wortelen had geschoten. Dat
tijdperk heeft zeker niet verdiend, dat de algemeen gangbare opvatting het heeft
gestempeld als een tijdperk van nationale slapheid en lauwheid. Het verbijsterend
groot aantal eeuwfeesten van ondernemingen en stichtingen, van firma's en
vennootschappen van den meest onderscheiden aard, dat wij heden ten dage beleven
en in de naaste toekomst zien opdoemen, is op zich zelf reeds een onwederlegbaar
getuigenis, - de opmerking is van Anna van Hogendorp, - dat die vooropgestelde
meening tegenover de logica der feiten geen stand kan houden. Zeker, er was reactie
geweest, hoe had het ook anders gekund na zoo zwaren druk; zeker, de groei van het
nieuwe, dat uit de puinhoopen van het oude opschoot, was bijna onmerkbaar langzaam
geweest en was vertraagd zoowel door de geestelijke en lichamelijke uitputting van
alle volksklassen na lange jaren van algemeene verarming, als door de moeilijkheden
welke de vereeniging met de Zuidelijke Nederlanden aan de herleving van handel
en
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nijverheid in den weg legden. Maar juist op dat kritieke oogenblik, waarin na de
beëindiging van den strijd met België het jonge koninkrijk aan den rand van het
staatsbankroet stond, terwijl werkloosheid en misgewas de uiterste ellende met zich
brachten, is toch gebleken, dat de natie thans innerlijke kracht genoeg bezat om
staande te blijven. Toen is ook gebleken, dat onder den druk was gevormd een nieuw
geslacht van mannen en van vrouwen, bezield met het verhoogde
gemeenschapsgevoel, dat, naar algemeen wordt erkend, een der schoonste vruchten
van de omwenteling der 18de eeuw is geweest. Aanvankelijk nog in plaatselijk besloten
kringen, - tot nationale samenwerking is men eerst vele jaren later gekomen, het oude
provincialisme had eene taaie levenskracht, - maakte dit geslacht zich op om de
groote volksnooden te lenigen, wat toen nog slechts was te doen langs den weg der
opkomende philanthropie, gelijk Anna van Hogendorp schreef in later jaren, toen
zij nog andere en betere wegen had leeren kennen.
Zij, die daarbij optraden in de kracht van een geloovig Protestantsch-Christelijk
bewustzijn, dat verlevendigd was door de opwekking uitgaande van het hier evenals
in Duitschland en in Zwitserland met veel geestdrift gevierde derde eeuwfeest der
Hervorming, sloten althans te 's-Gravenhage en te Amsterdam zich eng aanéén in
den kring van het zoogenaamde Réveil, aanvankelijk bestaande uit leerlingen en
vereerders van den dichter Bilderdijk. Die kring was eene godsdienstige gemeenschap
met vele internationale vertakkingen, die haren uitheemschen naam dankt aan
Zwitsersche invloeden; die sterk op de vorming daarvan hebben ingewerkt. De vader
van Anna van Hogendorp had tot de eerste leden behoord en na zijnen dood bleef
zijne weduwe
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hare ruime, gastvrije woning als plaats van samenkomst voor de vrienden en
geestverwanten van haren overleden echtgenoot open stellen. Gravin van Hogendorp
was daarbij gewoon hare kinderen ten allen tijde om en bij zich te houden; en althans
haar jongste dochtertje, het bedachtzame, gevoelige kleine meisje, dat dan ter zijde,
als ongemerkt met haar speelgoed bezig was, luisterde scherper toe dan ouderen vaak
wel meenden. Met hare fijne opmerkingsgave en aangeboren historischen zin behield
Anna van Hogendorp dan ook van haar verkeer in de gemeenschap van het Réveil
eenen diepen indruk, die hare levensontwikkeling heeft beheerscht en die haar menige
schoone bladzijde over zijne leden heeft in de pen gegeven.
Het groote kenmerk van het Réveil, schreef Anna van Hogendorp in later jaren,
was voorzeker het verlangen zijner aanhangers om het Evangelie te verkondigen als
een noodzakelijk gevolg van de brandende begeerte om den zegen, dien men zelf
deelachtig was geworden, nu ook aan anderen te brengen. Hadden de ouderen, gaat
zij voort, hadden de ouderen onder de leden dit enkel nog gedaan met het woord:
Willem Bilderdijk en Isaac da Costa met hunne vurige zangen, Willem de Clercq
met zijne gloeiende improvisaties, de jongeren gingen over tot de daad. Zij wilden
de Blijde Boodschap brengen aan onkundigen in Zondagsscholen en Bijbellezingen,
Joden en heidenen verlichten door zending en Bijbelverspreiding, de kinderen des
volks opheffen door een verbeterd onderwijs, gevallenen en verwaarloosden tegemoet
komen door de oprichting van reddingshuizen en opvoedingsgestichten.
Opmerkenswaardig daarbij is het groote aandeel, dat in dezen kring den vrouwen
zonder eenig voorbehoud aan al dezen veelsoortigen arbeid werd
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gegund. De voorgangers en leiders van het Réveil in deze tweede periode zijner
ontwikkeling: Groen van Prinsterer, Capadoce, Esser, Heldring, lieten zich bijstaan
niet enkel door hunne echtgenooten, maar aanvaardden gaarne de medewerking der
vrouw in het algemeen. Allard Pierson heeft in zijne Oudere Tijdgenooten reeds
gewezen op de groote beteekenis, die de vrouwen hadden in dezen kring, hoe er
waren die optraden als toongeefsters, als Moeders in Israël, vrouwen voor wie de
huiselijke zorgen, hoe zorgvuldig ook behartigd, niet voldoende waren om hoofd en
gemoed te vullen; misschien was het huiselijk leven nergens meer ontwikkeld dan
bij het Réveil, schrijft hij, maar men ging er niet in op. Zoo was het ook bij de moeder
van Anna van Hogendorp. Zoodra de oudste harer dochters volwassen was, en zij
dus op de hulp van deze zoo binnen- als buitenshuis meende te kunnen rekenen,
stichtte gravin van Hogendorp in overleg met eene vriendin, de echtgenoote van den
Waalschen predikant Isaac Sécrétan, in het jaar 1847 de nog altijd te 's-Gravenhage
voortbestaande vereeniging Vrienden der Armen. Hare bedoeling daarbij was, die
vereeniging nu eens niet te maken tot een instituut van bedeelende armenzorg; maar
om de armen, in de eerste plaats weduwen met jonge kinderen, te steunen met
vriendschappelijken raad, met persoonlijken omgang, haar te helpen aan werk,
waardoor zij zelven in het onderhoud van haar gezin zouden kunnen voorzien. Dit
eerste begin van een streven om het individu zelfstandig te maken en weerbaar in
den levensstrijd was een destijds ook elders nieuw opkomend denkbeeld, dat scherp
indruischte tegen de oud-vaderlandsche door de Fransche ambtenaren tijdens de
inlijving zoo vinnig gehekelde Hollandsche wijze van armenzorg door aalmoezen
alleen; en nog een tweede
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nieuw element daarbij was het beginsel van persoonlijke aanraking met, van
persoonlijk bezoek bij het ondersteunde gezin. Huisbezoek bij armen, thans zoo
gewoon, was toen nog een onbekend iets, althans in de groote stad; en zoo als het
altijd is gegaan, zoo ging het ook nu, dit nieuwe vond aanstoot alleen reeds omdat
het nieuw was. Diakenen en kerkelijke armverzorgers vooral betoonden zich weinig
gesticht over het feit, dat leeken, waaronder vrouwen, en dat nog wel vrouwen van
stand, zich naar de achterbuurten begaven om er de woningen der armen binnen te
treden. Wat wilden die vrouwen daarmede? vroeg men. Zich zelven op den voorgrond
dringen? Den mannen, den predikanten in de eerste plaats, het werk uit de handen
nemen? Verfoeilijke emancipatie-zucht was het, zoo werd beweerd en anders niet.
Zij, die zoo spraken, vergisten zich overigens allerminst; het was het begin van
eenen nieuwen tijd, waarin de vrouw, de Christelijke vrouw het eerst, met de daad
meer nog dan met het woord, ging opkomen voor haar goed recht om in vrijheid
zelfstandig werkzaam te zijn ten bate van de maatschappij. Gravin van Hogendorp
en hare dochters, die haar trouw ter zijde bleven, waren zich deze consequentie van
haar optreden echter weinig bewust. Zij waren dat toen nog even weinig als de
vrouwen, die eenige jaren vroeger reeds, in het jaar 1843, eveneens onder heftig
protest, zich waren gaan wijden aan krankenverzorging in de Inrichting voor
Ziekenverpleging op de Prinsengracht te Amsterdam of in het ongeveer tegelijkertijd
eerste hier te lande opgerichte Diaconessenhuis, dat te Utrecht. Ook deze vrouwen,
zoo goed als zij, die O.G. Heldring gingen bijstaan in diens arbeid onder gevallenen
en verwaarloosden, moesten zich hooren verwijten, dat dit ongepast, dat dit
onvrouwelijk

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1916

66
was. Maar deze allen gingen onversaagd haren weg, in alle stilte het pad effenend
voor jongeren, die in de eerste dagen na de oprichting van de vereeniging Het Roode
Kruis en van den Nederlandschen Vrouwenbond ter Verhooging van het Zedelijk
Bewustzijn op hare beurt denzelfden tegenstand hebben ontmoet en zich toen in
gedachte aan het voorbeeld dier oudere wegbereidsters hebben gesterkt. Anna van
Hogendorp althans heeft, toen zij in later jaren zelve de openbare meening moest
trotseeren, dikwijls teruggedacht, naar zij placht te verhalen, aan eene van hare
levendigste kinderherinneringen: een bezoek, dat hare moeder op eenen winteravond
van het jaar 1847 ontving van Petronella Voûte, die gereed stond om als eerste
directrice de leiding op zich te gaan nemen van het asyl Steenbeek, dat O.G. Heldring
bezig was op te richten. Als zesjarig kind met hare legkaart aan de overzijde der
groote ronde tafel gezeten, was Anne van Hogendorp nog te jong om het gesprek te
kunnen volgen; maar de ernst, waarmede dit werd gevoerd, dwong haar tot luisterend
toezien en levenslang is het haar bijgebleven, hoe hare moeder, toen de bezoekster
afscheid nam, tot haar dochtertje zeide: ‘Houd Juffrouw Voûte in eere, kind, zij doet
een goed werk en heeft er veel voor over’.
Zoo mocht Anna van Hogendorp in haren kinder- en meisjestijd met toenemend
begrip en oordeel toeluisteren, wanneer in den huiselijken vriendenkring Petronella
Voûte het reddingswerk onder ongelukkige gevallenen besprak, Isaac da Costa zijn
Slag bij Nieuwpoort voordroeg, Groen van Prinsterer met Elout van Soeterwoude
ijverde voor de opvoeding der jeugd in het historisch geloof der vaderen, Nicolaas
Beets zijne fijne opmerkingen ten beste gaf, van Toorenenbergen met Singen-
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donck en Geffken de vrijmaking der slaven kwam bepleiten, Esser liefde voor de
zending onder de heidenen en Capadoce die voor de evangelisatie van het volk van
Israël wakker riep; of wanneer belangwekkende vreemdelingen als Elisabeth Fry,
Lobscheid, Keith, Gutzlaff, Leopold von Ranke haar moeders gasten waren. Het deel
van Maria, dat zoo goed strookte met haren aard en aanleg werd haar in ruime mate
geschonken; maar zij werd daarom niet vrij gesteld van den arbeid der zorgende
Martha. Reeds vroeg werd zij met hare oudere zusters aan het werk gezet bij haar
moeders ondernemingen, die zich snel uitbreidden. Want het verkeer in de door de
Vrienden der Armen bezochte gezinnen toonde aan, dat werkverschaffing alleen niet
voldoende was, dat zorg voor de kinderen gedurende de uren, dat de moeders elders
werkzaam waren, dringend voorziening eischte. Reeds een jaar na de oprichting van
hare vereeniging Vrienden der Armen, in het jaar 1848, stichtte gravin van Hogendorp
daarom in het Slop der drie Boeren, thans Warmoezierstraat geheeten, eene
bewaarschool, de tweede in den Haag, nadat de eerste, opgericht door de
's-Gravenhaagsche Bijbelvereeniging, daar lang de eenige was gebleven.
Vooruitstrevend als douairière van Hogendorp was, zocht zij op die bewaarschool
de methode van Fröbel in toepassing te brengen, zoodra die hier te lande werd
gepopulariseerd door Elise van Calcar-Schiötling, met wie zij daarover in overleg
trad. Voor oudere kinderen werd aan die bewaarschool verbonden eene
Zondagsschool, in navolging van die van Capadoce, lang de eenige in ons land. Voor
de meisjes, om die wat beter voorbereid dan hare moeders het waren geweest, het
leven in te zenden, volgde eene naaischool, een begin van vakopleiding, waaraan te
meer behoefte was,
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omdat destijds op de lagere school nog geene nuttige handwerken werden onderwezen,
hoogstens enkel wat breien. Toen in het jaar 1850 Karl Gutzlaff, de apostel der
Chineezen geheeten, in alle landen van Europa eene machtige beweging verwekte
ten gunste van de zending in China en daarvoor ook te 's-Gravenhage hulp kwam
vragen, vond hij bij gravin van Hogendorp en bij de dochters van deze eenen
krachtigen steun ter oprichting van een comité, dat in den Haag nu eens niet, gelijk
anders overal, werd een China-comité, maar een Comité voor China, Java en elders;
want er waren immers zooveel Chineezen op Java en waarom zoude men hier niet
het eerst aan dezen denken en meteen het belang onzer koloniën bevorderen?
Geroepen als Anna van Hogendorp van klein af werd om naar de mate harer
krachten in al dezen veelsoortigen arbeid te deelen, zag zij reeds in haren meisjestijd
hare dagen flink bezet met armenzorg, met Zondagsschoollessen, met
zendingsbemoeiingen. Nimmer heeft zij, als zoovelen van een volgend geslacht van
jonge meisjes, naar werk behoeven te zoeken; het lag voor haar gereed en het zoude
eene uitnemende voorbereiding blijken voor het groote levenswerk harer latere jaren.
Toentertijd vond zij er echter geene voldoening in. Het werk zelf was haar niet te
veel; zij hield van kinderen en de zending was haar lief. Maar hare peinzende,
beschouwende aard dreef haar tot een zoeken naar de oorzaken van al de ellende,
die zij bij haar armenbezoek waarnam, haar scherpziend oog meende eene
schaduwzijde waar te nemen aan al die uit het Réveil voortgekomen goede werken.
Lokten evangelisatie en bijbellezingen niet tot uithuizigheid? meende zij te moeten
vragen; maakte onderwijs in dag- en Zondagsscholen
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de ouders niet nalatig in de vervulling van hunne onafwijsbare plichten? Werd niet
zelfs de redding van verlorenen en verwaarloosden aanleiding tot het plegen der
zonde met minder gewetenswroeging, nu het gepleegde kwaad toch weder werd goed
gemaakt? Als bij ingeving gevoelde zij wat ervaring haar deed formuleeren, toen zij
later schreef: ‘de Christelijke liefde is onuitputtelijk en zal wel onuitgeput blijven
tot den laatsten der dagen; doch die liefde heeft, naar de historie leert, niet alleen
voortdurend nieuwe middelen te vinden, maar ook voortdurend nieuwe wegen in te
slaan. Het is eene onverbiddelijke wet van ons aardsch bestaan, dat elke weg, dien
wij bewandelen, even goed ten verderve leidt als ten zegen. Elk voorrecht heeft zijn
bedenkelijk tegenwicht. Ook de Christelijke liefde is aan de wet des doods
onderworpen’.
Anna van Hogendorp neigde naar haren aanleg meer tot onderzoek en studie dan
tot practischen arbeid. Eene wetenschappelijke opleiding was voor haar echter
onbereikbaar, daar zij nog is opgegroeid in wat hare beroemde tijdgenoote Josephine
Butler eens heeft genoemd het prae-educatieve tijdperk van de vrouw. Zij moest
haren weg al tastende zoeken en te zwaarder trof haar daarom in het jaar 1857, toen
zij zestien jaren oud was, de dood van haren broeder Dirk, student in de rechten te
Leiden, die haar placht te laten deelen in zijne studiën en in zijne lectuur. Sinds dien
tijd aan eigen krachten overgelaten, wist zij toch te woekeren met iedere gelegenheid
tot wetenschappelijke ontwikkeling, die zich voordeed. In haar dagboek uit die jaren
vindt men telkens aanteekeningen aangaande lezingen en cursussen over physica
van Dr. van der Waals, toen nog docent te 's-Gravenhage, van Dr. Gunning over
Shakespeare,

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1916

70
van congressen en openbare samenkomsten zoowel van de Evangelische Alliantie
als van een eerste internationaal statistisch congres in den Haag. Ook hare lectuur
was uitgebreid en veelsoortig; maar door gebrek aan leiding bleef alles fragmentarisch,
zonder veel onderling verband of eenig concreet doel. Zij was zich dit zeer wel bewust
en het drukte haar te meer, omdat zij in haren meisjestijd bij dit gevoel van
onvoldaanheid ook nog leed onder eenen zwaren innerlijken strijd. Het duurde lang,
eer het Christelijk geloof, waarin zij was opgevoed haar werkelijk tot een persoonlijk
bezit, tot een geloof des harten werd. Haar diep gemoed kon geenen vrede hebben
met eenen schijn, met eenen vorm, hoe schoon ook op zich zelf. Een oorzaak tot
bitteren twijfel was haar de verdeeldheid, die het opkomen der moderne richting met
zich bracht; terwijl al haar aangeboren vrijheidsgevoel in opstand kwam tegen het
ijveren van de latere aanhangers van het Réveil om aan de bijkans vergeten dogmatiek
des Dordtsche vaderen weder dwingende, bindende kracht te geven. ‘Bij de
verbrokkeling en de twisten in de Protestantsche afdeeling der groote gemeente van
Christus’, schreef zij in het jaar 1867 in haar dagboek, ‘spiegelt de Roomsche
afdeeling mij eene liefelijke rust, waarop heel mijn ziel antwoord geeft’. Maar enkel
rust was het toch ook niet wat zij zocht; de bedenkelijke zijde van het kloosterleven,
dat bij eenen overgang tot de Roomsch-Katholieke Kerk voor eene persoonlijkheid
als de hare dan toch de consequentie zoude zijn geweest, was zij zich trouwens wel
bewust. ‘Wat men ook doe’, teekende zij om dezen tijd in haar dagboek aan, ‘wat
men ook doe, wij moeten aan God vast houden en aan de banden van samenleving,
van arbeid enz., die wij niet ontberen kunnen’.
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Gedurende hare moeilijke ontwikkelingsjaren vond Anna van Hogendorp grooten
steun bij de vriendin harer moeder Betsy Thomassen à Thuessinks van der Hoop, de
echtgenoote van den staatsman Groen van Prinsterer. Deze merkwaardige, nog veel
te weinig bekende vrouw met haar warm moederlijk gevoel, haren vurigen aard,
tintelend van geest en humor, zooals Anna van Hogendorp haar beschrijft, bezat eene
groote aantrekkelijkheid voor jongeren, wien zij niet alleen haar krachtig geloof wist
mede te deelen, maar ook de ruimte van geest en van blik, die hare vele reizen met
haren echtgenoot en haar verkeer met dezen in de meest onderscheiden kringen der
samenleving haar hadden bijgebracht. Zij ontsloot voor het zoekende jonge meisje
het reeds in het jaar 1835 door haar opgerichte damesleesgezelschap, toen iets geheel
nieuws en volstrekt eenig in zijn soort. Anna van Hogendorp kon daar haar leer- en
leeslust volop bevredigen, want Mevrouw Groen van Prinsterer zorgde steeds voor
aanschaffing van het nieuwste en beste op ieder gebied van letteren, kunst en
wetenschap. Onder leiding van deze moederlijke vriendin werd Anna van Hogendorps
letterkundig oordeel zoo goed geoefend, dat zij de rechterhand van deze werd bij het
bestuur van het leesgezelschap, dat zij eindelijk geheel heeft overgenomen om het
tot haren dood voort te zetten in den geest van alzijdigheid, die de oprichtster er aan
had gegeven.
Een beslissend oogenblik in Anna van Hogendorps ontwikkeling ‘in die dagen,
waarin zij, vermoeid van hare pogingen ten goede, die telkens in eene nederlaag
eindigden, rondtastte naar eene macht, die sterker was dan de macht des kwaads’,
gelijk zij schrijft, was in het jaar 1866 hare eerste kennismaking met Geertruida
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Toussaints beroemden roman Het Huis Lauernesse. ‘Zij las en las’, verhaalt zij, ‘en
eene nieuwe wereld, de wereld, die zij zocht, ging voor haar open. Hier was eene
kracht in menschen werkzaam, die zwakke jonkvrouwen als Ottelijne moed gaf tot
belijden, die burgerdochters als Johanna Bakelsze ophief boven de opvattingen der
menschen, wanneer die tegen Gods woord indruischten, die vreedzame mannen als
Paul van Mansfeldt en vurige geesten als Jan van Woerden, leerde leven in eene
kracht, die niet uit hen zelven voort kwam; en wat in deze menschen woonde en
werkte, dat was ook voor anderen verkrijgbaar, dat werd ook door anderen verkregen.
De tooverstaf der kunst had het der lezeres als geconcentreerd doen zien, maar de
lessen der geschiedenis en de ervaringen van het dagelijksch leven rondom haar
getuigden, dat die wonderkracht geene verdichting, maar heerlijke, levende
werkelijkheid was. Van dit oogenblik’, verklaart zij, ‘had zij het antwoord op hare
vragen gevonden en kende zij de kracht, die in ons werkt; die, eenmaal aangegrepen,
wel in vele zwakheid wordt vastgehouden, doch die ons nimmer los laat tot het einde
toe’. Een hoog geestelijk genot werd haar sedert de omgang met Geertruida
Bosboom-Toussaint in hare bezoeken aan deze in de door Dr. Johs. Dyserinck zoo
aanschouwelijk beschreven studeerkamer in het huis aan de Veenlaan, thans
Toussaintkade geheeten. ‘Ik behoorde niet tot den intiemen kring, dien zij veel zag’,
schrijft Anna van Hogendorp, ‘die kring was zeer beperkt en wie er buiten stond,
wilde ook niet onbescheiden zijn. Maar telkens wanneer ik op eenen Zondagmiddag
bij haar aanklopte, vond ik de lieve, vriendelijke, gezellige vrouw met de levendige
manieren, het tintelend oog,
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de guitige mondhoeken. Dadelijk waren wij dan in gesprek, alsof wij elkander de
vorige week pas gezien hadden’. Bij den dood van Geertruida Bosboom-Toussaint
in 1886 heeft Anna van Hogendorp in een artikel, opgenomen in het maandblad
Stemmen voor Waarheid en Vrede, openlijk uitgesproken, hoe diep zij had ondergaan
den indruk van de werken dezer
Dichteres der Protestanten, die uit Hugenooten stam
Kracht van hoop, geloof en liefde uit de wortels tot zich nam.

‘En voorwaar’, zoo besluit zij dit artikel, ‘voorwaar, wij Protestanten hebben onze
dichters en dichteressen wel noodig, vooral wij Nederlandsche Calvinistische
Protestanten, die aan strenge vormen hechten en niet rusten, eer wij onze
geloofsovertuiging scherp en vast hebben geformuleerd. Wij hebben ze noodig en
wij hebben hen gehad, onze da Costa's en Toussaints en anderen als ten bewijze
hoeveel verhevens in die strenge lijnen, hoeveel heilige kracht en fijn gevoel voor
waarheid in die formuleeringen schuilt. Als een Gothische tempel behoeven zij slechts
diep genoeg gevat en hoog genoeg opgetrokken te worden om de reinste poëzie te
vertoonen, eene poëzie wel waarlijk in geest en waarheid’. Naarmate onder deze
verschillende leidingen en ervaringen haar eigen persoonlijk geloofsleven groeide,
vond Anna van Hogendorp eene steeds hoogere rust en dieperen vrede, verwierf zij
zich wat zij zelve eens heeft genoemd ‘de echt Christelijke kunst om de dingen dezer
aarde te genieten en er toch het hart niet aan te verliezen, omdat dit zijn schat boven
heeft’. Tegelijkertijd maakte zij zich eigen eene ruimte van blik en van opvatting,
die haar, wetende uit haren Bijbel, dat God voormaals op velelei wijzen gesproken
heeft, deed erken-
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nen, dat Hij dit nu nog kan doen en dus deed berusten in de verscheidenheid van
meeningen binnen de Protestantsche Kerk, welke verscheidenheid de eeuwen door
de kracht en de zwakheid is geweest van eene Kerk, die immers steunt oh het beginsel
van vrijheid van onderzoek, vrijheid van persoonlijke overtuiging. Dit schonk haar
die diepte van verdraagzaamheid, die althans in haren ouderdom, haren omgang met
anders denkenden voor dezen vaak zoo uiterst weldadig heeft gemaakt.
Het leven, dat Anna van Hogendorp aanvankelijk zoo zwaar en zoo teleurstellend
had gevonden, begon haar naarmate hare persoonlijkheid zich vormde bij wijlen
‘overstelpend in zijnen rijkdom’ toe te schijnen, naar zij in haar dagboek aanteekent.
Als van zelf kwam zij er nu toe, het eerst in 1869, zich uit te spreken in kleine
geschriftjes voor de toen nog zoo geliefde Almanakken. Zij zond die eerstelingen de
wereld in onder den schuilnaam Johanna. O.G. Heldring, die als huisvriend harer
moeder het geheim van dien naam kende, merkte daarin met zijnen scherpen blik
voor ieders bijzonder talent hare gave van vertellen en van aanschouwelijke
voorstelling op. Hij moedigde haar aan om voort te gaan en verzocht haar om eene
serie schetsen over zijne stichting Thalitha Kûmi. Deze schetsen verschenen eerst in
het tijdschrift de Zaaier, in 1878 ook nog eens in eenen afzonderlijken bundel getiteld
Het Opstandingshuis aan de Linge. Kenmerkend is ook al weder voor deze eerste
schetsen Anna van Hogendorps zoeken naar de aanleiding tot het plegen van het
kwaad, welke aanleiding zij toen reeds, toen er aan sociale hygiene nog zoo weinig
werd gedacht, onder anderen meende te vinden in de slechte behuizing, die de
toepassing zelfs van de meest elementaire reinheidsbegrippen onmogelijk
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maakte en haar deed verzuchten: ‘de stap is zoo klein, die van onreinheid tot
gemeenheid voert’. Eerlang waagde zij zich ook aan een drietal historisch-biografische
schetsen van Elisabeth van Hongarije, Juliana van Stolberg en Catharina van
Wurtemberg voor eene Galerij van Christelijke Vrouwen, die in de jaren 1878-1880
werd uitgegeven.
Anna van Hogendorp was zeer muzikaal. Eene groote voldoening was het daarom
voor haar, dat Samuel de Lange, toen hij eenige liederen van Nicolaas Beets en van
Isaac da Costa, waaronder het schoone Daar is uit 's werelds duistere wolken van
den eersten en het bekende O Hoofd om 's werelds zonden van den tweeden op muziek
bracht, in dezen Bundel Koorstukken ten dienste der Christelijke Feesten ook nog
opnam een negental liederen door haar gedicht en door hem van eene begeleiding
voorzien. Haar zangerig en diep gevoeld lied De eeuwige schat werd door hem
verwerkt in eene kerstcantate.

II.
Het is een opmerkenswaardig feit, dat zoo vele vrouwen van beteekenis eerst tot
volle arbeidsontplooiing zijn gekomen op middelbaren leeftijd. Elizabeth Wolff en
Aagje Deken hebben haar meesterwerk De Historie van Sara Burgerhart geschreven,
toen zij de vier kruisjes reeds lang achter den rug hadden; Elizabeth Fry begon haren
arbeid in de Londensche gevangenissen, toen hare dochters reeds volwassen waren;
Josephine Butler gordde zich aan tot haren grooten kruistocht voor éénheid van
zedewet voor man en vrouw, toen hare zonen als zelfstandige jonge manners het
leven waren ingegaan; Florence Nightingale was nagenoeg veertig jaren oud, toen
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zij de hand legde aan de organisatie der opleiding van ziekenverpleegsters van vak.
Anna van Hogendorp is het eveneens gegaan; eerst na lange jaren van geestelijken
groei en voorbereiding, in het jaar 1883 pas, is zij geroepen tot haar eigenlijke
levenswerk, de propagandeering van het beginsel van éénheid van zedewet voor man
en vrouw. Het initiatief or toe genomen heeft zij niet; de oproeping or toe kwam van
buiten af; maar van dat oogenblik heeft zij met eene nimmer verflauwende toewijding
zich aan de verbreiding van dit beginsel gewijd, er ook een groot persoonlijk offer
aan gebracht, - de systematische ontwikkeling van haar historisch-letterkundig talent,
haar in alle stilte gekoesterd ideaal. Hare eerste vluchtige schets van Juliana van
Stolberg uit het jaar 1878 heeft zij sedert nog wel omgewerkt tot eene breed opgezette
studie, die onder den titel De Moeder der Oranje-Nassau's in 1897 werd opgenomen
in De Gids; in het jaar 1901 gaf zij ook nog in het weekblad Eigen Haard eene
uitvoerige biografie van Maria Stuart II, prinses van Oranje, en in het jaar 1903, in
afzonderlijke uitgave, eene Hollandsche bewerking (geen vertaling) van de bekende
monografie van Dr. Jacobs Juliana von Stolberg, Ahnfrau des Hauses
Nassau-Oranien; en deze reeks van geschriften deed haar in 1902 het lidmaatschap
van de Nederlandsche Maatschappij voor Letterkunde te Leiden en in 1909 dat van
het Historisch Genootschap te Utrecht verwerven; maar dit soort van werk, hoe lief
het haar ook was, mocht slechts bijzaak, slechts uitspanning zijn van het oogenblik,
dat zij werd gegrepen door de machtige beweging ter verhooging van de openbare
zedelijkheid, waaraan zij sedert ook hare pen dienstbaar heeft gemaakt.
De naaste aanleiding tot dezen beslissenden keer in
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het leven van Anna van Hogendorp was hare kennismaking met Josephine Butler,
toen deze in het jaar 1883 naar 's-Gravenhage kwam ter bijwoning van de derde
driejaarlijksche samenkomst aldaar van de door haar een half dozijn jaren vroeger
opgerichte Fédération brittanique, continentale et générale pour l'abolition de la
prostitution envisagée comme institution légale et tolérée. Zoo dit al de naaste
aanleiding was, de eerste was het echter niet. Hier te lande had O.G. Heldring reeds
veel vroeger, reeds in het jaar 1852, lang voor het optreden van Josephine Butler,
gewaarschuwd voor de bedenkelijke gevolgen van het stelsel van reglementeering
(gedwongen inschrijving in de politie-registers van vrouwen en gedwongen periodieke
geneeskundige keuring) dat in Nederland, anders dan in andere landen, gelukkig wel
nooit is opgenomen in de wetgeving, maar dat om dien tijd in tal van gemeenten bij
gemeenteverordening als onopgemerkt zijnen weg begon te vinden. Het was niet
toelaatbaar, verklaarde hij, dat de overheid het plegen van het kwaad ging regelen,
het in veler oog ging wettigen door het onder bepaalde voorwaarden toe te staan. Tot
den strijd daartegen riep hij zoowel de vrouwen als de mannen op, met eene brochure,
waarin hij schreef: ‘van u, vrouwen, verwachten wij veel; gij kunt niet willen, dat
uwe kinderen weggesleept worden in den ontzettenden stroom des verderfs, gij moet
willen helpen vormen een volk, dat vast en kloek en beraden zegt: deze dingen zullen
onder ons niet heerschen, neen niet gezien, neen niet genoemd worden’. O.G. Heldring
stond in dit opzicht toen echter alleen. Zijne brochure werd dood gezwegen. Zelfs
werd in 1879 bij de beraadslagingen der Tweede Kamer over de vaststelling van het
nieuwe Wetboek van Strafrecht door Mr. S. van
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Houten voorgesteld om daarin op te nemen de bepaling, dat geen houder van een
slecht huis een vrouw, niet tot zijn gezin behoorende, daarin mocht opnemen, dan
na haar, op voor haar verstaanbare wijze, in tegenwoordigheid van den burgemeester
of diens plaatsvervangend ambtenaar, op diens bureel, te hebben bekend gemaakt
met den aard van het bedrijf in zijn huis uitgeoefend. ‘Jammer maar’, schreef Anna
van Hogendorp later met den haar eigenen fijnen humor, ‘jammer maar, dat er dien
dag niet eene vrouw in de vergaderzaal aanwezig was, om naar vrouwenaard zich in
te denken, hoe zulk eene wetsbepaling zoude werken. Zij zoude misschien hebben
voorgesteld om tijdens de beraadslagingen een ander bedrijf in de plaats van het
genoomde te stellen, bijvoorbeeld dat van smokkelaar, waarin vele menschen ook
zoo veel verkeerds niet zien en dus te lezen: de smokkelaar, die eenen persoon in
zijn dienst neemt zonder dezen vooraf in tegenwoordigheid van den burgemeester,
op diens bureel, bekend te hebben gemaakt met den aard van het door hem
uitgeoefende bedrijf, wordt gestraft enz. enz.’ Maar de volksvertegenwoordigers
achtten het niet noodig om bij vergelijking te oordeelen, ten minste zij hebben er niet
aan gedacht; zij vonden het voorstel van Mr. S. van Houten nu juist zulk een goed
voorstel, want zoo zoude immers geen enkel onschuldig kind onwetend in de strikken
der verdervers kunnen vallen. Zij namen derhalve het voorstel aan zonder te begrijpen,
dat het eenige gevolg zoude zijn, wat het in de praktijk ook is geweest, dat het houden
van een huis van ontucht is gemaakt tot een bedrijf erkend en geregeld bij de wet,
een bedrijf dat daarom bij ondervanden belemmering zelfs aanspraak ken maken op
bescherming door justitie en politie, gelijk
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menigeen, die wilde beproeven terug te keeren van de dwaling haars weg, maar al
te jammerlijk heeft ondervonden. Het geslacht, dat thans opgroeit onder de werking
der Zedelijkheidswetten van het jaar 1911, waarbij de reglementeering is veroordeeld
en het houden van een huis van ontucht kortweg strafbaar is gesteld, kan zich
nauwlijks meer rekenschap geven van de gevolgen van willekeur, machtsovertreding,
aanranding van de persoonlijke vrijheid der vrouw, demoralisatie van politiebeambten,
terzijdestelling van het ouderlijk gezag, welke de noodlottige wetsbepaling van 1879
met zich heeft gesleept. Nog minder zal het kunnen begrijpen, dat de strijd tegen de
erkenning als onder bepaalde voorwaarden geoorloofd van een bedrijf, waarbij een
derde finantieel voordeel trekt van het kwaad, dat anderen plegen, dat, als ieder ander
bedrijf steunend op vraag en aanbod, eenen omvangrijken, internationalen handel in
vrouwen en meisjes, den gruwelijksten slavenhandel, die zich denken laat, gaande
houdt, - dat de strijd tegen deze wettiging van het kwaad zoo zwaar heeft moeten
zijn en nagenoeg dertig jaren lang heeft moeten worden gevoerd, eer de overwinning
kon worden behaald.
Wat O. G, Heldring zelf niet had vermocht: een algemeen protest uitlokken tegen
de wettiging van het kwaad onder welken vorm ook, dat heeft hij met goed vertrouwen
verwacht van het optreden van Josephine Butler, wier oprichting van de Fédération
brittannique continentale et générale pour l'abolition de la prostitution envisagée
comme institution légale et tolérée hij in het jaar 1876 nog heeft beleefd en als eene
uitredding begroet. De verschillende geschriften van deze merkwaardige vrouw, haar wereldberoemde brochure Eene Stem in de Woestijn vooral, - deden een helder
licht opgaan
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over toestanden en feiten door de meeste vrouwen zelfs niet vermoed, en vonden
ook hier te lande tal van lezers en lezeressen allermeest wel in den kring van hen,
die nog leefden in den geestelijken atmosfeer van het Réveil, waarm van ouds door
de Evangelische Alliantie, door den zendingsarbeid en anderszins vele en levendige
internationale betrekkingen plachten te worden onderhouden. Met het verdwijnen
van het oude geslacht was de band, die de leden van dezen kring verbond, zeer los
geworden; maar de jongeren hielden toch nog vast aan de traditie van getuigen en
redden; en onder hen had Mrs. Sheldon Amos een belangstellend gehoor gevonden,
toen zij, in het jaar 1876 haren echtgenoot naar een juristencongres hier te lande
vergezellende, de gelegenheid had aangegrepen om in Nederland aan den arbeid van
Josephine Butler meerdere bekendheid te geven. Te Utrecht had zich naar aanleiding
daarvan zelfs gevormd een kleine Zusterkring, die onder leiding van douairière Van
Vredenburch-van Lijnden het vraagstuk der openbare zedelijkheid in studie wilde
nemen. Een en ander maakte het Ds. H. Pierson, O.G. Heldrings opvolger in den
arbeid te Zetten, mogelijk om in verschillende maatschappelijke kringen instemming
te vinden voor de oprichting van eene Hollandsche afdeeling van de groote
internationale federatie. Die Hollandsche afdeeling werd in het jaar 1879 opgericht
te Utrecht als Nederlandsche Vereeniging tegen de Prostitutie en moest in het jaar
1883 optreden als gastvrouw van de derde driejaarlijksche samenkomst der
internationale federatie te 's-Gravenhage. Onder de voorbereiding van dit congres
stuitte men hier, gelijk dit vroeger elders ook was geschied, bij de mannen op eene
aarzeling om vrouwen tot de besprekingen toe te laten en bij de vrouwen op schroom
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om ze te komen bijwonen. Maar Josephine Butler had den leiders harer federatie nu
eenmaal bijgebracht de overtuiging, dat juist de uitsluiting en het ter zijde blijven
van vrouwen, waar het de behandeling van zedelijkheidsvraagstukken gold, de
uitvaardiging der vigeerende weerzinwekkende wetsbepalingen en gemeentelijke
verordeningen tot regeling en wettiging van het kwaad hadden mogelijk gemaakt.
Het congres-comité zag derhalve om naar eenige vrouwen, die genoeg zedelijken
moed bezaten om in deze de openbare meening te trotseeren. Men vond ze ook en
daaronder de drie zusters van Hogendorp.
Sinds den dood van gravin van Hogendorp woonden de drie dochters van deze
samen in het huis der oudste van haar, Marianne, weduwe van Jhr. A. Klerck, ‘in
eene allen verrijkende gemeenschap van levensdoel en levenswerkzaamheid, die
meer dan dertig jaren heeft geduurd’, gelijk Anna van Hogendorp verklaarde, toen
eindelijk de dood die gemeenschap kwam verbreken. Het werk en het streven van
Josephine was den zusters niet onbekend, in veel opzichten liep het parallel met
allerlei maatschappelijk en philanthropisch werk reeds van jongs of door haar onder
leiding van hare moeder ter hand genomen en haar broeder Mr. H. Graaf van
Hogendorp was secretaris der ontvangst-commissie voor het congres. Toen douairière
Klerck op verzoek van dezen aan den vooravond van de opening der vergadering
haar salons open stelde voor eene vriendschappelijke samenkomst der congresleden,
onderscheidde Josephine Butlers geoefend oog haar reeds bij de eerste kennismaking
als de geboren, de aangewezen leidster van den Nederlandschen Vrouwenbond, dien
zij nog staande haar verblijf in den Haag wilde zien oprichten.
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Maar douairiëre Klerck deinsde aanvankelijk terug voor de taak, die men haar op de
schouders wilde leggen en tot hare groote teleurstelling moest Josephine bij haar
vertrek uit Nederland genoegen nemen met de belofte, dat men de zaak zoude
overwegen. Maar die belofte werd ook trouw nagekomen. Met een twintigtal andere
vrouwen kwamen de zusters in den winter van 1883-1884 geregeld maandelijks
bijéén om de zedelijkheidsvraagstukken, die door het congres aan de orde waren
gesteld, nader in studie te nemen. Toen het den leden van dezen kring bleek, dat de
Nederlandsche Vereeniging tegen de Prostitutie met haren eer afschrikkenden dan
aantrekkenden naam geene vrouwen tot het lidmaatschap wilde toelaten, werd door
haar in beginsel besloten tot de oprichting van eenen Vrouwenbond ter bestrijding
der onzedelijkheid. Maar niemand, hoe dringend ook daartoe aangezocht, durfde de
leiding daarvan op zich nemen, tot eindelijk douairière Klerck meende zich niet
langer te mogen onttrekken. Zij aanvaardde het presidium en van stonde aan vond
zij in hare zuster Anna eene medewerkster vol toewijding, die met hare onvermoeide
propaganda in woord en geschrift den organiseerenden arbeid harer oudere zuster
heeft gesteund en gedragen. De verscheidenheid van gaven, welke de zusters
kenmerkte, maakte ook, dat zij elkanders werk zoo heerlijk konden aanvullen. Bij
het fijne denken en diepe gevoel der jongere zuster pasten zoo goed de vurige aard,
de besliste moed, de imponeerende persoonlijkheid der oudere. Met de geschiedenis
van den Nederlandschen Vrouwenbond, aan wiens bloei beider leven en werken
gewijd bleef, zijn de namen van beide zusters gelijkelijk verbonden, gelijk zij er te
zamen voor geijverd en ook voor geleden hebben. Want zwaar heeft
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het groote publiek zich aan de zusters gewroken over de stoornis, die dezen brachten
door het wakker te schudden uit zijne rustige rust. De gebruikelijke verwijten van
onvrouwelijkheid en onkieschheid, om hier van erger te zwijgen, werden haar niet
bespaard. Maar de verdachtmaking, het wantrouwen, de tegenkanting, waarmede de
moedige vrouwen werden bejegend ook door godsdienstige geestverwanten en
vroegere vrienden, - schrijfster dezes is het in het jaar 1898 nog overkomen, dat een
oud huisvriend van gravin van Hogendorp meende haar te moeten waarschuwen
tegen den omgang met zulke gevaarlijke vrouwen als de dochters van deze het zijns
inziens bleken te zijn, - heeft geen van haar ook maar één oogenblik kunnen doen
wankelen. Die ervaring, zoo troostte Anna van Hogendorp zich en hare zuster, was
immers in Engeland ook het deel geweest van Josephine Butler en hier in Nederland
van de vooruitstrevende vriendinnen harer moeder. Onder den spot, den hoon zelfs,
die haar trof op eene platte, beleedigende wijze, die thans, nu de strijd is uitgestreden,
eer nog onze verbazing dan onze verontwaardiging wekt, richtte Anna van Hogendorp
zich te fierder op in het bewustzijn, naar zij in die dagen schreef: ‘dat op hen, wier
naam eene geschiedenis vertegenwoordigt, ook de verplichting rust om vooraan te
staan in iedere beweging ten goede, de eersten in elk gevaar, de eersten in elken
smaad’.
Nog voor het tot de feitelijke oprichting van den Vrouwenbond gekomen was, had
Anna van Hoogendorp zich reeds gehaast, de noodzakelijkheid der stichting van zulk
eenen bond te bepleiten in Een woord vooral tot de Nederlandsche vrouw,
gedagteekend December 1883 en opgenomen in den jaargang van 1884 van het
maand-
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blad Stemmen voor Waarheid en Vrede. Na daarin de opkomst van de internationale
federatie onder leiding van Josephine Butler te hebben uitééngezet, gaat zij over tot
het stellen en beantwoorden van de vraag: waartoe eene federatie? is dat alles niet
te doen zonder de drukte en beweging van eenen opzettelijken bond? een vraag
destijds nog te klemmender omdat het vereenigingsleven voor de vrouwen toen nog
zoo iets nieuws en ongewoons was. Na het practisch doel van den bond dan nog eens
te hebben samengevat in de woorden: ‘wij begeeren mitsdien de afschaffing van alle
verordeningen, die het kwaad wettigen, het leven in de zonde stempelen tot een
bedrijf en den terugkeer tot iets beters bemoeilijken’, besloot zij haar betoog met de
verklaring: ‘wij kunnen niet volstaan met de afschaffing der zedenpolitie of der
wettelijke regeling van de zonde. Het is noodig het zedelijk bewustzijn te verhoogen,
het oppervlakkig oordeel en de gangbare taal der wereld op dit punt te keeren en
zoowel in den kring des huisgezins als daarbuiten een krachtigen invloed ter
vernieuwing te doen gelden’.
De vrouwenbond, wiens leidend beginsel en practisch doel door Anna van
Hogendorp op deze wijze helder en duidelijk voor aller begrip was geformuleerd,
werd enkele maanden later in de lente van het jaar 1884 onder presidium van
douairière Klerck opgericht als Nederlandsche Vrouwenbond ter Verhooging van
het Zedelijk Bewustzijn. Op de stichting van den bond en de toetreding van een
zevenhonderd leden, onder wie, tot groote blijdschap van Anna van Hogendorp,
Geertruida Bosboom-Toussaint tot de eersten behoorde, volgde de oprichting van
een Bondsorgaan. Anna van Hogendorp werd daarvan dadelijk de trouwe
medewerkster en niet
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te tellen zijn hare bijdragen in dat blad benevens de door haar gestelde
propaganda-geschriftjes, vliegende blaadjes ter verspreiding, adressen aan de openbare
macht. Bij het geschreven kwam reeds spoedig het gesproken woord, eerst in
ledenvergaderingen, daarna in openbare samenkomsten. Want het recht van de vrouw
op het woord, het gesproken woord, zoodra haar het hart tot spreken drong, heeft
Anna van Hogendorp zich nimmer laten ontnemen. Had zij trouwens niet hare moeder
reeds hooren protesteeren tegen het vooroordeel, dat aanstoot deed nemen aan het
optreden van Elise van Calcar-Schiötling als deze in openbare voordrachten de
methode van Fröbel wilde populariseeren? Met hare zusters bezocht Anna van
Hogendorp tal van plaatsen in ons land om met hare toespraak in openbare
vergaderingen het verantwoordelijkheidsgevoel der vrouwen wakker te roepen en
haar tot aansluiting bij den bond op te wekken.
Tot de hoofdmomenten van Anna van Hogendorps uitgebreide en inspannende
werkzaamheden sedert de oprichting van den Vrouwenbond behoort, - ongerekend
haar secretariaat, eerlang presidium van de afdeeling den Haag met de daaraan
verbonden bemoeiingen voor tehuizen, voor informatie-bureaux, voor het
stationswerk, - in de eerste plaats, in het jaar 1885, haar aandeel aan het organiseeren
van een petitionnement aan de Tweede Kamer ter bestrijding van den handel in
vrouwen en meisjes. ‘Niet licht zullen wij die dagen vergeten’, schreef zij later.
‘Onthullingen van afschuwelijke praktijken in Engeland en in België hadden de
harten diep geroerd; van alle kanten kwamen aanvragen om lijsten ter teekening.
Onze ruime eetkamer leek bij oogenblikken wel een expeditie-kantoor; de portefeuilles
met lijsten, de stapels circulaires, intee-
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kenbilletten, strooiblaadjes verdwenen als sneeuw voor de zon’. Bij de plechtige
opening der Staten-Generaal kon een adres voorzien van de handteekeningen van
ruim 15.000 vrouwen worden overgelegd, een getal zeker hoog te noemen in eenen
tijd, toen het eigenlijke feministische vereenigingsleven nog niet was georganiseerd
en aan het persoonlijk initiatief dus zoo veel zwaarder eischen werden gesteld. Dit
adres had ten gevolge, dat door de Nederlandsche Regeering, eerder nog dan door
eenig ander gouvernement, stappen werden gedaan ter verkrijging van internationale
tractaten tot wering van den uitvoer en doorvoer van vrouwen en meisjes. Reeds in
het jaar 1887 konden die worden afgesloten met België, Duitschland en Oostenrijk.
Toen in 1899 te Londen werd opgericht L'Association internationale pour la
répression de la traite des blanches en daarbij werd besloten tot de vorming van
nationale comité's in de verschillende landen, nam Anna van Hogendorp zitting in
het Nederlandsche comité, zoodra gebleken was, dat douairière Klerck om
gezondheidsredenen hare werkzaamheden moest gaan beperken. Zoo had zij haar
bescheiden deel aan de voorbereiding van de conventie van Regeeringsafgevaardigden
van verschillende landen, in 1902 gehouden te Parijs, waar middelen werden beraamd
tot wederzijdsche bescherming van vrouwelijke minderjarige landgenooten en werd
opgemaakt een stelsel van internationale samenwerking in deze, dat in het jaar 1904
is geteekend namens de Nederlandsche Regeering en in 1906 is bekrachtigd door de
Tweede Kamer.
Toen in het voorjaar van 1889 door het Nationaal Congres tegen de Prostitutie
werd besloten tot een nationaal petitionnement tegen de reglementeering en tegen
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de huizen van ontucht, werd de uitvoering van dit besluit opgedragen aan den
Nederlandschen Vrouwenbond ter verhooging van het Zedelijk Bewustzijn. Het
bestuur daarvan aanvaardde de opdracht met ijver en toewijding, maar het bleek een
zeer moeilijke taak. ‘Er lag in het doel, dat beoogd werd’, schrijft Anna van
Hogendorp, ‘een groot verschil met dat van het vorige petitionnement, dat enkel nog
maar bestrijding van den handel in vrouwen en meisjes bedoelde. Opkomen tegen
de listen en bedriegerijen, waaraan weerlooze jonge meisjes bloot staan, dat wilde
men nog wel doen; maar protesteeren tegen de wettiging van de zonde door de
overheid, dat was geheel iets anders. Men meende zich te moeten wachten voor
overdrijving. Het was niet verstandig, zeide men, zich door zijn gevoel te laten
medevoeren. Eene zoo netelige zaak moest van alle kanten worden bezien. Was het
wel wijs aan de bestaande verordeningen te tornen? vroeg men. Zoude het kwaad er
niet veel grooter door worden, indien de overheid het niet onder zekere voorwaarden
toeliet? En vooral, wat hadden fatsoenlijke vrouwen er mede te maken? Konden die
er zich niet buiten houden?... Toch hebben wij hard gewerkt,’ gaat zij voort; ‘door
strooibilletten, door openbare samenkomsten, door de pers, door particuliere
gesprekken, hielden wij niet op het publiek te bewerken’. Ruim een 38.000 tal
handteekeningen werd voor het petitionnement verkregen; en al werd het doel: eene
Rijkswet tegen de slechte huizen toen nog niet dadelijk bereikt, de gevoerde actie
had toch eene algemeene beweging ten gunste van zulk eene wet in gang gebracht,
eene beweging, die heeft geleid tot de groote nationale betooging van het jaar 1903
tengevolge waarvan voor en na in nagenoeg alle
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gemeenten van ons land de gemeentelijke verordeningen betreffende de
reglementeering zijn afgeschaft en eindelijk geheel opgeheven in het jaar 1911, toen
bij de herziening van ons Wetboek van Strafrecht de Wet op de Zedeloosheid het
houden van een huis van ontucht strafbaar heeft gesteld.
Tot de bewerking van de openbare meening, waardoor ten slotte de wetgeving is
bepaald, heeft Anna van Hogendorp ook veel helpen toebrengen op de groote
Driedaagsche Samenkomst ter Bevordering van de Openbare Zedelijkheid, welke
in het jaar 1898 is gehouden in de congreszaal van de Nationale Tentoonstelling van
Vrouwenarbeid. Het bestuur dier Tentoonstelling wilde den arbeid der Nederlandsche
vrouw niet enkel aanschouwelijk maken in een beeld, maar ook tot zijn recht doen
komen door het levende woord. Onmiddellijk van dit bestuur gingen de besprekingen
uit; door dit bestuur werden de te behandelen onderwerpen en vraagstukken aan de
orde gesteld. De organisatie van ieder congres afzonderlijk echter werd opgedragen
aan vrouwen, die geacht konden worden kennis en ervaring op dit gebied te bezitten,
onder uitdrukkelijke verplichting evenwel van zonder voorbehoud te aanvaarden het
universeel beginsel der Tentoonstelling, welker congressen dus moesten zijn eene
vrije tribune, waar elke richting zich vrij zoude kunnen uiten en ieder eigen gedachten,
eigen overtuiging, eigen wijze van werken ongehinderd kon mededeelen. Dit
universeel beginsel was toen in opkomst en vond althans in Christelijke en kerkelijke
kringen heftige bestrijding. Velen meenden reeds bij voorbaat aanstoot te moeten
nemen aan eene gesamenlijke bespreking van zedelijkheidsquaesties door leden van
den Nederlandschen Vrouwenbond ter Verhooging van het Zedelijk
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Bewustzijn, welke bond zich stelt op beslist Christelijk-Protestantsch standpunt, met
andersdenkenden, met Roomsch-Katholieken, met leden van neutrale vereenigingen
als de Vereeniging voor Onderlinge Vrouwenbescherming, de Vrije
Vrouwenvereeniging en andere meer. Anna van Hogendorp echter, zoo goed als
douairière Klerck was onmiddellijk bereid om zitting te nemen in het congres-comité.
‘Het Christelijk standpunt’, schreef zij ter verdediging van haar besluit, ‘het Christelijk
standpunt is het standpunt der liefde jegens God en jegens den naaste. Laat ons dan
den naaste met liefde tegemoet gaan, hem in zijne eigenaardigheden eerbiedigen,
ons verblijden in wat er goeds is in zijn streven, met vrijmoedigheid onze overtuiging
uitspreken, ook waar die lijnrecht van de zijne verschilt’. Afwisselend met douairière
Klerck en met eene Roomsch-Katholieke vrouw, Mevrouw Steenberghe-Bosch van
Drakesteyn, heeft Anna van Hogendorp op dit driedaagsch congres het presidium
waargenomen en het is voorwaar geene lichte taak geweest, de vergadering te
beheerschen bij eene bespreking, die zoo zeer ieders hartstochten gaande maakte,
als bleek uit den heftigen toon der debatten, uit de daverende sympathie- en
antipathiebetuigingen der van nauw bedwongen emotie trillende menigte in de tot
berstens toe gevulde zaal. Wie er bij tegenwoordig heeft mogen zijn, heeft er eenen
onvergetelijken indruk van bewaard. Anna van Hogendorp zelve heeft na afloop
dankbaar getuigd: ‘diegenen van onze geestverwanten, welke van de gelegenheid
hebben gebruik gemaakt om van hunnen Heer en Diens groote daden te getuigen,
hebben het zich niet beklaagd. Hun woord is met eerbied aangehoord en het op de
referaten gevolgde debat is een der belangrijkste momenten in het congres geweest’.
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Het is deze driedaagsche samenkomst, aan het slagen waarvan Anna van Hogendorps
aandeel hoop is aan te slaan, die in breeden kring de Nederlandsche vrouwen heeft
gewekt tot het besef van hare verantwoordelijkheid in zake de regeling der openbare
zedelijkheid, van de noodzakelijkheid der openbaarheid in den strijd tegen het
verborgen kwaad. Sedert heeft geene ernstig denkende vrouw het
zedelijkheidsvraagstuk meer met gesloten oogen durven ter zijde schuiven, gelijk
zij het vóór dien nog in alle eenvoudigheid meende te mogen doen. De bestrijding
van de gruwelijke leer van het noodzakelijk kwaad en hetgeen daaruit voortvloeit, de wenschelijkheid namelijk van politie-maatregelen om het kwaad, dat nu eenmaal
noodzakelijk wordt geacht te regelen, - is van toen af aanvaard door duizenden, die
vroeger nauwlijks belangstellende toeschouwers van de worsteling van sommigen
met dezen gruwel konden worden genoemd. Anna van Hogendorp heeft die schoone
uitkomst ook nog mogen beleven. Toen zij in haren ouderdom, in het jaar 1912, nog
eens het initiatief wilde nemen tot een zedelijkheidscongres bij gelegenheid van de
Tentoonstelling ‘De Vrouw 1813-1913’ bleek het haar onmogelijk, daarvoor nog
belangstelling en medewerking, sprekers en hoorders te vinden. De strijd bleek te
zijn uitgestreden, nu het groote beginsel van éénheid van zedewet voor man en vrouw
algemeen wordt erkend, nu ten minste niemand dit beginsel meer openlijk durft
bestrijden.
Dit neemt natuurlijk niet weg, dat aan de toepassing van dit beginsel in onze
samenleving nog altijd veel, zelfs zeer veel ontbreekt. Anna van Hogendorp was de
eerste om het te erkennen. Nog steeds van kracht blijft daarom het waarschuwend
woord, dat zij schreef aan
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het slot van het in het jaar 1909 door haar geredigeerde Gedenkboek van de toen
vijf-en twintigjarige werkzaamheid van den Vrouwenbond over De taak, die nog
voor ons ligt; dit woord namelijk: ‘bij alle verbetering op zedelijkheidsgebied, die
wij dankbaar erkennen, zal niemand op deze wereld zich eene reine maatschappij
voorstellen. Het reddingswerk onder verdoolden, de bescherming van zedelijk
zwakken zullen steeds onze beste krachten blijven behoeven. Het kwaad zal allicht
andere vormen aannemen en de bestrijding daarvan dientengevolge nieuwe wegen
moeten inslaan. Onze bond, die er tot nog toe naar heeft gestreefd mede te gaan met
zijnen tijd, zal zich ook in het vervolg telkens voor nieuwe vragen zien gesteld. Zal
de vrouw de plaats innemen, die haar toekomt, haar eigen plaats in de samenleving,
dan moet er nog veel veranderen op economisch, maatschappelijk en kerkelijk gebied.
De verdere ontwikkeling van ons volksleven zal tot nog toe ongekende probleemen
naar voren schuiven, die kloek en eerlijk onder oogen moeten worden gezien, probleemen, waarvan wij ouderen de oplossing niet kennen, maar die wij als vragen
van den nieuweren tijd overlaten aan een jonger geslacht’.

III.
Anna van Hogendorp heeft steeds een open oog en een ontvankelijk gemoed gehad
voor wat er groot en schoon was in de nieuwe geestesstroomingen, die zij in haar
lange leven heeft zien doorbreken. Met haar diep gevoel voor de historische wording
der dingen, voor het onverbrekelijk verband tusschen de verschillende opéénvolgende
perioden in de geschiedenis der menschelijke
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ontwikkeling is zij het opkomende moderne feminisme met warmte en sympathie
tegemoet gegaan. Zij zag er in een logisch gevolg van het doorwerken der groote
vrijheidsbeginselen van de omwenteling der 18de eeuw. ‘Iedere nieuwe beweging’,
schreef zij eens, ‘woelt weder diepere strevingen los, de eene diepte roept de andere
wakker’. De overdrijving en de uitersten, waarin de vrouwenbeweging bijwijlen
dreigde te vervallen, konden haar daarom niet verschrikken. Men behoorde daar ook
zooveel aanstoot niet aan te nemen, betoogde zij, ‘het was immers zoo natuurlijk bij
de vrouwen in binnen- en buitenland, die vooruit streefden, omdat hare denkkracht
was ontwaakt, haar geest voedsel had gevonden, hare begrippen zich hadden verruimd.
En wat zij in den geest zagen, was zoo schoon, wat maatschappij daardoor zoude
kunnen worden, zoo verheven! Daarheen dan. Daarheen! Alle banden verbroken,
alle hindernissen weggevaagd. Vooruit! Naar het ideaal!’ - Maar het ideaal laat zich
niet zoo op eenmaal in werkelijkheid omzetten, gaat zij dan voort; en die overdrijving,
die uitersten, waarop men zoo verontwaardigd placht te wijzen, behoorden tot die
verschijnselen, waarvan de geschiedenis zoowel de vluchtige beteekenis als den
voorbijgaanden aard leerde verstaan. ‘Wie een man geworden is’, besloot zij, ‘doet
te niet de dingen, die eens kinds zijn en ondervindt eerst later, dat het rijpere leven
die dingen, sommige daarvan althans, nog heel anders leert verstaan dan toen hij er
als kind mede speelde. Die overdrijving en die uitersten, het feminisme somwijlen
eigen, moest men ons daarom niet telkens weder voorhouden, evenmin als die andere
afgezaagde schrikbeelden: het verval der oude kunst in de eerste Christen-eeuwen,
den beeldenstorm in de zestiende eeuw
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en de bekrompenheden van het Réveil in de negentiende. Dat zijn van die dingen,
waarvan men zegt: Ik weet het ook wel, zwijg gij stil! Wij weten wel, dat die dingen
niet goed waren: maar gij hebt geen recht ze ons te verwijten, gij die niet beseffen
kunt, wat er omgaat in den mensch, wanneer hij de oogen open doet voor de
heerlijkheid Gods en in die eerste verrukking den glans van alle aardsche dingen ziet
verbleeken’.
Het goed recht der vrouw op vrijheid van arbeid en vrijheid van ontwikkeling
heeft Anna van Hogendorp dadelijk erkend; maar in de dagen van de oprichting van
den Nederlandschen Vrouwenbond meende zij nog, dat vrouwen niet behoefden te
streven naar invloed op de wetgeving, op het openbare leven van haar volk. Hare
oogen nog sluitende voor die practische en onvermijdelijke consequentie van het
streven van den Vrouwenbond, meende zij destijds - in het jaar 1883 - met nadruk
te moeten verklaren: ‘de vrouw is voorzeker niet geroepen om te treden op het gebied
der wetgeving of der rechtspleging .... maar het komt ook niet in ons op, zoo iets te
wagen. Indien wij zoo iets beproefden, dan zou dit weinig pleiten voor ons vrouwelijk
gevoel en voor onze verstandelijke ontwikkeling en ik weet niet, dat Nederlandsche
vrouwen tot nog iets gedaan hebben, dat die beide eigenschappen zoo bijzonder laag
bij haar geschat zouden worden’. Anna Van Hogendorp verkeerde toen nog in het
goed vertrouwen, dat de vrouw slechts had te getuigen naar de inspraak haars harten
en dat dan de man, - immers haar hoofd, - wel zoude zorgen voor de daad. De harde
werkelijkheid der praktijk stelde haar in dit opzicht echter teleur en haar voortgezet
verkeer met
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Josephine Butler, die de beteekenis van wetsgelijkheid met den man kende en de
waarde van het bezit van burgerschapsrechten voor de vrouw begreep, leerde haar
ook die consequentie van het groote beginsel van éénheid van zedewet voor man en
vrouw aanvaarden. Sedert heeft zij niet opgehouden te betoogen, dat men ook als
geloovige Christelijke vrouw, die de heiligheid van het huwelijk hoog houdt, en het
specifiek onderscheid tusschen man en vrouw niet uit het oog verliest, overtuigd kan
zijn, dat de vrouw niet heeft hare rechte plaats in de samenleving en dat die
samenleving er slechts bij kan winnen, wanneer zij die plaats verkrijgt. ‘De Heilige
Geest zal ons leiden in alle waarheid’, vermaande zij hen, die het feminisme op grond
van uitspraken ontleend aan den Bijbel meenden te moeten veroordeelen, ‘niet het
minst in de rechte beteekenis van de Heilige Schrift. Ook daarin heeft de Gemeente
in den loop der eeuwen veel geleerd en zal zij nog verder leeren. Om een eenvoudig
voorbeeld uit een ander gebied te nemen, men denke aan het gebruik der roede bij
de opvoeding, waaromtrent onze vaders zich op koning Salomo beriepen. Thans zal
geen Christelijk huisvader meenen onbijbelsch te handelen door dit middel niet of
slechts zeer spaarzaam aan te wenden. Een dieper indringen in het geheel der Schrift
heeft tot eene andere opvoedingsmethode geleid .... Zoude het nu niet goed zijn, eens
dat gepraat te staken over wat de vrouw mag en niet mag, over wat zij kan en niet
kan? Men geve haar eenvoudig vrijheid en gelegenheid om te toonen wat zij kan en
waarin zij ten zegen is voor de maatschappij. Wij, die gelooven aan de overwinning
van het goede, kunnen het er blijmoedig op wagen’. In het jaar 1887 bepleitte Anna
van Hogendorp den
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eisch van rechtsgelijkheid voor man en vrouw wat betreft het kiesrecht, de ouderlijke
macht, de huwelijkswetgeving in eene aardige, vlot gestelde samenspraak getiteld
Een Avondbezoek op Duinlust, welke zij ter plaatsing aanbood in de
Magdalena-almanak, waarin reeds vroeger menige bijdrage van hare hand was
verschenen. De verschrikte redactie haastte zich, haar het artikel terug te zenden als
‘minder geschikt’. Dit stuk is thins wat den inhoud betreft totaal verouderd; maar de
dagteekening er van doet uitkomen, hoe ver Anna van Hogendorp Karen tijd vooruit
was met de verzuchting: ‘hoe dikwerf staan wij machteloos voor dingen, waar ons
hart om schreit, vragende om bescherming der zwakken, strafbaarstelling van bedrog
en koppelarij, verbod van huizen, die de zedelijke atmosfeer verpesten, onderzoek
naar het vaderschap’. Eerst in het jaar 1894, dus ruim een half dozijn jaren, nadat zij
dit had geschreven, is opgericht de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, die Anna
van Hogendorp onder hare eerste leden heeft mogen tellen.
In October 1898 werd opgericht de Nationale Vrouwenraad van Nederland als
uitvloeisel van de mooie Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid van datzelfde
jaar, als voortzetting daarvan ook, voor zoo ver het geldt werk, waarvoor werd
vereischt contact van vereeniging tot vereeniging, van vrouw tot vrouw, dus
persoonlijk, levend contact, naar een woord door Cornélie Pekelharing-Doyer op de
eerste jaarvergadering gesproken. Douairière Klerck aanvaardde het presidium van
dien raad; en ook hier weder bleef Anna van Hogendorp hare zuster trouw ter zijde,
met deze samen werkende om den Raad op te drukken den stempel van universaliteit,
waardoor deze tot nog toe heeft kunnen
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beantwoorden aan zijne bestemming om te zijn een vereenigingspunt voor alle
Nederlandsche vrouwen, van welke richting ook, die willen arbeiden aan de
verbetering van den zedelijken, economischen, maatschappelijken en rechtstoestand
van de Nederlandsche vrouw in het bijzonder en van het Nederlandsche volk in het
algemeen. Geene jaarvergadering van den Vrouwenraad, waar Anna van Hogendorp
sedert ontbrak en waar haar woord niet met eerbied werd aangehoord; men wist het
steunde steeds op onderzoek, nadenken en ervaring en het rustte op eene grondige
feitenkennis. ‘Feiten zijn zoo welsprekend’, placht zij te zeggen. Met haar diep gevoel
voor de beteekenis van internationale samenwerking op ieder gebied en door de vele
persoonlijke betrekkingen, die zij op hare reizen en hare bezoeken aan buitenlandsche
congressen had aangeknoopt, was Anna van Hogendorp ook de aangewezen persoon
om den Nederlandschen Vrouwenraad te vertegenwoordigen in het door den
Internationalen Vrouwenraad in het jaar 1904 te Berlijn opgerichte Permanente
Comité voor den strijd tegen de dubbele moraal en den handel in vrouwen. Hare
rapporten omtrent de werkzaamheden van dit comité in de jaarvergaderingen van
den Nederlandschen Raad uitgebracht en hare verslagen omtrent Nederlandsche
toestanden en verhoudingen aan hare buitenlandsche mede-comité-leden gezonden,
waren steeds zorgvuldig bewerkt en grondig gedocumenteerd.
Gedurende eene reeks van jaren had Anna van Hogendorp in het Algemeen Bestuur
van den Vrouwenraad zitting als vertegenwoordigster van de Vereeniging Opstanding
en Leven, die in het jaar 1875 door Betsy Groen van Prinsterer was opgericht ter
evangelisatie van de Bagijnestraat en omliggende buurt, toen een zeer berucht
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stadsgedeelte van 's-Gravenhage. Bij de Zondagsschool en de naaischool, die reeds
dadelijk in het evangelisatiegebouw werden geopend, voegde douairière Klerck, toen
zij bij den dood van Mevrouw Groen het presidium der vereeniging overnam, een
Toevlucht voor daklooze Vrouwen en Meisjes. Anna van Hogendorp was daarbij
werkzaam eerst als penningmeesteres, daarna als vice-presidente, eindelijk toen
douairière Klerck haren arbeid om gezondheidsredenen moest beperken, als
presidente. Hare bemoeiingen ter behartiging der belangen harer daklooze
beschermelingen, die meest reeds in aanraking waren gekomen met de politie, deden
haar de noodzakelijkheid inzien om voor het verhoor en de bewaking van vrouwen
en kinderen vrouwelijke beambten aan de politie-bureaux te verbinden. Warm heeft
zij ook daarvoor geijverd en de aanstelling van eene inspectrice bij de Haagsche
politie heeft zij ook nog beleefd. Maar hoe ook met innerlijke ontferming bewogen
over de ongelukkigen, die in het gebouw der Vereeniging Opstanding en Leven een
toevlucht zochten en vonden, ziekelijk gevoelig was zij allerminst. Het kwaad bleef
voor haar het kwaad en de zonde de zonde. ‘De gevolgen der zonde kunnen wij niet
ongedaan maken’, verklaarde zij met den meesten nadruk. ‘Wie aan den zelfkant der
maatschappij arbeidt, weet nu eenmaal, dat het hard werk is om de vruchten van
onkunde, lichtzinnigheid, bedrogen trouw, erfelijke kwalen goed te maken. Er zijn
bijzondere gevallen, waarin het in het leven buitengewoon is tegen geloopen; maar
in den regel is het niet juist om hare braafheid, dat deze dakloozen dakloos zijn’.
Toen bij wetswijziging van het jaar 1907 het onderzoek naar het vaderschap
voorwaardelijk werd toege-
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staan en daarmede de verplichting van den vader tot onderhoud van zijn
buitenechtelijk kind erkend, stond Anna van Hogendorp onmiddellijk gereed om te
's-Gravenhage te helpen oprichten een Consultatie-bureau voor ongehuwde Moeders.
Daarnevens was zij een dergenen, die in 1906 het initiatief namen tot de oprichting
der Vereeniging tot Bestrijding van den Woeker, omdat hare ondervinding haar had
geleerd, dat menige vrouw ook zedelijk te gronde gaat bij de kwade praktijken van
afzetterij en bedrog door gewetenlooze houders van pandjeshuizen. Bij het vijfjarig
bestaan dier vereeniging in 1911 werd haar in erkenning van hare krachtige
bemoeiingen in deze het eerelidmaatschap aangeboden. Maar haar muurvast geloof
in de opheffende kracht der vrijheid deed haar den grondslag van betere zedelijke
verhoudingen telkens weder zoeken in de persoonlijke vrijheid der vrouw op
arbeidsgebied, overtuigd als zij was, dat aan ieder staatsburger, hetzij man of vrouw,
behoort te worden gelaten de vrijheid om zooveel mogelijk die plaats in de
samenleviug in te nemen, welke best overeenkomt met zijn of haar aanleg en
geschiktheid. Die overtuiging deed haar in het jaar 1903, toen de nieuwe Arbeidswet
bij de Tweede Kamer in behandeling kwam, als afgevaardigde van den
Nederlandschen Vrouwenbond ter Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn zitting
nemen in het toen opgerichte Nationaal Comité in zake wettelijke regeling van den
Vrouwenarbeid, omdat die wettelijke regeling steeds bleek neer te komen op eene
zoogenaamde bescherming, die in de praktijk uitliep op beperking van den
vrouwenarbeid en op ontslag van vrouwen uit het door haar geoefende bedrijf. En
daar arbeidsbeperking den nood, die tot arbeid drijft, niet opheft, moesten die uit
haar vroeger bedrijf ont-
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slagen vrouwen zich dan werpen op den door dezen nieuwen toevloed bezwaarde
arbeidsmarkt met geen ander vooruitzicht dan het vooruitzicht op arbeid in de
onbeschermde, vrije bedrijven, meest tegen lager loon en onder drukkender
arbeidsvoorwaarden. ‘Wanneer vrouwenarbeid, hetzij dan van de gehuwde of van
de ongehuwde vrouw’, verklaarde Anna van Hogendorp, ‘door allerlei beperkingen
wordt belemmerd onder den schoon schijnenden naam van bescherming, wordt die
bescherming eene uitsluiting uit eene eerlijke broodwinning; en daarmede wordt de
verzoeking om langs minder eerlijken, langs onzedelijken weg in haar onderhoud te
voorzien voor vrouwen en meisjes vertienvoudigd’. Krachtens deze overtuiging
kwam zij ook met beslistheid op voor het groote beginsel van gelijk loon voor gelijken
arbeid; en tegen het door het ministerie Heemskerk ingediende wetsontwerp tot
verplicht eervol ontslag van vrouwelijke Rijksambtenaren en onderwijzeressen bij
het openbaar onderwijs, die in het huwelijk treden, welk wetsontwerp dank aan de
daartegen gevoerde actie tot hare groote voldoening ook nimmer wet geworden is.
Bij al dit ingespannen arbeiden op maatschappelijk gebied bleef Anna van
Hogendorp hare liefste verpoozing zoeken in letterkundige en historische studiën en
gaarne bracht zij de uitkomst daarvan op schrift. Zoo had zij een groot redactioneel
aandeel aan het tijdschrift Hulp in de Huishouding, Weekblad van de Afdeelingen
's-Gravenhage en Scheveningen van den Nederlandschen Vrouwenbond ter
Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn. Gedurende ruim een dozijn jaren gaf zij
daarin onder den schuilnaam Clematis maandelijks eene causerie over Het Feit van
de Maand. Wie deze serie artikelen thans
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nog eens in haar geheel doorloopt, wordt getroffen door de groote verscheidenheid
van de daarin behandelde onderwerpen, door de ongemeene belezenheid der schrijfster
op letterkundig, historisch en sociaal gebied. Met voorliefde heeft zij daarin herdacht
en besproken al wat van ver of van nabij betrekking hield met het leven en werken
van onze Koningin. Haar en prinses Juliana wijdde zij daarin menig diep gevoeld
gedichtje. In de maandbladen Bouwsteenen en Stemmen voor Waarheid en Vrede
gaf zij eveneens tal van bijdragen. In boekvorm gaf Anna van Hogendorp onder den
titel Josephine Butler, Herinneringen, eene Nederlandsche bewerking van de
herinneringsuitgave door vrienden en vereerders van deze uitnemende vrouw bij
haar overlijden in het licht gegeven onder den naam Souvenirs et Pensées; zij voorzag
die Nederlandsche bewerking bovendien nog van een oorspronkelijk Naschrift, om
daarin de verhouding van Josephine Butler tot de Hollandsche vrienden nog meer in
het bijzonder te doen uitkomen. In 1909 redigeerde zij het Gedenkboek van de vijf-en
twintigjarige werkzaamheid van haren Vrouwenbond. Eindelijk, in 1913, bezorgde
zij de samenstelling van den verzamelbundel Van Vrouwenleven, eene
gedachtenisuitgave, die het licht zag bij de opening der Tentoonstelling ‘De Vrouw
1813-1913’. Een bundel gedichten van Anna van Hogendorp is na haar overlijden
uitgegeven door de familie, maar niet in den handel gebracht.
Het laatste hebben wij Anna van Hogendorp gezien en gehoord op de jaarvergadering
van den Nationalen Vrouwenraad, die in de lente van het jaar 1914 is gehouden te
Leeuwarden. Met hare niet sterke, maar goed geoefende en over de geheele zaal
duidelijk verstaanbare

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1916

101
stem pleitte zij daar nog voor de grondwettelijke gelijkstelling van man en vrouw
met een beroep op de volstrekte gelijkstelling, die er ligt in het oude gebod Eert uwen
vader en uwe moeder, om daaruit af te leiden de logische consequentie, dat waar de
Staat heden ten dage in zoo menig opzicht de taak der ouders tot zich trekt, hij daarbij
niet alleen moet hooren naar den vader, maar ook naar de moeder. Wij wilden toen
niet zien, dat de ruim zeventigjarige vrouw merkbaar was verouderd; ten minste wij
ontveinsden het ons. Maar zij zelve ontveinsde het zich allerminst en nam met groote
zielskalmte hare maatregelen. Voor en na sloot zij hare verschillende werkzaamheden
af en zorgee zij, - opdat het werk toch geen stoornis ondervinden mocht, voor
geschikte plaatsvervangsters: bij de Vereeniging Opstanding en Leven, bij het Comité
tot wettelijke Regeling van den Vrouwenarbeid, bij het Internationale
Zedelijkheidscomité, bij den bidstond, waarin zij, ook weder als opvolgster van
douairière Klerck bij het begin van iedere jaarvergadering van den Nationalen
Vrouwenraad, den zoogenaamden Nederlandschen Vrouwendag, hare geestverwanten
om zich placht te verzamelen ten einde zooals zij het uitdrukte, ‘eenen zegen te
vragen op wat er zoude worden beraadslaagd’. Maar al bleef Anna van Hogendorp
in al deze schikkingen getrouw aan het oude Bijbelwoord: Bestel uw huis, want gij
zult sterven, van haren geliefden Vrouwenbond heeft zij niet kunnen scheiden. Tot
het laatste is zij daarvoor blijven zorgen en arbeiden. Nog in December 1914 bewerkte
zij voor de naderende Hoofdbestuursvergadering een voorstel verband houdende met
de toenemende verwildering en onzedelijkheid, die zij tot hare diepe smart als
onvermijdelijk gevolg van den wereldoorlog in alle landen van
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Europa opkomen zag. In het begin van Januari 1915 gaf zij nog hare gewone
maandelijksche bijdrage in het blad Hulp in de Huishouding; maar sloot die toch,
als ware het een afscheidswoord ‘met den alouden vaderlandschen wensch: God
zegene Oranje en Nederland’! Op het eind van Januari, den 25sten dier maand, woonde
zij, ofschoon ongesteld, nog eene bestuursvergadering bij; het was haar laatste uitgang.
Hare ongesteldheid verergerde, zij werd bedlegerig, eerlang was zij meest
bewusteloos, terwijl hare krachten snel afnamen. Den 3den Maart even bij kennis
komende, vroeg zij naar den datum en dien vernemende, bracht zij met moeite uit:
‘dan is het morgen vergadering van het afdeelingsbestuur, later de dames toch daar
en daar aan denken’. Twee dagen later, den vijfden Maart 1915, is zij van ons heen
gegaan om te rusten van den arbeid, dien zij had gearbeid onder de zon. En wij missen
haar.
JOHANNA W.A. NABER.
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Overzicht der geschriften van Anna van Hogendorp.
Lotte en Ruth. Eene ware geschiedenis. (Zondagsschool verhaaltje in dichtmaat uit
het Engelsch). Zonder naam. 's-Gravenhage, H.J. Gerretsen, 1869.
Het Opstandingshuis aan de Linge. (Schuilnaam Johanna). Nijmegen, P.J. Milborn,
1878. Deze serie artikelen verscheen eerst in het Tijdschrift de Zaaier.
Elisabeth van Hongarije, Juliana van Stolberg, Catharina van Wurtemberg, drie
biografische schetsen onder den schuilnaam Johanna. Opgenomen in Geloofsgetuigen,
Galerij van Christelijke Vrouwen van de eerste eeuwen tot op onzen tijd. Amsterdam,
Höveker en Zoon, 1878-1880.
Zij vonden het Kindeke. Brief aan de ouders onzer kinderen door eene
Zondagsschoolonderwijzeres. Zonder naam. Nijmegen, P.J. Milborn, 1881.
Een Bond. Een woord vooral tot de Nederlandsche Vrouw. (Schuilnaam Johanna).
Stemmen voor Waarheid en Vrede, 1884.
Mevrouw Bosboom-Toussaint. Stemmen voor Waarheid en Vrede, 1886.
De Nederlandsche Vrouwenbond ter Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn.
Zonder naam. Bouwsteenen, 1886.
Septemberdagen in Lausanne. Bouwsteenen, 1887.
De Moeder der Oranje-Nassau's. De Gids, 1887.
Eene Opheldering. Stemmen voor Waarheid en Vrede, 1899.
Maria Stuart II. Prinses van Oranje. Eigen Haard, 1901.
Juliana van Stolberg, gravin van Nassau-Dillenburg in den kring der haren
geschetst. Nijkerk, G.P. Callenbach, 1902.
Eerst het natuurlijke. Stemmen voor Waarheid en Vrede, 1903.
Mevrouw Josephine Butler. Stemmen voor Waarheid en Vrede, 1907.
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Herinneringen van Mevrouw Josephine Butler, vertaald met een naschrift. Utrecht,
Kemink en Zoon, 1909.
Gedenkboek. Vijf en twintig jaren arbeids van den Nederlandschen Vrouwenbond
ter Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn. Groningen, G. Römelingh en Co. 1909.
Mevrouw Bosboom-Toussaint. De Vrouw en haar huis. 1912.
Van Vrouwenleven 1813-1913. Met eene inleidiug van Jonkvr. A. van Hogendorp.
Groningen, G. Römelingh en Co. 1913.
Gedichten. Herinnering aan Jonkvr. A. van Hogendorp. Niet in den handel. 1915.
Negen liederen in den Feestbundel, Koorstukken ten dienste der Christelijke
Feesten met begeleiding van S. de Lange. Opus 68. Uitgevers Jaques Dusseau en
Co. Amsterdam-Kaapstad. Zonder jaartal.
Voorts bijdragen in de almanakken Magdalena, Bethel, enz., in het Orgaan van
den Nederlandschen Vrouwenbond ter Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn, in
Vrouwenarbeid, Orgaan van de Nationale Tentoonstelling voor Vrouwenarbeid, in
Hulp in de Huishouding, weekblad van de afdeeling 's-Gravenhage en Scheveningen
van den Nederlandschen Vrouwenbond ter Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn.
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Levensbericht van Albertus Samuel Carpentier Alting.
Den 4den Augustus 1915 stierf na een ziekte van weinige dagen te 's-Gravenhage de
emeritus-predikant, Carpentier Alting, en drie dagen later werd zijn stoffelijk
overschot op de begraafplaats te Westerveld aan de vlammen overgegeven. Hij
behoorde tot hen, die zich dadelijk hadden aangesloten bij de vereeniging voor
facultatieve lijkverbranding. De deelneming bij zijn overlijden, de groote
belangstelling bij de overgave van zijn lijk, de woorden, toen gesproken, en in
verschillende dagbladen en tijdschriften aan zijne nagedachtenis gewijd, getuigden
dat een man was heengegaan van buitengewone gaven1. In 't bijzonder werd hem
hulde gebracht

1

Zie de Nederlandsche en Indische dagbladen van die dagen, o.m. het Vaderland (Ochtenden Avondblad) van 5 en 7 Augustus; onder den titel: ‘Breede Humaniteit’ de Nieuwe
Haarlemsche Courant van 10 Augustus; het te Dokkum verschijnend weekblad Oostergo,
veertig jaar geleden door C.A. opgericht; - in Ons Godsdienstig Leven, christelijk weekblad
in vrijzinnigen geest ten behoeve van den Nederlandschen Protestantenbond, afdeeling
's-Gravenhage, van 13 Augustus 1915 ‘In Memoriam’ door R.(oest Crollius) en de te
's-Gravenhage uitgesproken gedachtenisrede van Ds. M.R. Deenik uit Leeuwarden, voorts
in het Maçonniek weekblad dd. 23 October 1915 ‘Carpentier Alting herdacht’ door Mr.
A.M.R. Beguin in de Loge Hiram Abiff (met portret).
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door de Orde der Vrijmetselaren, waarin hij een hoogen rang bekleedde (gedeputeerd
grootmeester in Ned.-Indië 1899-1905 en gedeputeerd grootmeester in Nederland
van 1906 tot zijn dood).
In zijn uiterlijk deed hij denken aan onzen bekenden schilder en teekenaar Chs.
Rochussen. In zijn optreden en zijn bewegen in de verschillende kringen der
maatschappij leek hij uiterlijk geheel een man van de wereld, hij miste volstrekt het
aloud overgeleverd typeerend voorkomen van den dominee. Een onbegrensde mate
van menschenliefde bracht hem er toe om bij een ieder het goede op te diepen en
naar voren te brengen; hij was een delver van het goede en edele dat tot zelfs in het
verdorvenste menschenhart nog verborgen ligt.
Predikant was hij ‘et par droit de conquête et par droit de naissance’. Ik heb voor
mij liggen de Genealogie van het geslacht Alting door den kapitein-ingenieur Ch. J.
Polvliet1. Zij geeft vier vertakkingen van dat geslacht, waarvan vermoedelijk als de
gemeenschappelijke stamvader beschouwd moet worden Menso Alting, de geheimraad
van hertog Reinoud III van Gelder, die omtrent 1325 in Drenthe geboren werd. In
dat geslachtsregister treft men aan de namen van Menso, den eersten
hervormingsprediker in Drenthe en Groningen (1567 en 1594), van diens zoon
Hendrik en kleinzoon Jacobus, beiden bekende hoogleeraren in de theologie te
Groningen, de laatste vooral door den strijd met zijn collega Samuel Maresius, omdat
hij door geen formulieren van eenigheid of andere kerkelijke overleveringen zich de
vrijheid wilde ontnomen zien om door bestudeering en

1

Overdruk uit het Algemeen Nederlandsch Familieblad, uitgave van het Genealogisch en
Heraldisch Archief te 's-Gravenhage, 1885.
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onderzoeking van oude teksten en door eigen inspiratie een zelfstandig oordeel op
te bouwen omtrent de uitlegging van den bijbel, van welk boek hij overigens het
onaantastbaar gezag erkende1. In rechte lijn kon onze Albertus Samuel op vier
geslachten van predikanten wijzen. Zijn overgrootvader, Johannes Alting, die 1772
als predikant te Nieuwerkerk overleed, was gehuwd met Catharina Geertruida
Carpentier, dochter van Samuel Carpentier, stammende uit een uit Frankrijk gevluchte
hugenoten-familie, die zich te Leiden in den lakenhandel erneerde. Den oudsten
kleinzoon werd aan zijn geslachtsnaam Alting die van zijne grootmoeder toegevoegd.
Deze, Johannes Hendrik Carpentier Alting, geboren te Werkendam den 26sten Juni
1802, en den 10den Augustus 1857 overleden te Purmerland, alwaar hij van 18 Maart
1827 af het predikambt uitoefende, huwde den 14den Augustus 1834 de uit Kampen
geboortige 26-jarige jonge dochter Johanna Maria Willemina Stuurman. Uit dit
huwelijk werden drie kinderen geboren, waarvan het tweede kind, de oudste zoon,
den 30sten December 1837 te Purmerland geboren, was Albertus Samuel. Een oudere
zuster was voor zijn geboorte reeds in haar tweede jaar overleden. Met zijnen vier
jaar jongeren broeder, Jan Marinus Willem, vormde hij de jongere helft van het
eerzame domineesgezin te Purmerland.
In 1888 heeft hij onder den titel ‘Mnemosyne’ de herinneringen te boek gesteld
uit zijne jongelings- en

1

Verg. A.A. Lesturgeon, Menso Alting, de eerste hervormingsprediker in Drenthe, na 300
jaren (1567-1867) herdacht, Koevorden, A. Boll Az. 1867, en
Jacobus Alting, een bijbelsch godgeleerde uit het midden der 17de eeuw, akademisch
proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de hoogeschool
te Groningen, door P. Roessingh, Groningen, P. van Zweeden, 1864.
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leerjaren en het eerste tijdperk van zijn predikambt, waarin hij zulk een treffend
schilderachtig beeld geeft van zijn vader in diens werkkamer, naast de zielezorg voor
zijn gemeente, zijn leven offerende voor het welzijn van zijn gezin en de opvoeding
zijner zoons, dat ik niet mag nalaten enkele regels daaruit over te nemen. Die
werkkamer ‘was een klein kamertje boven-achter in de nette pastorie. Recht over de
deur die drie kolossale boekenkasten die hem, als kind, zoo'n diepen eerbied hadden
ingeboezemd en voor hem de bergplaatsen waren van alle mysteriën der wetenschap.
Links, dicht bij den wand, die kleine kachel die, tot in Mei, geregeld gloeiend was
en soms ook in Juni nog wel eens dienst moest doen. Aan dien wand, tegenover die
boekenkasten, de portretten van leermeesters als Clarisse, Borger, van der Palm, van
oude vrienden; in het midden die ‘Ecce homo!’ ....
‘En dan, midden in de kamer die tafel! Eerbiedwaardig heiligdom. Helaas! geen
schrijftafel gelijk wij meenen noodig te hebben. Waarom, ‘helaas?’ Och mogeliik is
dit woord geheel misplaatst. Dankbaarheid deed het uit de pen vloeien; dankbaarheid
gepaard met kinderlijke bewondering. Zulk een man had zich moeten kunnen
omringen met al de gemakken des levens; hij die zoo diep gevoelde en zooveel
behoefte had aan wat schoon is. Maar dat kòn nu eenmaal niet. 't Was maar een
eenvoudige vierkante tafel waarop een klein lessenaartje was geplaatst en daarvoor
dat groene spaarlampje, dat zoo zuinig was, omdat 't zoo weinig, zoo heel weinig
patentolie verbrandde. Die tafel altijd met boeken beladen, met tal van papieren
bedekt met allerlei aanteekeningen; met die, schijnbaar onbeduidende, gezegden,
spreuken, persoonsbeschrijvingen, die dienst moesten doen

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1916

109
voor den historischen roman die in bewerking was1.
Neen, de jaren hebben niets, niets van die oude herinneringen uitgewischt. In
gedachten treedt de zoon nog eens met eerbiedige bewondering die studeerkamer
binnen. Zijn vader zit, als gewoonlijk, voor zijn lessenaartje, ook als gewoonlijk, in
een dichten tabakswalm gehuld. 't Spaarlampje werpt zijn zacht licht alleen op dat
eerwaardig gelaat; de geheele kamer dommelt in schemerdonker. ‘Die beste, trouwe
vader! Hij is nauwelijks vijftig jaren oud, en toch - althans in de voorstelling die de
zoon nù nog zich maakt - reeds een oud man. Een klein kapje dekt zijn hoofd, een
zwarte jas, tot aan

1

Van den vader zagen verschillende romans het licht, als in de jaren 1843 tot 1847, bij G.J.A.
Beijerinck te Amsterdam: H e n d r i k e n M a r i e , de Protestantsche en Roomsch-catholieke
Jongelieden in wederzijdsche betrekking (in brieven); A n t j e of de gevolgen van
onverschilligheid en onkunde in de godsdienst, een volks-leesboek, waarvan spoedig na de
verschijning een tweede druk noodig bleek; H e t h u i s g e z i n e e n e r w e d u w e ;
B r o e d e r e n Z u s t e r ;A m s t e r d a m i n M D L X V I o f G e l o o f e n B e r o u w ;
Het Christendom in Nederland van deszelfs eerste vestiging
a f in twee deelen;
in 1851 bij Gebr. Campagne te Tiel: R o m e e n d e W e r e l d , uit de geschiedenis van
het dagelijksch leven, 2 deelen.
Uit zijne nalatenschap verzamelde Alb. van Toorenenbergen, predikant te Purmerende,
J u t t e v a n ' t e i l a n d en eenige verspreide novellen, in 1858 gedrukt bij L.G. Post te
Purmerend, met een voorwoord waarin men een bevestiging vindt van het beminnelijk beeld
van den vader, door den zoon gegeven.
Andere geschriften van den vader verschenen te Purmerende, in 1839 bij D. Broedelet en
Co.: Iets over de godsdienstige viering van den Zondag; in 1851 bij J. Schuitemaker: Onze
kerkgebouwen, in hunne betrekking tot de geschiedenis, de maatschappij en het persoonlijk
geluk, uitgegeven ten voordeele van het fonds tot den herbouw eener kerk voor de hervormde
gemeente te Purmerende, en in 1852 bij W.A. Makker: Episoden uit het leven van Filips van
Montmorency, graaf van Voorne, heer van Weert, enz., ten voordeele van het fonds tot
opbouw van een Protestantsch kerkgebouw te Weert, in Limburg.
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den hals vastgeknoopt, omsluit zijn leden. Hij ziet niet op, want hij verkeert in een
wereld waarin 't hem zoo goed is, in de dagen waarin 't christendom zijn intocht hield
in Nederland; hij is gelukkig als hij kan staren op die heldenfiguren van weleer. Want
het heden maakt hem niet gelukkig; in de werkelijkheid bloeien voor hem geen rozen;
en stil gedragen leed maakt vroeg oud; heel vroeg! Die beste vader! Hij was voor
dat kleine dorpje te groot. Zijn gaven waren vele en van velerlei aard. Die kleine
studeerkamer was zijn wereld, zijn alles...... van schoolgaan was van de kinderen
van dominé geen sprake. Hun vader was hun schoolmeester, later hun rector, uit, de
kleine studeerkamer rechtstreeks naar 't Leidsch Atheen, dat was hun, lot. Of zulk
een opvoeding goed, gewenscht is? Laten we niet te spoedig een oordeel vellen.
Dominé's kinderen leerden de grammatica, althans die der moderne talen,
waarschijnlijk minder nauwkeurig, want - zoo spoedig 't maar eenigszins mogelijk
was - moesten ze lezen en altijd weêr lezen. Maar hoe werd dit gebrek aan
grammaticale vorming vergoed als hun vader, met de hem eigene bezieling, hen wees
op al de schoonheden die overal te vinden waren; hen deed leven in die oude wereld
van Latium en Hellas, hen de ziel deed voelen die er trilt in de meesterstukken der
moderne letterkunde. Want hij was een geleerde van den ouden stempel, een dier
klassiek gevormde naturen die meer en meer een anachronisme worden’.
Is men niet geneigd, den zoon zulk een vader, den vader zulk een zoon te benijden?
Sla verder in die herinneringen de bladzijden op, waarin beschreven staat de intrede
van den levenslustigen, optimistisch aangelegden achttienjarigen jongeling in de
akademiewereld,
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hoe hij verbijsterd stond voor de warreling van kundigheden, onderdeelen der
theologische wetenschap, welke gedurende zijn studietijd hem te verduwen zouden
gegeven worden. Hij voelde zich daarin niet thuis, hij die zich minder als theoloog
tan als litterator beschouwde, die niet goed begrijpen kon welk verband er bestond
of bestaan moest tusschen tekstkritiek en vroomheid, tusschen eene meer idealistische
levensbeschouwing en de wetenschap der ‘inleiding op de bijbelboeken’. ‘Menig
uurtje, bestemd voor zuiver theologische studiën, werd doorgebracht in gezelschap
van Lessing en Göthe en Sterne en ... Homerus’. Spoedig had hij zijn propaedeutisch
achter den rug, en zag hij nu de gehoorzalen der theologische faculteit voor hem
geopend. Toen had hij het voorrecht, de colleges van Scholten te volgen. ‘Drie
maanden achtereen Scholten te hooren!’, roept hij uit. ‘Scholten op het hoogste van
zijn ontwikkeling: Scholten, in volle, mannelijke kracht! Daar stond Scholten: zijn
Tischendorf tusschen beide handen geklemd, als omsloot zijn vuist het wapen, dat
hij hanteerde als niemand anders’. Na een dier colleges, over het bidden, was het
hem, als ware hem een openbaring ten deel gevallen. En in zijn opgetogenheid kon
hij zich niet weerhouden, al zou het zijn vader kunnen verdrieten, dezen te schrijven:
ik geloof werkelijk Scholten is meer, is grooter dan Paulus. Het supranaturalisme,
waarin hij was opgevoed, ging dien avond, in beginsel, te gronde en nooit zou het,
in zijn levensbeschouwing, weer een opstandingsmorgen beleven.’
De brief met de woorden - Scholten meer dan Paulus - was verzonden, maar
bereikte den vader op het ziekbed, dat zijn sterfbed zou worden. Lees nu in de
herinneringen het roerend gesprek, dat de zoon, in allerijl op
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het bericht van de ziekte zijns vaders overgekomen, aan het ziekbed had. De vader
zag voor zich de illusie verloren, eens als de bevestiger van zijn zoon op te treden.
Reeds eerder had hij het gevoel gehad, dat bij zijn zoon het geloof gestorven was,
en in dat geval, hoe pijnlijk het hem aan mocht doen, had hij liever gezien dat zijn
zoon den predikstoel nimmer beklimmen zou. Maar, toen in het laatste ernstige
gesprek dat hij met zijn vader had, hij beleed hoe God in hem werkte, en eindigde:
‘Vader! vergeef me. Ik zal mogelijk wel van mijn dwaling genezen. Maar zeg, als
ik zoo denk kan ik dan geen predikant worden, mag ik dan geen preêkstoel
beklimmen; ik ben toch niet slecht?’ - ontsnapten den vadermond de woorden: ‘Neen
m'n jongen! Goddank! Slecht zijt ge niet!’ ‘En zwijgend’, aldus schrijft de zoon uit
zijn herinnering, ‘drukten ze elkaâr de hand: twee harten hadden elkaâr bijna
weêrgevonden. Weêrgevonden voordat het te laat was, te laat voor goed!’ Weinige
dagen later, in zijne laatste oogenblikken, richtte de vader zich nog eenmaal op naar
zijn oudsten zoon en stamelde de woorden: ‘M'n jongen! Werk en - denk maar. Ik
zal 't niet meer beleven - bevestiging! - Ge zijt goed, al te goed voor - me geweest.
Gelukkig zult ge worden. - Mogelijk - is uw geloof toch beter dan ik dacht’.
Zijn studietijd viel in de dagen van de opkomst der richting, die men in het
kerkelijke de ‘moderne’ noemt. Behalve den ouderen Scholten, waren o.m. Pierson,
Kuenen, Busken Huet de geesten, die steun gaven aan het weifelend gemoed van de
jongere studenten, hij de botsing tusschen de oude overgeërfde leerstellingen en de
vorderingen der wetenschap. In het boekje: De Godsdienst der Toekomst, door C.A.
in 1885
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uitgegeven, waarin hij de gronden zijner geloofsbelijdenis bloot legt, noemt hij ook
Zaalberg's Toespraken als mede van bijzonderen invloed voor de bevestiging zijner
geestesrichting. Zaalberg was de bekende Haagsche predikant, die met heftigheid
de denkbeelden der Moderne richting van den predikstoel verkondigde, en door zijne
eigenaardige welsprekendheid de gemoederen tot in de laagste standen zoo in
beroering bracht, dat het tijdelijk geleek als broeide er een volksopstand. Voor eigene
veiligheid was hij verplicht, onder bescherming der politie, ter sluik de kerk te
verlaten.
De vraag kwam in die dagen bij velen op, of de aanhangers der ‘Moderne Richting’,
zich bezwaard achtende door den dwang der als onfeilbaar beschouwde
geloofsformulieren, naar plicht en geweten, wel in de Nederlandsche Hervormde
Kerk als voorgangers der gemeente mochten optreden. Het voorbeeld o.m. van Busken
Huet, die het met zijn geweten niet overeen kon brengen, zijn kerkelijk ambt te blijven
vervullen, deed meer dan een der studeerenden in de theologie hun heil zoeken in
een ander studievak. C.A. had dien strijd reeds vroeg volstreden, zooals wij gezien
hebben uit het roerend gesprek met zijn vader aan diens laatste ziekbed. Hoewel hij,
volgens zijne verklaring, beslist gebroken had met elke overlevering die zich niet
kon wettigen voor het denken, bleef hij in godsdienst het hoogste levensgoed vinden,
en meende hij ‘zonder eenige terughouding, met volkomen oprechtheid en hartelijke
ingenomenheid godsdienstprediker te kunnen zijn en blijven, in de overtuiging
daarmede eenig wezenlijk nut te kunnen stichten1. De banier

1

De Godsdienst der Toekomst, Inleiding, blz. 16.
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der ‘vrije vroomheid’ zou hij hoog houden en zijn leven lang getrouw blijven.
Na volbrachte studie zag hij zich den 12den Januari 1862 beroepen te Colmschate,
waar hij met zijne jonge gade1, met wie hij kort te voren (18 December 1861) te
Leiden in het huwelijk was getreden, de herderlijke woning betrad. Om zijne
vrijzinnige begrippen met eenige aarzeling door de gemeente ontvangen, wist hij
door zijne opgewekte levensstemming en zijne openhartigheid veler harten te winnen,
zoodanig dat het hem moeilijk viel, het beroep dat hem twee jaar later, 6 December
1864, van den kerkeraad te Dokkum, met algemeene stemmen, te beurt viel, te
aanvaarden. ‘Ik werd te Dokkum beroepen, enkel en alleen omdat men wist dat ik
beslist modern was’, aldus bracht hij op den 18den April 1915 in herinnering op eene
vergadering van moderne theologen, te Alkmaar gehouden2. Te Dokkum, dat volgens
prof. L. Knappert altijd als een haard van ketterij voorkomt, waar sinds Camphuysen
er leefde en in 1627 stierf, de vrijzinnigheid in die stad zich voor goed gevestigd
had3, was een vereeniging van confessioneelen (‘de Vrienden der Waarheid’) ijverig
werkzaam, terwijl in de vrijzinnige kringen een groote lauwheid op het punt van
godsdienst was ontstaan. Men verwachtte nu daar van den nieuwen, jongen, vol-

1

2
3

Elsje Zaalberg, geboren te Leiden den 11den Augustus 1837, dochter van Hermanus,
burgemeester van Heemskerk, en van Elizabeth Hendrika Kiewit. Zij was een nicht van den
bovengenoemden Ds. Zaalberg.
Zie ‘De Hervorming’, weekblad van den Nederlandschen Protestantenbond van 24 April
1915 no. 17.
De Gereformeerde kerk aan den arbeid, 1657-1672, in de Handelingen en Mededeelingen
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden over het jaar 1912-1913, blz.
34.
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ijverigen predikant een opleving van belangstelling in de vragen, die het kerkelijk
en vooral het godsdienstig leven raakten. Groot was de verwachting, doch
teleurgesteld werd men niet. Onze C.A. heeft er hard gewerkt en gestreden, en wel
een bijzonder bewijs daarvan mag het heeten, dat, terwijl dit levensbericht wordt
opgesteld, in het tweemaal 's maands verschijnend orgaan voor de
Vrijzinnig-Hervormden in Dokkum en Omstreken en van Enkhuizen, O n z e K e r k ,
een reeks artikelen verschijnen betreffende een stuk geschiedenis van de Ned. Herv.
gemeente onder den titel: ‘Uit den tijd van wijlen ds. Carpentier Alting (1865-1882).’
Zijn ijver verlevendigde uit den aard der zaak ook den strijd van andersdenkenden.
De rector der zeer bloeiende Latijnsche, school aldaar, die ook als proponent was
ingeschreven bij het Provinciaal Kerkbestuur van Friesland, Dr. R. Kruizinga Homan
had een werkje in het licht gegeven, getiteld: ‘Christus of Spinoza? Godsdienst of
geen Godsdienst?’, hetwelk bedoelde, de grondslagen van het Modernisme uiteen
te zetten en te bestrijden. In de voorrede daarvan werd van den nieuwen predikant
gezegd, dat hij met grooten ijver op den kansel, bij zijn godsdienstonderwijs en in
de gezinnen, het geloof bestreed in den God der Christenen. Dat liet onze vriend zich
niet gezeggen, hij antwoordde daarop in een brochure: ‘Zoo gelooven wij ook, daarom spreken wij ook’, waarop een wederantwoord volgde: Openbaring of
Wijsbegeerte? aan ‘den Heer A.S. Carpentier Alting, predikant te Dokkum, en op
den kansel zoowel als in geschrifte een ijverig vervolger van hen, die gelooven aan
den God des Bijbels en der Christelijke Kerk.’ Ergernis had vooral gewekt het door
C.A. uitgegeven boekje: De beteekenis der nieuwere bijbelbeschouwing in
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voorbeelden aangewezen, dat te Colmschate begonnen, in afleveringen verschenen
was. Ook geraakte hij in een pennenstrijd met den hoogleeraar Hofstede de Groot,
die heftig te velde trok tegen het ijveren van de vrijzinnige predikanten in het Noorden
des lands. Om in ruimeren kring hunne beginselen te verbreiden, hadden dezen
besloten tot de oprichting van het tijdschrift: De Nieuwe Richting in het leven, bladen
ter godsdienstige volks-ontwikkeling, uitgegeven door een vereeniging van
predikanten, onder redactie van A.S. Carpentier Alting, pred. te Dockum, A.A. Deenik
M.Lz., pred. bij de Doopsgez. te Ternaard en W. Reilingh Dz., pred. te Metslawier.
Het tijdschrift beleefde vier jaargangen, van 1868-1871. In den krans van predikanten,
waaraan dat tijdschrift zijn ontstaan te danken had, ontkiemde ook de Nederlandsche
Protestantenbond. Tegenover de confessioneele vereeniging: de vrienden der
waarheid, wilde men een niet-confessioneele vereeniging in 't leven roepen. ‘Dat
zou een vereeniging moeten zijn niet alleen ten bate der Ned. Herv. Kerk, zij zou
alle modernen in alle kerkgenootschappen moeten omvatten. Alle ‘schotjes’ moesten
worden afgebroken.’ De vereeniging zou er niet een moeten zijn van theologen of
predikanten, het z.g. leeken-element moest daarin op den voorgrond treden. In een
vergadering te Utrecht, waar C.A. zijne denkbeelden uiteenzette, kwam den 15den
Juli 1870 de Nederlandsche Protestantenbond tot stand met Prof. Opzoomer als zijn
eersten voorzitter. De vereeniging, over het geheele land verspreid, telt thans meer
dan 20.000 leden. C.A. was ook de oprichter, tevens de redacteur van een liberale
krant, de Oostergo, die nog immer te Dokkum verschijnt. De schetsjes, die hij als
feuilleton gedurende de jaren 1865-1882 in het
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weekblad geschreven had onder den titel: Hier en daar ontdekt, weergevende
ontmoetingen en voorvallen in zijn herderlijk ambt ervaren, verzamelde hij, predikant
te Hoorn zijnde, tot een bundel ten behoeve van de ongelukkigen te Moddergat, een
dorp dat evenals Paesens zoo jammerlijk getroffen was door een ontzettende zeeramp,
waarbij verscheidene visscherschuiten waren vergaan.
Onder al die bedrijvigheid wist hij tijd te vinden om twee werken van eenigszins
breeden omvang te voltooien. Het eene, in 1874 uitgekomen, is een geschiedenis
van den duivel, vrij bewerkt naar het geschrift van den hoogleeraar bij de Evangelische
faculteit te Weenen, Dr. Roskoff, Geschichte des Teufels. Het is meer dan een
vertaling, het is een verkorte bewerking van het oorspronkelijke met inlassching van
eigen beschouwingen. Als een bewijs hoe hij ten einde toe zich zelven gelijk gebleven
is, kan gelden, dat in 1909, dus toen hij reeds 72 jaren telde, van hem op dezelfde
wijze bewerkt als het geschrift van Roskoff, in het licht kwam: De wereld van 't
Geheimzinnige, naar het werk van den Deen, Dr. Alfred Lehmann: Aberglaube und
Zauberei von den ältesten Zeiten bis in die Gegenwart. Het andere omvangrijke werk,
in twee gedeelten vervat, draagt den titel: Beelden en Typen uit de Christelijke wereld,
geschreven in navolging en in den trant van August Werner's: ‘Die Helden der
Christlichen Kirche, Lebens- und Kulturbilder für Haus und Schule’1.

1

Onder de aanteekeningen, aan dit werk toegevoegd, troffen wij aan de volgende, naar men
meent, minder bekende letterkundige bijzonderheid omtrent den te Dokkum overleden
remonstrantschen ijveraar en dichter, Dirk Rafelsen Camphuysen: ‘Op de begraafplaats te
Dokkum ligt een grafzerk door een treurwilg overschaduwd en door een ijzeren hek omheind,
waaronder Camphuysen's schedel begraven ligt. In het jaar 1823 werd door de Vereenigde
christelijke Gemeente (de eenige in ons vaderland) aldaar een gedenksteen op Camphuysen's
graf geplaatst. Toen in 1829 het kerkhof, waar dat graf zich bevond, door een nieuw
aangelegde begraafplaats vervangen werd, verkreeg de Kerkeraad dier gemeente op zijn
verzoek van de stedelijke regeering verlof den gedenksteen daar provisioneel te laten liggen.
Dit verlof werd echter ingetrokken toen het voormalige kerkhof in 1854 tot een marktplaats
moest worden ingericht. De gedenksteen werd toen eenige jaren elders opgeborgen, totdat
men eindelijk op de gedachte kwam, den schedel van Camphuysen, die reeds sedert
onderscheidene jaren op het stadhuis bewaard werd, naar de nieuwe begraafplaats over te
brengen en onder dien gedenksteen te begraven. Dit had den 19den Juli 1860 met eenige
plechtigheid plaats, onder de leidiug van H. Hussum, em. pred. der Vrijz. Chr. gem. te
Dokkum’.
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Met al dien geestelijken arbeid vervuld, gevoelde hij zich toch geen oogenblik
weerhouden om aanwezig te zijn waar te troosten of te sterken viel in de woningen
van arm en rijk, geheel zijn persoonlijkheid te geven wanneer nooden te lenigen
waren. Zijn vriend en oudcollega, Ds. J. Helder, zegt daaromtrent in een woord, ann
zijn nagedachtenis gewijd in Eigen Haard dd. 28 Augustus 1915: ‘Er was bij wijlen
iets heroieks in hem, alsof hij geen vrees kende. Zoo o.a. te Dokkum bij de
cholera-epidemie van 1866, waar hij als ziekentrooster de patienten even trouw
bezocht als de met hem bevriende medicus aldaar’. Zijn bijzondere toewijding in die
dagen zag hij door den Koning erkend met de schenking van een medaille wegens
menschlievend hulpbetoon ‘Ob cives servatos’. Het kan niet anders dan een hoogst
treffend oogenblik zijn geweest tusschen gemeente en voorganger, toen hij in 1882,
juist op denzelfden datum (30 April), waarop hij voor 17 jaar zijn intrede te Dokkum
gedaan had, het afscheidswoord sprak, dankbaar verklarende: gij hebt niet verlangd
dat ik zou optre-
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den in een kerkelijk karakter; ik mocht zijn wat ik ben, geheel gewoon mensch. We
hebben samen gezocht naar het hoogste, samen geleefd op ieders levensgebied. Heb
ik iets kunnen bijdragen tot uw godsdienstige vorming, wederkeerig dank ik een
groot deel mijner vorming aan u.’ - Hij had een nieuw beroep aanvaard naar Hoorn.
Daar toonde hij zich even werkzaam als op zijne vorige standplaats, steeds vaardig
zijne beginselen te verdedigen tegen wien ook. Hij stichtte er ook een vrijzinnig
nieuwsblad: West-Friesland. Toen Jan Holland (Dr. Vitringa) met zijn boek ‘De
Woort en zijn kring’ in den persoon van Ds. Voogtman de moderne richting en hare
belijders verdacht, belachelijk had gemaakt, scherpte C.A. zijn pen om in een open
brief voor het vergif, naar zijn oordeel door Jan Holland verspreid, een tegengift toe
te dienen.
Slechts drie jaren verbleef hij te Hoorn, volgens eigen verklaring - jaren van
onverdeeld levensgenot, van waar geluk. Dit kon hij in zijne optimistische
levensbeschouwing verklaren ondanks den toenemenden druk van de materieele
zorgen voor zijn gezin. Negen kinderen waren hem in zijn huwelijk geschonken. Een
meisje was hem op vierjarigen leeftijd door den dood ontvallen; de acht
overgeblevenen, waarvan de twee oudsten op studie, verzwaarden bij hunne vordering
in leeftijd de ouderlijke lasten. Zijne gedachten hadden zich reeds vroeger uitgestrekt
naar het deel van Nederland, dat gelegen is aan de andere zijde van den Oceaan, naar
Nederlandsch-Indië.
Zijn naam brengt in herinnering twee gouverneurs-generaal van Nederlandsch
Oost-Indië, Pieter Carpentier (1623-1627) en Mr. Willem Arnold Alting (1780-1797).
Tot den eersten kende hij geen verwantschap, met den
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laatsten had hij denzelfden stamvader gemeen. Mr. Willem Arnold Alting was na
zijn aftreding als landvoogd te Batavia op het land Kampong Malajoe blijven wonen
en had in zijn nakomelingschap vele welgeplaatste leven aan de Indische maatschappij
geschonken; zijn schoonzoon Johannes Sieberg o.a. bekleedde van 1801-1804 den
landvoogdzetel.
De jongere broeder van onzen C.A., Jan Marinus Willem, was al vele jaren vroeger
zijn geluk in Indië gaan beproeven, was o.a. aldaar in 1880 benoemd tot tijdelijk
leeraar in het Duitsch aan het Gymnasium Willem III te Batavia.
Goed vaderlander, die trotsch was op de geschiedenis van zijn land, begrijpende
den band die Indië en Nederland hecht vereenigd houdt, bestond er dus overigens
voor onzen C.A. aanleiding genoeg om meermalen met zijne gedachten in Indië te
verwijlen. Doch, al ontwaakte reeds vaak de lust, daar zijn arbeidsveld te vinden,
zoolang zijn moeder nag in leven was, wist hij dien lust te onderdrukken. Toen zij
echter op 15 December 1884, te Leeuwarden, overleden was, nam hij alras het voor
zijn leeftijd kloeke besluit, de aanvraag te doen om benoemd te worden tot predikant
bij de Protestantsche gemeente in N.-I.
In zijne reeds meer aangehaalde persoonlijke herinneringen, Mnemosyne, beschrijft
hij zijn afscheid van Hoorn, zijn vertrek uit het vaderland, zijn reis naar Indië, en
hoe hij te Padang werd ‘aangehouden’, alwaar het regeeringsbesluit zijner aanstelling
tot predikant aldaar hem ter hand gesteld werd. ‘Aangehouden’, zegt hij, .... dat is,
onverwachts een nieuwe, onbekende wereld ingezonden; als soldaat van 't groote
leger, heengestuurd naar een wachtpost; terwijl de vraag niet kan, niet mag gedaan
worden: waarom? .... Wij vragen

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1916

121
niet. We aanvaarden den arbeid. Aan levensmoed ontbreekt het ons niet!’
Ja, als een soldaat van het groote leger, het is het juiste beeld van onzen C.A.
Werwaarts hij zich geroepen gevoelde, hij bleef zijn plicht getrouw, werkte met
onverzwakten ijver aan zijne taak. In zijn nieuw garnizoen blijft hij onder de banier
der vrije vroomheid blijmoedig den dienst getrouw. Waren de voorbeelden niet
weinige van de predikanten die, strijdensmoede of door tegenspoed terneergeslagen,
hunne hoop op Indië gevestigd hadden voor een nieuwe levenstaak, echter spoedig
zich teleurgesteld gevoelden omdat zij de kracht of de gave misten, iets bij te dragen
tot de geestelijke verheffing van de maatschappij in Indië, en - moedeloos - zich
verzinken voelden in de, zwakke naturen tot wereldzin en zorgeloosheid verleidende,
gulle, tropische natuur, wat Busken Huet's ondeugende pen eens een der Indische
predikanten deed betitelen: ‘ijverig hombreur in den wijngaard des heeren’, - niet
aldus C.A. - Met zijn breedheid van geest, met zijn edelaardig gemoed, met zijne
onbegrensde menschenliefde, zag hij al spoedig waar hij in de verschillende standen
der Europeesche maatschappij in Indië de menschen van uiteenloopend karakter in
hunne goede zijde kon ontmoeten en versterken, spoedig had hij den weg gevonden
tot de eenzamen en verlatenen. In 't bijzonder trok hem het lot aan van den
Europeeschen soldaat, die zijne verwanten en vrienden in het vaderland achtergelaten
had, en in Indië buiten de kazerne of de kantine geen aangename, gezellige, hem
passende omgeving aantreft. Twintig jaren achtereen heeft hij in Indië gewerkt, gelijk
hij het in Nederland gedaan had, zich betoonend bezielend prediker, ijverig
godsdienstonderwijzer, zich wijdend
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aan al wat geestes- en beschavingswerk betrof. In 1885 te Padang, in 1890 te
Buitenzorg, in 1895 te Semarang en in 1897 tot 1905 te Batavia geplaatst, nam hij
een werkzaam deel, was hij veelal de leider bij geestes- en beschavingsarbeid. Hij
voelde er zich thuis in de organisatie van de Protestantsche kerk, waar, sedert bij een
Koninklijk besluit van 1854 alle hervormde kerken tot één Protestantsche kerk
vereenigd waren geworden, de eenheid bestond van alle kerkgenootschappen, en
later in Nederland verzette hij zich tegen de pogingen van hen, die ijverden voor
eene hervorming waardoor, naar hij vreesde, de onderlinge verdraagzaamheid der
Protestanten in Indië schade lijden zou.
Op elke der standplaatsen, die hem in Indië zijn aangewezen geworden, heeft hij
blijvende sporen van zijn verblijf achtergelaten. Wat hij voor de vrijmetselarij in
Indië is geweest, is in de maçonnieke tijdschriften en dagbladen met groote
dankbaarheid erkend. Behalve de verschillende militaire tehuizen noemen wij in 't
bijzonder de Industrieschool voor meisjes, en de bloeiende hoogere burgerschool
voor meisjes te Batavia, door zijn initiatief tot stand gekomen, zoodra de regeering
besloten had, de gouvernements hoogere burgerschool voor meisjes op te heffen,
aan welke nieuwe instelling sedert een pensionaat, een lagere school en een cursus
tot opleiding voor onderwijzeres verbonden is, verder zijne medewerking tot de
instandkoming van den Bataviaschen kunstkring, welks voorzitter hij was. Schrijver
dezes, toenmaals resident van Batavia, erkent nog dankbaar uit dien tijd den steun
bij de oprichting van de vereeniging Onze Toevlucht, ten doel hebbende, de
Europeanen, die door werkeloosheid tijdelijk in nood verkeeren, hun middel van
bestaan verloren hebben, en zonder
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vrienden of familieleden zijn, die hen ondersteunen kunnen, te helpen.
Treffende staaltjes van zijn vruchtbaar werken in Indië, van zijne populariteit
onder hoog en laag, van de aantrekkelijkheid zijner leergangen of lezingen op
verschillend gebied, kerkgeschiedenis, godsdienstige vraagstukken, letterkunde enz.
brachten na zijn overlijden in herinnering de gewezen hulpprediker M.H. Schippers
in De Hervorming van 14 Augustus 1915 no. 33, de gepensionneerde Indische
hoofdonderwijzer R. Metelerkamp in het Ochtendblad van het Vaderland van 9
September 1915. Een twaalftal zijner gëimproviseerde voordrachten voor militairen
verzamelde hij in een bundel: I n L e d i g e U r e n . Wat C.A. voor den Indischen
soldaat is geweest, vertelde ons de met verlof zijnde Indische predikant Rooker op
het 50-jarig ambtsjubileum, te 's-Gravenhage ter eere van C.A. gevierd, in de volgende
treffende bewoordingen: ‘Alting leeft in het hart van Jan Fuselier. Voor den Indischen
soldaat heeft zijn warm kloppend hart heerlijke dingen tot stand gebracht. Hoeveel
troost en bemoediging - ook terechtwijzing heeft hij aan onze Indische soldaten
gegeven. Spr. herinnert zich hoe toen hij, pas in Indië, Alting begeleid had op een
bezoek aan de kazerne, Alting daar in een kaal vertrek met naakte wanden, waarin
een enkel wankelend oud meubel, door zijn sympathiek optreden, door zijn
gemoedelijk woord, teekening en poëzie bracht voor de daar aanwezigen, zoodat de
leegheid der omgeving niet meer opviel. De Indische militairen zijn niet kerksch,
maar toen Alting te Batavia afscheid preekte, was er een breede rij van uniformen
en de gezichten van de dragers schenen te willen zeggen: ‘Daar staat onze Alting’.
Kort voor zijn vertrek uit Indië stelde hij met goed
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gevolg pogingen in het werk voor de vorming te Batavia van een afdeeling van den
Nederlandschen Protestantenbond.
Kon dit alles tot zijn ambtswerk gerekend worden in den verheven en ruimen zin,
waarin hij zijne betrekking opvatte, en zooals hij die voor den predikant in Indië
aanprees in het hoogst belangrijk referaat op de vergadering van Moderne Theologen,
gehouden op 24 en 25 April 1906, bij welke gelegenheid hij in warme taal, op grond
zijner ondervinding, met klem van argumenten herziening vroeg van het vonnis,
gewoonlijk zoo onnadenkend over de Indische samenleving geveld, als zou men daar
door een overheerschend materialistische levensbeschouwing geheel onverschillig
zijn voor hoogere geestelijke belangen1, ook zijne liefde voor zuiveren litterariscben
arbeid gaf hij niet prijs. Gedurende zijn verblijf in Indië voltooide hij twee romans,
elk in twee deelen: Jèdida, een verhaal uit de VIIe eeuw voor Christus en Een Offer,
een verhaal uit het jaar 432 voor Christus, die in hunne samenstelling eenigszins
doen denken aan de bekende, bij hunne verschijning zooveel opgang makende romans
van George Ebers. Zij verplaatsen ons in de dagen der worsteling van het oude
Israëlitische geloof tegen het aanbrekend nieuwe licht, beelden ons af de almacht
der liefde, de zogepraal van vrijheid en waarheid tegenover de gestrengheid eener
onverbiddelijke priesterheerschappij.
Zijn arbeid in Indië werd door de regeering bekroond met zijne benoeming tot
ridder in de orde van den Nederlandschen leeuw.

1

Verg. Bijvoegsel, behoorende bij ‘De Hervorming’ van Zaterdag 26 Mei 1906.
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Dankbaar en voldaan mocht Alting op zijn werk in Indië terugzien. Slechts één groot
leed was hem wedervaren, het afsterven zijner echtgenoote den 13den Juni 1901. Was
hij 20 jaar geleden naar Indië vertrokken met achterlating zijner twee op studie zijnde
oudste zoons, bij zijn terugkeer naar het Vaderland moest hij in Indië wederom van
hen scheiden, echter met de genoegdoening, den oudsten te zien opgeklommen tot
den rang van directeur van het departement van justitie1, den anderen2 door de Indische
regeering belast te zien met de vestiging en regeling van het Inlandsch
volkscredietwezen.
Eenzaam dus deed hij de reis naar Nederland terug, maar met onverzwakten moed
als de soldaat, die het vaandel getrouw tot in den dood, terugkeert in zijn oude
garnizoen. Had hij als zoovelen, die na een veeljarigen arbeid in de tropen in het
vaderland terugkomen, recht op een welverdiende rust, hij gunde zich die geen
oogenblik, maar bleef zich vol toewijding stellen in den dienst der menschheid,
waartoe hij op de plaats zijner vestiging, 's-Gravenhage, gelegenheid vond door het
aanzien en den hoogen rang, dien hij bij de orde der vrijmetselaren bekleedde, en
door zijne diensten te leenen aan den Nederlandschen Protestantenbond. Zooals
hiervoren bleek verloor hij de belangen van Indië niet uit het oog. In de bovengemelde
vergadering van Moderne theologen verdedigde hij o.a. de stelling dat het gewenscht
is, dat er een vereeniging worde opgericht, die zich ten doel stelt, jongelieden van
aanleg en beschaving op te

1
2

Mr. J.H. Carpentier Alting, sedert benoemd tot hoogleeraar bij de faculteit der
rechtsgeleerdheid te Leiden.
H. Carpentier Alting, thans directeur van het departement van Binnenlandsch bestuur in N.-I.
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wekken, zich voor te bereiden voor het ambt van predikant in N.-I., en die ijveren
zou voor de uitzending van godsdienstleeraars en hulppredikers van vrijzinnige
richting. Hij had de voldoening in de algemeene vergadering van den Protestantenbond
van 1907 zijn denkbeeld verwezenlijkt te zien door de instelling bij den Bond van
eene Indische Commissie. Bij de afdeeling 's-Gravenhage van dien bond blijft zijne
nagedachtenis in eere als de geliefde voorganger op het spreekgestoelte, als de
teergeliefde godsdienstleeraar onder de talrijke jongelieden, als bekwaam, gevoelvol,
bezielend leider in de leden-bijeenkomsten. De afdeeling vond gelegenheid hem hare
bijzondere vereering te toonen, toen hij op 12 Januari 1912 den dag zou herdenken,
waarop hij 50 jaren geleden voor het eerst als predikant optrad. Door jong en oud,
van wege het hoofdbestuur van den Nederlandschen Protestantenbond, door zijne
vrienden en collega's is hem toen eene schitterende hulde gebracht1. Het Vaderland,
dat een uitvoerige beschrijving van dien avond gaf, eindigt zijn verslag onder den
indruk van de woorden van dank, ten slotte door den jubilaris gesproken. ‘Dat was
een roerend oogenblik, want het hart was te vol. Dankbaar voor wat tot hem on over
hem gezegd was, gevoelde hij zich niettemin klein onder dat alles. Hij droeg de
verdiensten van hetgeen hem gegeven was te doen over op de vrienden, die hem
vriendschap schonken, de menschen die hem steunden, de autoriteiten die hem werk
wilden geven. Het was een aangrijpende zang van dankbaarheid aan God, het leven,
de menschen en niet het minst aan zijn jonge leerlingen, die zoo schoon hadden
willen zingen. Den

1

Zie: Ons Godsdienstig Leven 12 en 19 Januari 1912.
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vorigen dag had een leerlinge hem gevraagd, of hij tevreden was over het leven, en
toen had hij geantwoord: ‘ik ben o zoo dankbaar aan God voor mijn leven, maar
tevreden ben ik niet, want ik deed mijn plicht maar ten halve’. Heel stil werd het, en
men durfde niet ademen haast, toen spr. voortging: ik sta aan het eind van mijn leven
en de dood kan ieder oogenblik komen. Maar dit verschrikt mij volstrekt niet. Ik blijf
trouw aan de beginselen van vrije vroomheid, want ik geloof aan de Vrijheid. Aan
menschelijke ellende geloof ik niet, maar wel dat elk, elk menschenhart dorst naar
God. Mijn feestdag is straks verstreken, maar het is een lust om te leven. Idealisme
en behoefte aan geloof herleven. Ik wil voortzetten mijn werk, zoolang men mij
gebruiken kan. Ik heb het hier zoo goed. Weest alien innig, innig gedankt. God zegene
ons allen. Onder orgelspel slopen wij stillekens heen, onder den machtigen indruk,
de feesture van een even groot als goed mensch te hebben mede genoten’.
Die woorden beelden den man af, zooals hij daar zijn geheele leven heeft gestaan,
en nog vijf jaren na die feesture onvermoeid, onverzwakt heeft voortgewerkt. Toen
met de mobilisatie predikanten werden opgeroepen, om als veldprediker te fungeeren,
lette hij niet op zijn hoogen leeftijd, en behoorde tot de eersten die zijne diensten
aanbood. Een levensavond, die tot rusten noopt, heeft hij niet gekend. Elke nieuwe
dag gaf hem een blijden morgen, waarop hij met flinken moed den arbeid aanvaardde,
totdat de dood hem in weinig dagen aan het aardsche leven onttrok.
De afdeeling 's-Gravenhage van den Ned. Protestantenbond heeft zijn naam voor
goed aan haar willen verbinden door de stichting van een Carpentier Alting-fonds.
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Als Petrus mocht hij een visscher van menschen genoemd worden. Vele
menschenharten heeft hij tot zich getrokken om met hem te arbeiden aan hetgeen hij
het beste voor den mensch en de menschenziel beschouwde. Wat een rijk oogenblik
moet hij beleefd hebben, toen het gewezen socialistisch kamerlid G.W. Melchers,
voormalig predikant, na een bijeenkomst van de vrijzinnig hervormden te Alkmaar,
waar Alting het woord gevoerd had, zoo door hem getroffen bleek, dat hij bij hem
kracht zocht, om het predikambt weder op te nemen, en or op aandrong, dat hij hem
bij de nieuwe aanvaarding van het predikambt zou bevestigen. Zooals geschiedde.
De heer Melchers heeft deze gebeurtenis als eene persoonlijke herinnering neergesteld
in het Maçonniek tijdschrift van 1 October 1915.
Teekenend is de wijze, waarop in Indië door zijne tegenstanders in geloofs- en
levensrichting door middel van De Banier, het Christelijk Weekblad voor N.-I., zijn
afsterven werd bekend gemaakt. Men leest daar in het nummer van 13 Augustus
1915 deze simpele woorden: De oud-Indische predikant Carpentier Alting, een
moderne uit de oude school, een verwoed vrij-metselaar, overigens een braaf man,
is in Nederland overleden.
' s - G r a v e n h a g e , Mei 1916.
C.R. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK.
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Lijst van geschriften van Ds. A.S. Carpentier Alting.
1861.

R i j m e n O n r i j m , een liefdegave
voor den watersnood (3 proza, 6 poëzie,
met een woord vooraf en naschrift),
Leiden) P. Engels.

1864.

H. Lang, Uren aan den godsdienst gewijd,
naar het Hoogduitsch, Deventer, A. ter
Gunne.

1865.

F. Ch. Baur, Geschiedenis der christelijke
kerk, uit het Hoogduitsch, 1ste afd.: Het
Christendom en de christelijke kerk der
drie eerste eeuwen, Deventer, A. ter
Gunne.

1865-1867.

H. Lang, Licht en Leven, godsdienstige
overdenkingen, naar het Hoogduitsch,
Deventer, A. ter Gunne.

1867.

De beteekenis der nieuwere
b i j b e l b e s c h o u w i n g ,invoorbeelden
aangewezen (10 opstellen, in afleveringen
uitgekomen), Deventer, A. ter Gunne.
De levende in het leven, toespraak naar
Johannes 20, vers 11-13, gehouden op
den tweeden Paaschdag, Dokkum, S.R.
Schaafsma.

1868.

Gedenkt uwen voorganger, toespraak ter
nagedachtenis van den Hoogeerwaarden,
Zeergel. heer P.A.C. Hugenholtz,
gehouden 16 Febr. 1868, Dokkum, S.R.
Schaafsma.
Zoo gelooven wij ook, - daarom spreken
wij ook, beoordeeld door Dr. R.
Kruizinga Homan in een bij H. Bokma te
Leeuwarden uitgegeven brochure,
getiteld: Openbaring of wijsbegeerte?

1868-1873.

De nieuwe richting in het
l e v e n , bladen ter godsdienstige
volks-ontwikkeling, uitgegeven door een
vereeniging van predikanten, verscheen
om de veer-
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tien dagen in 1 vel druks te Dokkum bij
S.R. Schaafsma, 4 jaargangen, van den
5den jaargang slechts afl. 1-12.
Twee toespraken, uitgegeven tot een
weldadig doel bij S.R. Schaafsma te
Dokkum,
1. Maar ééne schrede, den 9den Januari
1870, uitgesproken na vele treffende
sterfgevallen,
2. Ook de zonde Gods dienares.
1870.

Open brief, antwoord aan P. Hofstede de
Groot, namens het moderamen der
samenkomsten van moderne predikanten
in de Noordelijke provinciën, Dokkum,
S.R. Schaafsma.
Het huwelijk, gevolgd door een gedicht:
De lijnbaan, verschenen in de bibliotheek
van volksvoordrachten onder redactie van
M.W. Scheltema, no. 12, uitgave van
Roelofsen en Hübner te Amsterdam.

1871.

Het weekblad ‘O o s t e r g o ’, nieuwsblad
voor Dokkum en omstreken, door C.A.
opgericht en vele jaren geredigeerd, en
dat nog ten huidigen dage geregeld
verschijnt.

1873.

De waarde der kerk van onzen tijd,
toespraak op den 3den Augustus 1873,
Dokkum, R.A. Schaafsma.

1874.

Geschiedenis van den Duivel, vrij
bewerkt naar 't Hoogduitsch van Roskoff,
Groningen bij gebroeders Hoitsema.

1876.

Beelden en Typen uit de christelijke
wereld, vrij gevolgd naar August
Werner's Helden der Christlichen Kirche,
met ongeveer 100 platen en portretten, 2
deelen, Haarlem, Kruseman en Tjeenk
Willink.

1878.

Ritualen voor den leerling, den
metgezellen - en den Meestergraad, D.
Noothoven van Goor, 3 deelen.
Opstellen in het Maçonniek weekblad,
(van 1880-1885 redacteur).
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1881.

De kluisters verbroken. Een woord aan
het Nederlandsche volk, 26 Juli
1581/1881, Dokkum, Boekhandel A.
Schaafsma.

1882.

Afscheidswoord tot de Hervormde
Gemeente van Dokkum, 20 April 1882.

1882-1884.

Woordenboek der vrijmetselaren, naar de
beste bronnen bewerkt, Haarlem, de
Erven H. Bohn.

1882-1885.

Het nieuwsblad van Hoorn
‘We s t - F r i e s l a n d ’, gesticht en
geredigeerd door C.A.

1883.

De bond van vrijmetselaren in den
modernen tijd, ons recht en onze roeping,
Rotterdam D.J.P. Storm Lotz. H i e r e n
d a a r o n t d e k t , eene gave voor de
onge-
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lukkigen van Moddergat (een bundel met
een woord vooraf, van 23 schetsjes, van
1871 tot 1879 als feuilletons
voorkomende in het weekblad Oostergo),
Dokkum, A. Schaafsma.
1885.

D e G o d s d i e n s t d e r To e k o m s t ,
Leiden, S.C. van Doesburgh.
Te g e n g i f t , Open brief aan Jan
Holland, Leiden, S.C. van Doesburgh.
Wat altijd blijft, laatste toespraak tot zijne
Gemeente te Hoorn, 18 October 1885,
Hoorn, A. Geerts.

1887.

Een school met den bijbel, Padang.

1888.

M n e m o s y n e , Leiden, S.C. van
Doesburgh.

1891.

J è d i d a , een verhaal uit de VIIde eeuw
voor Christus. 2 deelen, Leiden, S.C. van
Doesburgh.

1893.

I n l e d i g e u r e n , voordrachten voor
militairen, Leiden, S.C. van Doesburgh.

1894.

E e n o f f e r , een verhaal uit het jaar 432
voor Christus, 2 deelen, Leiden, S.C. van
Doesburgh.
Planten-mysteriën, voordracht gehouden
in de Wetenschappelijke Vereeniging te
Buitenzorg, opgenomen in het tijdschrift
Teysmannia, vijfde deel, Batavia, G.
Kolff en Co.

1895-1905.

Indisch Maçonniek Tijdschrift, uitgave
N.V. Boekhandel en Drukkerij v/h.G.C.T.
van Dorp en Co.,
Semarang-Soerabaja-'s-Gravenhage,
opgericht en geredigeerd door A.S.
Carpentier Alting, die tot zijn dood
daaraan als vast medewerker verbonden
bleef, nog geregeld verschijnend, na
splitsing in 1910 in twee gedeelten, onder
redactie van den oudsten zoon, prof. mr.
J.H. Carpentier Alting, wat het
Nederlandsch gedeelte betreft, en van den
heer A. van Witzenburg voor het Indisch
gedeelte.
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Het doel heiligt de middelen, eenige
aanteekeningen op de lezing van Pastoor
A.J. Asselbergs, gehouden te Djocjacarta
den 26 Nov. 1900, Semarang-Soerabaja,
G.C.T. van Dorp en Co.

1905.

Orthodox en Modern, voordracht
gehouden in de vergadering der afdeeling
Batavia van den Nederlandschen
Protestantenbond van 10 Juli 1905,
Batavia, H.M. van Dorp en Co.
Mr. Dr. Jacobus Anne van der Chijs,
bijdrage tot het Weekblad voor Indië,
uitgave van de N.V. Soerabajaasch
Handelsblad en Drukkerijen te Soerabaja.

1906.

Referaat op de Vergadering van Moderne
Theologen, omtrent de vraag: Een groot
belang ook voor de Ne-
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derlandsch-Indische samenleving is, dat
onze beginselen aldaar meer tot invloed
komen. Wat staat daaraan in den weg, en
wat kan ter bevordering er van gedaan
worden? Bijvoegsel behoorende bij ‘De
Hervorming’ van Zaterdag 26 Mei 1906.
1907.

Overdenkingen op maçonniek gebied,
overdrukken uit het Indisch Maçonniek
Tijdschrift, G.C.T. van Dorp en Co.,
Semarang-Soerabaja-'s-Gravenhage.
Predikanten en ziekentroosters op de
vloot, voordracht gehouden voor de
Marine-vereeniging no. 2. Jaargang
1907-1908, Helder, G. de Boer Jr.

1908, 1909, 1910.

Aanteekeningen op de Begrooting van
Nederl.-Indië, uitgave van de vereeniging:
‘Moederland en Koloniën’,
's-Gravenhage, M. van der Beek's
hofboekhandel.
Hoofdstuk Eeredienst:
De Commissie in Nederland voor de
zaken der Protestantsche Kerken in Oosten West-Indië.
Godsdienstonderwijs door bevoegden en
door niet wettelijk bevoegden.
De bezoldiging van den adj. Secretaris
van het Bestuur over de Protestantsche
Kerken in Ned.-Indië.
Vermeerdering van het aantal
predikantsplaatsen.
Behoud der eenheid van alle Protest.
kerkgenootschappen.
Subsidies aan Hoogere Burgerscholen.

1910.

Junghuhn's levensbeschouwing, bijdrage
tot het Gedenkboek: Franz Junghuhn
1809-1909, 's-Gravenhage.
De Wereld van 't Geheimzinnige, vrije
bewerkiug van ‘Aberglaube und Zauberei
von den ältesten Zeiten bis in die
Gegenwart’ door dr. Alfred Lehmann,
Semarang-Soerabaja-'s-Gravenhage,
G.C.T. van Dorp en Co.

1911.

De Protestantsche Kerk in Indië, lezing
den 21sten Februari 1911 gehouden voor
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de Indologen-vereeniging te Leiden. Zie
Indologenblad, orgaan der vereeniging
van 1 Maart 1911.
1912.

Van 's Menschen ellende, in Teekenen
des Tijds, tweemaandelijksch tijdschrift
in vrijzinnig godsdienstigen geest,
Haarlem, de administratie van Teekenen
des Tijds.

1913.

Bouwstukken, gehouden in de Loge
‘Hiram Abiff’ te 's-Gravenhage op 15 en
29 Januari, A. Plichtenleer, B.
Deugdenleer.

1914.

Weest sterk en vertrouwt, toespraak, bij
de uitbreking van den grooten
wereldoorlog, gehouden in de
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godsdienstige bijeenkomst der afdeeling
's-Gravenhage van den Nederlandschen
Protestantenbond den 9den Augustus
1914.
Bespreking van het door de
Hollandia-drukkerij te Baarn uitgegeven
werk: De Europeesche vrouw in Indië
van Mevrouw B. van
Helsdingen-Schoevers. Weekblad ‘De
Hervorming’ van Zaterdag 10 October
1914.
1915.

Persoonlijke indrukken en herinneringen
over een tijdvak van vijftig jaren, rede
gehouden in de vergadering van Moderne
Theologen van 13 April 1915 en
opgenomen in het Weekblad ‘De
Hervorming’ van 24 April 1915.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1916

134

Levensbericht van Johannes Franck.
In het najaar van 1876 werden zij, die zich in het bijzonder met Middelnederlandsche
studiën bezig hielden, aangenaam verrast door de verschijning van een academisch
proefschrift van een jong Duitsch geleerde, opgenomen in de ‘Quellen und
Forschungen’ (XVIII), waaraan de beroemde namen van Bernhard ten Brink, Wilhelm
Scherer en Elias Steinmeyer zijn verbonden. Het bevatte eene uitgave van de door
Mone indertijd (vóór 1838) te Leuven gevonden fragmenten van den
Middelnederlandschen ‘Flandrijs’, en door hem bl. 58 van zijn bekend ‘Uebersicht
der ndl. Volksliteratur’ besproken. Uit de nalatenschap van Mone zijn de 10
perkamentbladen gekomen aan de Universiteitsbibliotheek te Straatsburg, waar de
student Franck onder ten Brink studeerde. Hij legde reeds in dit proefschrift, de
uitgave der fragmenten met grammatische en lexicographische aanteekeningen, eene
grondige kennis van het Middelnederlandsch aan den dag, die ons het vooruitzicht
opende om in dezen land- en vakgenoot van Jacob Grimm, Hoffmann von
Fallersleben, Franz Mone, Eduard von Kausler en Ernst Martin, eene welkome
aanwinst te zien voor
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de Middelnederlandsche philologie. En in deze hoop zijn wij niet bedrogen: een
groot deel van zijn helaas niet langdurig leven heeft Franck aan Middelnederlandsche
studiën gewijd, en daarom mag ook een herinneringswoord aan dezen scherpzinnigen
geleerde, die zooveel voor onze vroegere taal gedaan heeft, niet ontbreken in de
jaarboeken onder Maatschappij, die het zich evenals de Koninklijke Akademie van
Wetenschappen eene eer mocht rekenen, hem onder hare buitenlandsche leden te
tellen. Beter dan hetgeen over hem in het ‘Weekblad de Amsterdammer’ van 22
Februari 1913 gezegd is door Prof. J.W. Muller, die zich in het bijzonder Franck's
leerling govoelt, kan ik zijne groote verdiensten en talenten niet in het licht stellen,
maar ook van mij, die veel van hem heb geleerd en jaren lang in ongestoorde
vriendschap met Franck verbonden ben geweest, mag wel een - tot heden door
verschillende oorzaken in de pen gebleven - woord van dankbare herinnering, aan
zijne nagedachtenis gewijd, worden verwacht.
Dat den jongen doctor duidelijk voor oogen stood, op welk studieterrein hij bij
voorkeur en met toewijding zou arbeiden, bewees het feit, dat hij na zijne promotie
naar Leiden kwam, om daar onder leiding van De Vries zijne studie van het
Middelnederlandsch voort te zetten en te verdiepen, misschien ook om Hollandsch
te leeren, hetgeen voor de studie, die hij zich ten doel stelde, van groot nut moest
zijn. Doch de gelegenheid om zich ook het hedendaagsche Nederlandsch eigen te
maken heeft hij niet benuttigd; bij voorkeur ging hij om met Duitschsprekend
gezelschap, zoodat hij zijn leven lang in onze hedendaagsche taal een vreemdeling
is gebleven. De redactie van enkele aanteekeningen in het eerste boek van zijne
uitgave van Maerlant's Alexander - daarna
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is het noodig gebleken toezicht op zijn Hollandsch verscherpt - vertoonen daarvan
de duidelijkste sporen, en ook in zijn Etymologisch Wdb. der Ndl. Taal komt dit
gebrek, niet zonder schade voor dit boek, nu en dan helder aan den dag. Doch voor
het overige heeft het verblijt van een groot jaar te Leiden voor hem en ons zelven
goede vruchten gedragen. Onder de leiding van en den omgang met de Vries
vermeerderde en verdiepte hij zijne kennis van het Middelnederlandsch, en hoe
erkentelijk hij was voor de gulle en vriendelijke ontvangst in diens gastvrije huis,
toonde hij op eene fijne en eigenaardige wijze door de meesterlijke nabootsing van
de Middelnederlandsche riddergedichten in het mnl. gedicht, waarmede hij De Vries
bij gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsfeest te Leiden verraste: ‘Van dien clerc
Matthise, ein Mittelniederländisches Gedicht, nach einer unentdeckten handschrift
herausgegeben, ohne einleitung, glossar und erläuterungen aber mit einer vorrede;
Leiden, fünfundzwanzig Jahr nachdem Dr. Matthijs de Vries daselbst professor
wurde’. Hij heeft dit gevoel voor De Vries zijn geheele leven behouden, doch het
alleen bij ééne gelegenheid bedwongen, toen hij de overtuiging had dat De Vries de
deugdelijke en beproefde paden der grondige op de filiatie der hss. berustende
beginselen der Germaansche philologie dreigde te verzaken, nl. na Verwijs' uitgave
van Maerlant's Strophische Gedichten van Jacob van Maerlant. In de aanteekeningen
daarop waren ettelijke, ook zeer willekeurige, voorslagen van tekstverandering van
De Vries opgenomen, waartegen Franck met kracht meende te moeten opkomen,
omdat hij de vaste overtuiging had, dat deze wijze van behandeling van een tekst,
wanneer die werd voorgestaan door een man van gezag als De Vries, zonder twijfel
nadeelig zou zijn voor
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de ontwikkeling der Germaansche philologie, die hij voor de juiste hield. Ik ben het
in dezen geheel met Franck eens: niemand zal aan het vernuft eene plaats ontzeggen
bij de beoordeeling van eene bedorven lezing, waar gelijktijdige hulpmiddelen der
kritiek ontbreken; hoe voortreffelijk is niet de door De Vries aangebrachte verbetering
in een fragment van ‘Die Rose’ (bl. 256) van ‘I raven cant’ in ‘ivaren (d.i. ivoren)
tant’. Maar de grondslag der verbetering moet toch altijd het handschrift blijven en
dat heeft De Vries bij zijne vernuftige gissingen herhaaldelijk vergeten. De door hem
in den tekst van ‘Ons Heren Wonden’ voorgestelde lezingen zijn danook door de
d r i e daarna ontdekte handschriften in geen enkel opzicht bevestigd, en dit mag wet
als een doorslaand bewijs gelden, dat het gelijk in dezen was aan de zijde van Franck.
Men gevoelt, dat er van iemand, die zulke goedgegronde denkbeelden had over
de methode van beoefening der taalstudie, en zulk eene uitnemende leerschool voor
grammatische studie had doorloopen, waarvoor de Duitsche geest vatbaarder en
geschikter is dan de Nederlandsche, veel voor ons te leeren was, en zoo waren dan
uiterst nuttig de middaguren, door Verwijs, Franck en mij gewijd aan de gezamenlijke
lezing en bespreking van Jan de Weert's ‘Wapene Rogier’, die wij tot onderwerp van
onze colloquia docta hadden gekozen en waaraan ik met groot genoegen terugdenk.
Ook voor hem waren natuurlijk deze middagen niet zonder nut: hij kon van ons het
een en ander leeren, door onze grootere geoefendheid in het Middelnederlandsch,
onze omvangrijker lectuur en ons meer ontwikkeld gevoel voor de geschiedenis der
woordbeteekenis, waarvoor onze landgenooten vooral een open oog en een juist
gevoel hehben, eene
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eigenschap, waarover Franck zich bij voorkomende gelegenheid met waardeering
heeft uitgelaten.
Aan deze leerzame gesprekken kwam nog vóór dat Franck ons land weder verliet
door mijn vertrek naar Amsterdam (April 1878) een einde, maar de vrucht er van
genoot ik nog lang daarna, ook al kon ik mij niet tot een goed ‘grammaticus’
opwerken, hetgeen mijn vriend mij in zijne kritiek op mijne uitgave van den Seghelijn
van Jherusalem op eene niet ondoorzichtige wijze voor oogen hield. Hier was de
inhoud der kritiek juist en de toon niet onwelwillend, maar dit was bij zijne kritieken
niet altijd het geval; meermalen was hij alsdan bits en scherp, hetgeen weliswaar een
gevolg was van de hooge vereering, die hij zijne wetenschap toedroeg, maar niet
gemakkelijk te verdragen voor de Nederlandsche geleerden, die zich door den jongeren
Duitschen vakgenoot niet de les wilden laten lezen. Dit heeft zonder twijfel aan zijn
invloed hier te lande schade gedaan, en dit is te betreuren; het meesterlijke, op de
juiste wijze voorgedragene, wekt bewondering en lust tot navolging, terwijl het
meesterachtige, hoe groot ook het gelijk moge zijn, weerzin en zucht tot tegenspraak
wekt.
Intusschen toonde Franck op overtuigende wijze zich een meester in het vak, die
de opmerkzaamheid vestigde op allerlei leemten in de Nederlandsche philologie,
vooral de onvoldoende grammatische waarneming en formuleering, het schenken
van te weinig aandacht aan den aard der verschillende ndl. vocalen ook in verband
met de rijmen, en het niet uit elkander houden der vormen van verschillende
tongvallen en tijden. Aan het loffelijk streven om daarin verbetering te brengen is
de verschijning te danken van eene reeks van studiën over de vocalen (vooral e en
o) in het ‘Zeitschrift f.d. Alter-
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tum’, doch vooral van zijne ‘Mittelniederländische Grammatik’ (1883), de eerste
uitvoerige wetenschappelijke spraakkunst van het Middelnederlandsch, voor een
beginnend Nederlandsch student misschien wat moeilijk, maar van een rijken en
uitnemend doorwerkten en systematisch ingedeelden inhoud, waardoor hij aan de
studie van het Middelnederlandsch voorgoed zijn naam heeft verbonden. In 1910 is
daarvan eene tweede, verbeterde en - ook met een zaak- en woordregister vermeerderde uitgave verschenen, het laatste maar blijvende werk dat hij voor de
Mnl. philologie heeft gedaan. Het latere deel van zijn leven heeft hij vooral besteed
aan de voorbereiding van een ‘Wörterbuch der rheinischen Mundarten’, voor welk
werk hij, als Rijnlander, fijn waarnemer der klanken en degelijk kenner van het
Oudgermaansch de aangewezen leider was. Ook Van Helten heeft ons eene
Middelnederlandsche Spraakkunst geschonken, eveneens met een rijken maar niet
zoo overzichtelijken inhoud en - in tegenstelling met Franck's werk - met vermelding
der bronnen, maar ‘het blijft Franck's verdienste, dat hij 't eerst de - in Duitschland
reeds lang gevolgde - methoden op het Middelnederlandsch heeft toegepast, 't eerst
ons het geheele samenstel onzer middeleeuwsche taal in voortdurend geregeld verband
met de oudere Germaansche vormen, en daarmede in een gansch ander en nieuw
licht heeft leeren zien’ (Muller).
Blijkt uit deze spraakkunst zijn meesterschap over de taal en zijne diepe taalkennis,
ook in zijne beide tekstuitgaven heeft hij deze eigenschappen en talenten op eene
duidelijke wijze aan den dag gelegd. De eerste is die van Maerlant's ‘Alexander’
(1882), die jaren vroeger (1860) was uitgegeven door Snellaert, een verdienstelijk
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Zuid-nederlandsch dilettant, die de uren aan zijne studie gewijd moest ontwoekeren
aan zijne dokterspraktijk. Franck heeft daarvan eene wetenschappelijke uitgave
gemaakt; hij heeft den tekst, die door een afschrijver in een westfaalschen tongval
was omgeschreven, in den oorspronkelijken westvlaamschen, dien van Maerlant,
hersteld en in eene uitvoerige inleiding de bronnen en verschillende kwesties van
historisch-literarischen en grammatischen aard, in verband met den tekst, grondig
behandeld, en talrijke verbeteringen, ook door de vergelijking van de lat. ‘Alexandreïs’
van Wouter van Castelioen, er in aangebracht. Dat er aan het overbrengen van een
mnl. werk in een anderen, den oorspronkelijken, tongval bezwaren zijn verbonden,
niet alleen met betrekking tot de grammatische vormen, maar ook tot den
woordvoorraad, heb ik zelf maar alte zeer ondervonden bij mijne uitgave van den
‘Spiegel der Sonden’, welks handschrift in hetzelfde geval verkeert als dat van den
Alexander. Het zal dus niet verwonderen, dat er het een en ander op de tekstredactie
is aan te merken, gelijk ik in mijne aankondiging van de uitgave in het ‘Zeitschr. f.d.
Altert.’, dl. 27, Anzeiger 9 blz. 385 heb aangetoond. Doch door dat weinige wordt
geen afbreuk gedaan aan de hooge waarde der uitgave, uit welke, gelijk ook uit de
uitvoerige aanteekeningen een achtenswaardige hoeveelheid Middelnederlandsch is
te leeren. De tweede tekstuitgave, waarbij ik zelf ook betrokken ben, en waarover ik
dus in een eenigszins anderen toonaard moet spreken, is die van Maerlant's
‘Strophische Gedichten’, een deel der letterkundige nalatenschap van Verwijs, welker
nieuwe bewerking de uitgever aan mij wilde toevertrouwen. Gelukkig vond ik Franck
na eenige aarzeling bereid om de moeilijke en tijdroovende taak met mij te
ondernemen,
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en zoo werden dan onze drie namen voor de tweede maal aan eenzelfde werk
verbonden. De uitkomst heeft bewezen, dat het als mijne grootste verdienste moet
worden beschouwd, dat ik mij de medewerking van Franck aan de uitgave heb mogen
verzekeren, want al het nieuwe in de uitgave, zoowel voor bronnenstudie als voor
nieuwe onderzoekingen over grammatica, rhythmiek en stijl en voor de onderlinge
verhouding der talrijke handschriften, kortom de geheele uitvoerige inleiding, is van
Franck's hand. Eerlang moet eene nieuwe uitgave ter perse worden gelegd; ik zal
dan de medewerking van mijn betreurden vriend op eene voelbare en pijnlijke wijze
missen, maar gelukkig heeft Franck er voor gezorgd, dat er van eene geheele
omwerking geen sprake behoeft te zijn, en dat er dus tusschen de 2de en 3de uitgave
een verschil zal bestaan, dat zoogoed als wegvalt bij de vergelijking der 2de en de
(niet geheel voltooide) eerste (van Verwijs).
Van één werk, dat ook rechtstreeks ons taalgebied raakt, maar nu niet het
Middelnederlandsch, maar het Nederlandsch van den nieuweren tijd, moet ik nog
gewag maken, nl. het ‘Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche taal’ (1884-92).
Hier blijkt de bewerker - en in verband met het bovengezegde kan dit niet
verwonderen - niet de vastheid te bezitten, die iemand in alle gevallen stempelt tot
een betrouwbaren gids, ook staan er - doch dit is een gering bezwaar - woorden in
die een Nederlander niet zou achten tot de algemeene taal te behooren, en ontbreken
er andere - en dit is een grooter -, die men er in zou verwachten. Hoewel er een groote
kennis van het Middelnederlandsch, het Oudgermaansch en het Indogermaansch in
is verwerkt, heeft dit boek minder dan zijne andere werken bijgedragen
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tot zijn roem; ook in Duitschland, tengevolge van het gebruik, dat Franck gerechtigd
meende te zijn te maken van het Etymologische Woordenboek van Kluge, hetgeen
tot eene minder goede verstandhouding tusschen de beide geleerden heeft aanleiding
gegeven. Ook van dit boek van Franck is eene nieuwe bewerking verschenen, maar
niet van zijne eigene hand, welke hij daarvoor en daaraan niet wilde leenen, maar
van Prof. Van Wijk, die, al is het ook een geheel ander boek geworden, met
prijzenswaardige piëteit den naam van Franck er aan verbonden heeft doen blijven.
Indien ik alles naging en beschouwde, wat deze werkzame man heeft geschreven,
dan zou duidelijk uitkomen, dat hij niet uitsluitend aanleg had voor taalkundig
onderzoek, maar dat hij ook voor andere zijden van den menschelijken geest een
open en geoefend oog had. Laat mij ten bewijze daarvan maar één artikel noemen,
dat binnen het kader van mijne beschouwingen valt, nl. het merkwaardige opstel,
dat hij in de ‘Neue Jahrbücher f. class. Philol. u. Pädagogik’ (dl. 13, bl. 424 vlgg.)
geschreven heeft over Willem van Affligem, den dichter van het door F. van
Veerdeghem, hoogleeraar te Luik, te Kopenhagen wedergevonden handschrift van
het ‘Leven van St. Lutgard’, onder den titel ‘Eine literarische Persönlichkeit des XIII.
Jahrhunderts in den Niederlanden’. De eigenaardige plaats, die deze dichter in de
Middelnederlandsche letterkunde inneemt, zijn bijzondere stijl, zijne periodenbouw,
soms zich over een paar dozijn regels uitstrekkende, doch steeds een goed sluitend
en afloopend geheel vormende, zijn van het gewone afwijkende rhythme, dat op
Fransche voorbeelden berust, dit alles wordt door Franck op eene even onderhoudende
als grondige wijze behandeld; het is een aangename lectuur,
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ook en vooral om den diepen blik, dien hij daarin slaat en ons doet slaan in
middeleeuwsche toestanden en de vorming van een fijnen, althans een ongewonen,
geest.
Hoewel het mijne bedoeling niet is eene levensbeschrijving te geven van mijn
overleden vriend, en dus veel van hetgeen hij geschreven en gedaan heeft, hier
onvermeld blijft, zoo meen ik toch enkele feiten uit zijn leven hier kortelijk te moeten
vermelden.
Franck werd 27 April 1854 te Bendorf bij Coblenz geboren, en studeerde eerst te
Munster, daarna te Straatsburg. Na zijn verblijf te Leiden vestigde hij zich als
privaatdocent voor Germaansche, inzonderheid Nederlandsche en Nederduitsche,
philologie te Bonn, werd er in 1886 buitengewoon hoogleeraar, totdat hem aldaar
voor enkele jaren een nieuw, mede opzettelijk voor hem geschapen,
gewoon-hoogleeraarschap in Nederlandsche en Nederduitsche taal en letterkunde
werd opgedragen. Deze betrekking bekleedde hij tot aan zijn dood (23 Jan. 1914),
het gevolg van eene pijnlijke operatie, die hij een jaar te voren had moeten ondergaan,
en waarvan hij een tijdlang genezen scheen. Bij zijne begrafenis heeft Prof. Muller
- en wij zijn er hem zeer erkentelijk voor - Nederland en de Nederlandsche philologie
vertegenwoordigd en bij die gelegenheid aldus gesproken:
‘An dem Sarge Johannes Francks darf gewisz ein kurzer dankbarer Nachruf
aus den Niederlanden nicht fehlen, aus dem Lande oder vielmehr aus den
beiden Ländern, Holland und Belgien, denen Sprache der Verstorbene den
gröszten Teil seiner wissenschaftlichen Arbeitskraft gewidmet. So sei es
mir denn vergönnt, im Namen meiner Fach- und Sprachgenossen aus Nordund Süd-Niederland, sicher, wenn gleich nicht in besonderem Auftrage,
doch auch im Namen der holländischen und belgischen gelehrten
Gesellschaften, denen Franck als auswärtiges Mitglied angelhörte, hier
ein Wort wärmsten und tiefsten Dankes zu sprechen für Alles, was er für
die Erfor-
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schung unserer älteren Sprache geleistet hat. 36 Jahre sind vergangen, seit
der junge Dr. Johannes Franck nach Leiden kam, um im Verkehr mit den
dortigen niederländischen Philologen unsere mittelalterliche Sprache weiter
zu studieren und sich auch die neuere Sprache anzueignen; namentlich im
Hause unseres verehrten Altmeisters De Vries ...., dessen Namen er später,
obwohl selbst teilweise andere, neue Wege gehend, immer mit der gröszten
Pietät gedachte. Schon damals aber lernten nicht nur wir Studenten, mit
denen er oft verkehrte, sondern auch die älteren Philologen vieles von dem
jungen deutschen Doktor. Unserer niederländischen Philologie drohte
damals eben die Gefahr, in klassischer Zurückgezogenheit die Fühlung
mit der Germanistik und der Indogermanistik, wo alles in voller Gährung
war, zu verlieren: frisches Blut tat Not, neue Ziele sollten gesteckt werden.
Diese Verbindung der mittelniederländischen Philologie mit der
Germanistik wiederherzustellen hat Franck sich kräftig bemüht. Er hat,
nicht der einzige, aber doch der erste, durch seine meisterhaften kritischen
Ausgaben mittelniederländischer Werke, durch seine Untersuchungen
über mittelniederländische Laut- und Flexionslehre, durch seine
mittelniederländische Grammatik, auch durch sein niederländisches
etymologisches Wörterbuch, unsere Wissenschaft wirklich auf neue Bahnen
geführt. Dafür schuldet die niederländische Philologie, dafür schulden alle
Niederländer, Holländer und Flamländer ihm vollauf groszen und warmen
Dank. Und wenn es ihm selbst bisweilen, vielleicht nicht ganz ohne Grund,
so vorgekommen sein mag, als ob seine Stimme in den Niederlanden eine
‘vox clamantis in deserto’ bliebe, als ob seine Arbeit nicht so allgemein
und so grosze Anerkennung finde als sie verdiente, ohne Zweifel bleibt
ihm ein hervorragender Platz in der Geschichte der niederländischen
Philologie gesichert’.
J. VERDAM.
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Levensbericht van P. Herman Jozef Allard S.J.
1 April 1830 - 5 October 1915.
Bracht ons de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden in 1915 het
Levensbericht van een uitmuntend lid der Sociëteit van Jezus, den keurigen dichter
Bernard van Meurs, thans bewijst zij opnieuw die eer aan een ander bekend lid
dierzelfde orde, den letterkundigen geschiedschrijver H.J. Allard. Gesproten uit een
deftig geslacht in het oude Geertruidenberg zag hij op een voor zijn roeping, neiging
en aanleg zeer gunstig tijdstip het levenslicht. De meeste Katholieke baanbrekers
waren een half menschenleven vóór 1830 geboren en begonnen reeds krachtig te
werken, toen Allard zijn kinderschoenen nog niet ontgroeid was. Dit noemen wij
voor hem een geluk, omdat hij voor hun openbaren, politieken arbeid, welke, in
bondgenootschap met de toenmalige liberale partij, tot een guustige herziening der
grondwet in 1848 en het daaruit volgende Herstel der Kerkelijke hiërarchie werd
ondernomen, aanleg noch neiging gevoeld heeft. Veel meer werd zijn stille inborst,
zijn steeds toenemende eruditie en gestadige werklust tot de tweede generatie der
roomsche baanbrekers getrokken. Terwijl de gelederen der eerste waren verdwenen
of allengs zeer sterk gedund, zette de tweede hun werk
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voort. Tot deze behoorden J.A. Alberdingk Thijm, Dr. Nuyens, Dr. Schaepman en
anderen. Bij hen sloot ook Pater Allard zich aan. En al schoten hem ook voor het
reuzenwerk der drie met name genoemden de krachten te kort, al nam hij ook een
meer bescheiden deel van het groote werk voor zich, toch heeft ook Pater Allard
zonder veel vertoon zeer veel gewerkt, om ‘het vrije en ruime veld’, waarop de
Katholieken zich toen reeds bewogen, in de herwonnen vrijheid te handhaven. Tal
van letterkundige en geschiedkundige werken en opstellen gaf hij ons te genieten,
stichtte ontzaglijk veel nut, verwierf zich van lieverlede een grooten naam en was
een der meest bekende en gewaardeerde leden zijner orde in Nederland.
Nadat de kleine Herman te Geertruidenberg de lagere school, waar hij met den
zoon van den dominé op dezelfde bank zat en dus al vroeg verdraagzaamheid leerde,
had doorloopen, koos zijn vader voor de beoefening der klassieke studiën geen
Hollandsch collegie, maar veeleer dat van Hoogstraten bij Antwerpen, vermoedelijk
om zijn zoontje in het destijds nog meer gebruikelijke Fransch te bekwamen. Hier
vond de leerling, zoo geen beroemde, dan toch goede en degelijke leeraren, die den
toekomstigen letterkundige en geschiedschrijver uitmuntend opleidden, hem vormden
naar hart en verstand en bij hem de eerste kiemen legden van zijn uitnemenden smaak
en historischen speurzin, welke, door de hoogere studiën van wijsbegeerte en
godgeleerdheid altijd meer gesterkt en ontwikkeld, zoo menige heerlijke vrucht op
het veld van letterkunde en historie zouden doen rijpen,
In den zomer van het revolutiejaar 1848 had hij de gymnasiale klassen voltooid
en niet lang daarna verliet de vrome jongeling, den 27sten September van dat jaar
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de nog zoo gistende en woelige wereld, om den religieuzen staat te omhelzen in het
rustig en veilig gelegen noviciaat der Sociëteit van Jezus te Drongen bij Gent. Want
de Nederlandsche Jezuïeten vormden destijds nog geen eigen orde-provincie en
hadden nog geen eigen noviciaat noch studiehuizen, zoodat alle ordescandidaten ter
verdere opleiding naar België werden gezonden. Al was zijn verblijf aldaar van niet
zeer langen duur, toch dacht en sprak Pater Allard op lateren leeftijd nog zeer gaarne
over België en bijzonder over Drongen, waar hij ook den Generaal der Orde, den
Hoogeerw. Pater Johannes Roothaan, had mogen begroeten. Deze eerste liefde
vertolkte zich bij hem, tot aan zijn dood toe, in een hartelijke genegenheid en
sympathieke vriendschap, welke hij steeds gaarne aan zijn Belgische medebroeders,
te Maastricht vertoevend, te kennen gaf.
In het jaar 1850 kwam hij naar Nederland terug, waar intusschen in hetzelfde jaar
een volledige provincie der Sociëteit was opgericht, om in het junioraat te Ravenstein
de studie der humaniora en rhetorica te herhalen en zoodoende zich voor te bereiden
tot een professoraat in een of ander college der Sociëteit.
In bijna alle berichten, welke ik tot nu toe over Pater Allard las, zijn grove fouten
omtrent de datums der door hem bekleede betrekkingen ingeslopen. Het zij mij
derhalve vergund, ze zoo juist mogelijk volgens de Catalogen te vermelden. Als is
zulk een opsomming ook eenigszins dor, ze heeft toch haar groot nut voor de historie.
Ziehier dan de lijst zijner functies van het jaar 1850 tot aan zijn dood. Pater Allard
vertoefde in het schooljaar 1850-1851 te Ravenstein, waarna hij in het seminarie te
Kuilenburg de Fransche taal onderwees en tevens de surveillance waarnam in
1851-1852. De twee vol-
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gende schooljaren 1852-1854 onderwees hij de syntaxis in het college te Katwijk en
kwam daar in aanraking met den man van fijnen smaak en dichterlijken aanleg,
professor Petrus Koets S.J., van wien Pater Allard, volgens zijn eigen getuigenis,
zeer veel geleerd heeft. Uit dankbaarheid gaf hij zestien jaren daarna De verspreide
en onuitgegeven gedichten van wijlen P.J. Koets, R.K. Pr., eertijds leeraar aan 't
Gymnasium te Katwijk, Amsterdam 1870, in het licht en bracht hem in de Inleiding
een welverdiende hulde. In den herfst van 1854 had de jeugdige leeraar te Katwijk
zijn taak voltooid en werd daarop wederom naar het Seminarie te Kuilenburg
gezonden, om er in de schooljaren 1854-1856 de rhetorica te onderwijzen. In
1856-1858 deed Allard de hoogere studiën der wijsbegeerte: een jaar te Ravenstein
en een tweede te Kuilenburg. In den herfst van 1858 begaf hij zich naar Maastricht
en begon in het theologisch collegie der Sociëteit de studie der godgeleerdheid.
Na het derde jaar theologie te hebben voltooid, werd hij in den herfst van het jaar
1861 te Leuven priester gewijd, en bleef daarna nog omstreeks anderhalf jaar te
Maastricht dezelfde studie voortzetten. In het vroegjaar 1863 werd hij opnieuw naar
Katwijk geroepen en bleef er tot herfst 1864 als professor der rhetorica. Nu was de
tijd voor het derde proefjaar aangebroken, hetwelk hij deed in 1864-1865 onder den
bekenden Pater Henricus Behrens te Paderborn in Duitschland.
Grondig en veelzijdig gevormd tot een vroom en geleerd priester, begon hij nu in
den herfst van het jaar 1865 zijn eervolle en nuttige loopbaan van professor en
geschiedschrijver, waarvan hij niet afwijken zal zijn leven lang. Tien volle jaren
onderwees hij in het Seminarie te Kuilenburg de rhetorica en vormde de toekom-
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stige priesters in de welsprekendheid en de letteren, zooals de meest bejaarden van
het aartsbisdom zich nog met dankbaarheid herinneren. Zijn beroemste leerling was
hier zijn Emminentie Kardinaal van Rossum, die in 1913 bij een bezoek aan
Maastricht met roerenden eenvoud zijn oud-professor, door arbeid en jaren
neergebogen, zees hartelijk ontving en zich met hem over het jaar der rhetorica
onderhield.
Nauwelijks had Pater Allard het professoraat te Kuilenburg aanvaard, of hij begon
de pen te voeren. Want het is mij niet bekend, dat hij vóór dien tijd iets in druk uitgaf.
Reeds zijn eerste opstel was in meer dan één opzicht hoogst merkwaardig. Het was
getiteld: Vondels gedichten op de Sociëteit van Jezus toegelicht en voorafgegaan
van een bijdrage tot zijn bekeeringsgeschiedenis. Toevallig werd het tevens de eerste
aflevering der Studiën, waarvan Allard niet alleen de eerste en trouwste, maar ook
een der meest bekende en verdienstelijke medewerkers geweest is.
Immers in het jaar 1867 oordeelde de geleerde en historisch zeer ontwikkelde
Provinciaal der Nederlandsche Sociëteit van Jezus, P. Ludovicus van Gulick, de
nieuwe provincie krachtig genoeg, om een tijdschrift op te richten en aldus door de
uiteenzetting en verdediging harer ideeën nuttig werkzaam te zijn onder hen, die zij
met het gesproken woord niet kon bereiken. Wegens bijzondere omstandigheden lag
er in langer uitstellen een gevaar van minder slagen, zoodat Pater Allard werd
aangezocht zijn studie over Vondel, die juist gereed lag, als eerste aflevering ter
beschikking te stellen. Dit was de vaste en geschikte grondslag, waarop de Studiën
op godsdienstig, wetenschappelijk en lettterkundig gebied (1868) werden opgetrokken
en nog heden staan.
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In de inleiding bepleitte Pater Allard Vondels bekeering door de Jezuïeten zóó
krachtig, dat van Lennep aan den heer Sterck schreef, daaromtrent geen twijfel meer
te koesteren. De eerste zeventien jaren werd dit dan ook nergens weersproken en
Allard ging rustig met zijn Vondelstudiën voort: Vondel en de Moeder des Heeren
(1869), Vondel en de Paus (1869) en tal van andere kleinere bijdragen over hetzelfde
of een verwant onderwerp.
Eerst in het Juni-nummer van 1885 nam Mgr. Klönne in De Katholiek het op voor
zijn bekenden voorganger als rector van het Amsterdamsche Begijnhof, onder den
titel: Marius en Vondel, Bekeerder en Bekeerling. Pater Allard liet zich natuurlijk
niet onbetuigd en antwoordde in de Studiën met een kritisch-historisch opstel, onder
een bijna gelijkluidend opschrift: Laurens en Vondel. Bekeerder en Bekeerling. Aldus
werd ten gevolge van het zoo mooie eerste artikel der Studiën een felle storm
ontketend. Pater van Lommel steunde met zijn eruditie en handschriftenkennis Allard
en de Litterae Annuae, welke Vondel met evenveel woorden een bekeerling der
Jezuïeten noemen. Dr. Schaepman trad aan de zijde van Klönne, en terwijl zijn
gemoed om zoo'n dorre stof nooit aan 't gisten was geraakt en hij zich zelden of nooit
met historische kritiek had bezig gehouden, leverde hij thans het bewijs, dat
welsprekendheid en pracht van taal wel de historische bewijzen kunnen versterken,
echter nooit vervangen.
J.A. Alberdingk Thijm mengde zich eigenlijk niet in het geschil, maar aarzelde
toch niet van de Litterae Annuae te getuigen (De Tijd, 21 Sept. 1885): ‘De Paters
Jezuïeten der XVII eeuw hebben in een vertrouwelijk, maar nauwkeurig opgemaakt
geschrift aan hune Overheid doen weten, dat Joost van den Vondel door hen
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tot de Katholieke Kerk was gebracht’. De Spectator teekende een cynische spotplaat
met het onderschrift:
Wat deert hem of pastoor hem heeft bekeerd of pater
De beet is eenerlei, van Kat ofwel van Kater.
Toch was men zelfs daar niet zoo onverschillig, dat men op grond den bewijzen
den grooten dichter niet hield voor een slachtoffer van den zielenijver der Jezuïeten.
Wij, een generatie jonger, zijn in kalmer gemoedsstemming dan de toenmalige
strijders; maar kennen juist daarom de Litterae Annuae van 1641 meer waarde toe
dan aan een woord van Van Heussen van het jaar 1714, en houden het er voor dat
de Jezuïeten (is het Pater Laurens of Pater van Teijlingen?) wel degelijk Vondel
hebben bekeerd.
Bij de reeds genoemde literarisch-historische geschriften van Pater Allard voegen
wij nog bij voorkeur Pater Adrianus Poirters S.J., dat in de jaargangen 1872-1873
van den Volks-almanak voor Nederlandsche Katholieken verscheen en in 1871 een
afzonderlijke uitgave ontving. Zooals in de bovenbesproken toont hij ook in deze
studie verwantschap met den nooit volprezen dichter en prozaschrijver J.A. Alberdingk
Thijm. Inderdaad had Pater Allard van zijn edelen vriend, voor wien hij een diepe
vereering koesterde en wiens portret met eigenhandige onderteekening en het
onderschrift: Nil nisi per Christum, tot het laatste toe aan zijn lessenaar hing, zeer
veel geleerd. Geen wonder dan ook, dat Thijm de ‘Levens-en dichtbeschrijving’ van
Pointers ‘uitnemend’ geslaagd noemt en het hem leed doet, ze niet met een portret
van den ‘vromen en beroemden landgenoot’ te kunnen vereeren. Pater Allard kwam
niet te Amsterdam, of men vond hem herhaaldelijk bij Thijin, die hem gaarne ontving,
hem hoogschatte en liefhad, met hem in voort-
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durende briefwisseling stond en zijn belangrijke, goed geschreven bijdragen gaarne
in het Jaarboekje opnam, ja zelfs aan een Klinkdicht van Allard een plaats gunde in
zijn onsterfelijke Portretten van Joost van den Vondel.
Was Pater Allard een Brabander door afkomst en geboorte, ook door zijn
genegenheid bleek hij aan die provincie verknocht. Haar heele historisch verleden,
vooral echter het Kerkelijke, lag hem na aan het hart. Daarom was het hem een innig
genoegen, dat zijn provinciegenoot Pater Poirters in diens geboorteplaats Oisterwijk
een standbeeld zou ontvangen en vatte, reeds meer dan 80 jaren oud, nog de pen op,
om in het weekblad Van onzen Tijd zijn laatste artikelen te besteden aan de
verheerlijking van Poirters. Die voorliefde voor Brabant bracht hem ook tot het
schrijven van een zijner grootste en degelijkste werken: Antonius van Gils en de
gebeurtenissen van zijn tijd. Naast de goede inrichting van het boek prijzen wij gaarne
de eruditie en de nauwkeurigheid, maar vooral de liefde en toewijding, waarmee het
is geschreven. Belangrijk is daarenboven dit werk in hooge mate. Niet alleen, omdat
het grootendeels uit onuitgegeven bescheiden geput is, maar ook omdat daarin de
lotgevallen van Van Gils, het bisdom 's-Hertogenbosch, de Leuvensche Universiteit,
Willem I en Napoleon naar waarheid zijn beschreven. Met groot genoegen is destijds
dit leven van den grooten president van het Seminarie Haaren door de geestelijkheid
van de Bossche diocees en de geleerden ontvangen. Naast verdiende lofspraak wordt
er ook menige ondeugende aanmerking en betutteling gegeven. Met dankbare piëteit
herinner ik mij nog, hoe ik zelf deze eenige Roomsche beschrijving van den tijd van
Napoleon en Willem I gebruikte bij het samenstellen van het Ie Deel der Ge-
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schiedenis van het herstel der Hierarchie in de Nederlanden, en telkens wederom
den schrijver moest prijzen om zijn juisten blik en diepe kennis dier droevige dagen.
Antonius van Gils en zijn geleerde Levensbeschrijver zullen niet spoedig worden
vergeten.
In den herfst van het jaar 1875 ontving Pater Allard de benoeming tot professor
der Kerkgeschiedenis in het Theologisch Collegie der Sociëteit van Jezus te Maastricht
en vervulde dit ambt tot den herfst van 1883, waarna hij zich tot aan zijn dood, 5
October 1915, aan zijn geliefkoosde bijzondere studiën kon wijden.
Gedurende 40 jaren is dus Maastricht de woonplaats van Pater Allard geweest en
werd daarom het voorwerp zijner bijzondere genegenheid en studie. Dit toonde hij
bijzonder in het degelijk bewerkte boek, dat hij met zijn medebroeder Pater Haakman
uitgaf: ‘Het beleg en de zoogenaamde verwoesting van Maastricht 1579, Roermond
1877. Met eerbiedige waardeering en dankbaarheid schreef zijn vriend, de bekende
Maastrichtenaar Jules Schaepkens van Riempst, in een brief van rouwbeklag hierover
aldus: ‘Zijn aandenken zal bij mij, bijzonder als Maastrichtenaar, steeds in dankbaar
en hoogvereerd aandenken blijven. Hij was toch met P. Haakman z.n. de schrijver
van Het beleg en de verwoesting van Tricht in 1579, in welk standaardwerk de
schrijvers op onomstootbare wijze het voor Trichts eer opnamen en voorgoed de
protestantsche legende den kop indrukten, als zouden de toenmalige Maastrichtenaars
allen zijn uitgemoord en de tegenwoordige slechts afstammelingen zijn van ‘een
troep Waalsche marketenters’. Krachtig gezegd.
Tevens had Allard, naar zijne eigen getuigenis, eenig deel in de samenstelling der
Geschiedenis van het Maas-
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trichtsche Jezuïetencollege, dat gesticht werd omstreeks 1575 en met eenige
onderbreking voortduurde tot het jaar 1773.
Wanneer men mij zou vragen, in welke gedeelte zijner talrijke geschriften Pater
Allard het langst zal voortleven, dan antwoord ik zonder eenige aarzeling: In de
historisch en literarisch keurig uitgewerkte galerie zijner bekeerlingen. De uitbeelding
van de min of meer bekende of beroemde mannen, van den strijd en de overwinning
dergenen, die uit het protestantisme tot de moederkerk terugkeerden, had hij tot een
soort levenstaak gemaakt. Met een taaie volharding, met een onnavolgbaren speurzin
wist hij de vaak ver verspreide berichten uit archieven, oude folianten en perkamentjes
op te diepen, te schiften, kritisch te belichten, psychologisch te ordenen, niet tot een
heerlijk mosaïek, maar tot een levend juist gelijkend beeld. Hier toont zich Pater
Allard in zijn eigenlijk element, in zijn volle kracht. Lees b.v. de
bekeeringsgeschiedenissen van Vondel, Berthout Nihuys, Simon van Veen, broeder
van den bekenden schilder Otto Venius, Reyer Cant, Johannes Roos; de geleerden
Petrus Bertius, Jacob Ouzeels, Johannes Arnoldi Corvinus, Hugo de Groot, Antonius
Jansen Box, Reyer Anslo, Le Sage ten Broek en tal van anderen.
Wij kunnen wel zeggen, dat die bekeerlingen den beschrijver van hun overgang
uit het betere leven met welgevallen hebben gadegeslagen en zijn gezegenden
ouderdom met hun voorbede gesteund. Door hem toch zijn zij geteekend in hun
twijfel, in het zoeken der waarheid, in hun strijd, hun werken en zwoegen. Door hem
zijn velen hunner opgewekt uit het graf der vergetelheid en als stichtende toonbeelden
gesteld voor hen, die nog hetzelfde doel nastreven hier op aarde.
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Voeg hierbij, dat Pater Allards ‘Convertitenbilder’, zooals de bekende Duitschers
Rozenthal en Räss hun verzamelingen noemen, niet alleen veel nieuws bieden, maar
ook voor meer ontwikkelden een zeer aangename lectuur, die tevens veel licht
verspreidt over de Nederlandsche Kerkgeschiedenis, vooral der XVIIe eeuw. Daarom
had een wakker en optimistisch uitgever voor omstreeks 15 jaren het plan opgevat,
om de monographiëen van Pater Allard te verzamelen en in het licht te geven, met
passende illustraties versierd. Toen hij echter met de vraag aanklopte bij den schrijver,
gaf deze een weifelend antwoord en schoof de beslissing telkens op de lange baan.
Ik zelf kwam later nog vaak op dat aanbod terug en ontving steeds hetzelfde antwoord:
‘Dat gaat zoo niet, ik zou er nog zooveel aanteekeningen in dienen te verwerken’.
Ik drong echter aan, zeggend, dat er op het einde der reeks een deel met Aanvullingen
en Verbeteringen kon worden gegeven. Er kwam echter niets van.
Wellicht heeft Pater Allard de voornaamste reden zijner terughoudenheid niet
geuit. Zou hij niet gevreesd hebben voor de koudheid van het ontwikkeld publiek en
het treurige lot, dat later aan De werken van J.A. Alberdingk Thijm overkwam?
Wanneer deze laatste, een geniaal prozaschrijver en dichter, volgens bevoegde
beoordeelaars, de grootste der XIXe eeuw, zoo onverschillig door zijn landgenooten
werd behandeld, dat de uitgave zijner meesterwerken moest worden gestaakt, dan
moet Allard zich op zijn ouden dag wel hebben verheugd, op het aanbod des uitgevers
niet te zijn ingegaan.
De voortdurende studie der oudere en nieuwere bekeerlingen ontwikkelde, voedde
en versterkte bij Pater Allard zijn grooten aanleg voor Apologie. Een groote
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slagvaardigheid had hij zich eigen gemaakt door zijn innigen omgang met zijn helden,
die vaak langen tijd hebben gestreden niet enkel tegen hun omgeving maar ook en
vooral tegen hun diep ingeworteld vooroordeel en hun door jarenlange practijk
versterkte gewoonte. Vandaar ook, dat vele zijner monographiëen en in het bijzonder
die zijner bekeerlingen, een hooge apolegetische waarde bezitten. Krachtige en
zegevierende verdediging, scherpzinnige onderscheiding, geestig retorqueeren van
beschuldigingen, glasheldere uiteenzetting, kortom alles, wat een afdoende apologie
vordert, vindt men rijk vertegenwoordigd in genoemde opstellen.
In nog hoogere mate ontwaart men dit in de studiën, waarin het ‘Utrechtsche
Kerkje’ wordt bestreden. Aan de uitroeiing van het Schisma, dat oudtijds zooveel
oneenigheid in Frankrijk veroorzaakte, en ook later nog verdeelend werkte op tal
van geloovige Christenen in Nederland, trachtte Pater Allard, waar hij kon, mede te
werken.
Overigens verliep zijn leven rustig en kalm, in het studievertrek tusschen boeken
en handschriften. Daarbij volgde hij echter nauwkeurig wat er rondom hem in
Nederland omging en trad dan niet zelden op het juiste oogenblik met een pittig
opstel te voorschijn, dat altijd werd gelezen en enkele malen zelfs een heftigen storm
ontketende.
Op hem paste volmaakt het gevleugelde woord van Buffon: Le style c'est l'homme.
Wie hem nauwkeurig in zijn leven gadesloeg, herkende hem terstond in zijn opstellen.
Het lichtere soort was hem als aangeboren in denken en spreken. Het uitte zich in al
wat hij deed en schreef. In dit lichtere soort van geschiedschrijving, dat geen machtig
materiaal heeft te beheerschen, het
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moeilijk bijeenverzamelde geheel benut, niets uitschift omdat er niets over is - hierin
was bij een bijna onovertroffen meester. En moest ook somtijds een breeder
aangelegde en vaak ook minder nauwkeurige, glimlachen om zijn eigenaardige en
zoogezegde pittige bemerkingen, toch voelde een ieder in dien stijl en die taal het
ware, het afgewerkte, het zoo aangename en aantrekkelijke.
Waardig en geleerd priester, won hij als kenner en minnaar der vaderlandsche
geschiedenis en der schoone letteren, door zijn onvermoeide studie, vermaardheid
bij zijn tijdgenooten. Zijn voortdurend streven naar waarheid en ware schoonheid,
dat doorstraalt in al zijn geschriften, is een waarborg, dat die roem duurzaam zal
wezen.
P. ALBERS S.J.
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Lijst der Geschriften van Pater H.J. Allard S.J.
1868.

Vondels gedichten op de Sociëteit van
Jezus (Studiën op godsdienstig,
wetenschappelijk en letterkundig gebied,
Jaarg. 1).

1868.

Hetzelfde afzonderlijk uitgegeven,
's-Hertogenbosch.

1869.

Charlotte Flandrina van Nassau en Louise
Hollandina van Boheme (Stud. Jg. 2).

1869.

Vondel, gedicht (Jaarboekje van Alb.
Thijm).

1869.

Vondel en de Moeder des Heeren of
Rozen- en Leliënkrans, uit Voudels
dichtbloemen voor Maria gevlochten,
Utrecht.

1869.

Vondel en de Paus, Amsterdam.

1870.

De verspreide en onuitgegeven gedichten
van wijlen P.J. Koets, R.K. Pr., eertijds
leeraar aan 't Gymnasium te Katwijk,
verzameld door H.J. Allard, met een
kleine toegift van J.A. Alberdingk Thijm,
Amsterdam.

1870.

Petrus Bertius, Hoogleeraar aan de
Leidsche Academie (Stud. Jg. 3).

1870.

Levensschets van Joost van den Vondel
(Kath. Illustratie).

1870.

De Complete Werken van Joost van den
Vondel. Met eene Voorrede van H.J.
Allard, 's Hertogenbosch-Amsterdam.

1870.

Broeder Daniël Seghers S.J. (Jaarb. v.
Th.).

1871.

Albert van Brandenburg (De Wachter).

1871.

Broeder Petrus Huyssens, Nederlandsch
bouwmeester (Dietsche War.).

1871.

Pater Maximiliaan van Habbeke
(Dietsche War.).

1871.

Pater Cornelius Hazart S.J. (Jaarb. v.
Thijm).
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Pater Adrianus Poirters S.J. Een
hist.-letterk. Schets, vermeerderde
uitgave, Amsterd. 1871. (Dit jaartal is wel
een drukfout, omdat de eerste uitgave in
het Jaarb. van Thijm in 1872 en 1873
verscheen).

1872.

De H. Jacobus Lacops, een der martelaren
van Gorkum (Stud. Jg. 5).
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1872.

Petrus Engelraeve, predicant te Boscoop
en Maria de Combé, geb. van Zijs (Stud.
Jg. 4).

1872.

Pater Adrianus Poirters S.J. (Jaarb. van
Thijm).

1872.

De Visschers en van Wezels (Dietsche
War. samen met Thijm).

1873.

‘Een Genie’ en ‘Slechte manieren in de
letterkunde’ (Studiën, Jg. 5).

1873.

Het St. Clemenskerkje te Nes en de
Katholieke gemeente op Ameland (De
Wachter).

1873.

De eerste Oud-Roomsche en eerste
Oud-Katholieke bisschopskeuze en
bisschopswijding (Stud. Jg. 6).

1873.

Pater Adrianus Poirters S.J. (Jaarb. v.
Thijm).

1873.

Nadere bijzonderheden over den H.
Jacobus Lacops (Bijdragen voor de gesch.
van het bisd. Haarlem).

1873.

Nadere Aanteekeningen over de
Alkemaden (Bijdr. v.H.).

1873.

Pater Adrianus Cosijns (D. Warande).

1873.

Ook afzonderlijk, Amsterdam 1873.

1873.

Over de familie Sweelinck (Dietsche W.).

1874.

Het graf van den H. Franciscus Xaverius
op Sancian (Studien).

1874.

Weeskinderen, gedicht (Jaarb. van Th.).

1874.

In Gelderland (Stud. Jg. 7).

1874.

Een kleinzoon van Pieter Cornelisz. Hooft
(D. Warande).

1874.

De Parochie Monster-Ambacht en
Monster (Bijdr. v. Haarlem).

1875.

Johan - Lodewijk van Nassau - Hadamar
(Studiën, Jg. 8).

1875.

Mathias Zelhorst, predicant te Hengelo
(Studiën, Jg. 7).

1875.

Hermenegild (Pius-Almanak).
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Bekeerlingen onder de geestelijkheid van
't Haarlemsch bisdom (Bijdragen van
Haarlem).

1875.

Aan mijn nichtje, gedicht (Pius-Alm.).

1875.

Malinckrodt, gedicht (Jaarb. v. Th.).

1875.

Cassanders godsdienstig testament (Jaarb.
v. Th.).

1875.

Kind en grijzaard veer 't geloof gewonnen
(Jaarb. v. Th.).

1875.

Levensschets van Antonius van Gils
(Kath. Illustratie).

1875.

Genealogische studiën (D. Warande).

1875.

De beker van Mr. Gerard van Loon
(Bijdragen v.H.).

1876.

Geschiedenis van het tegenwoordig
bisdom Roermond, Boekbeoordeeling
(Publications de Société hist. et archéol.
dans te Limbourg).

1876.

Philips II Koniug van Spanje, naar het
Duitsch van Reinhold Baumstark door
H.v.W., met een voorrede en
aanteekeningen voorzien door H.J.
Allard, 's-Bosch, z.j.

1876.

Antonius Janssen Box (Jaarb. v. Th.).

1876.

Aan een bruiloft vierend paar (Jaarb. v.
Th.).

1876.

Drie Kronen, puntdicht (Jaarb. v. Th.).

1876.

Genealogische studien (Dietsche War.).

1876.

Viglius-beurs te Leuven (Dietsche War.).

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1916

160

1876.

Pater Adrianus Poirters I (Dietsche War.).

1876.

Aan mijn vriend Alberdingk Thijm,
Klinkdicht. (Portretten van Joost van den
Vondel door J.A. Alberdingk Th.,
Amsterdam 1876, achter het laatste
portret).

1877.

Johan de jongere van Nassau-Siegen
(Studiën, Jg. 9).

1877.

Godfried Wandelman S.J. (Studiën, Jg.
10),

1877.

Het beleg en de zoogenaamde
verwoesting van Maastricht in 1579 door
A.F. Haakman en H.J. Allard, naar
onuitgegeven- bescheiden, Roermond
1877. (Eerst verschenen in Publications
de la Soc. hist. etc. 13 Année).

1877.

Drie oude anti-oudbisschoppelijke
liedekens (Archief v.d. gesch. van het
aartsb. Utrecht).

1877.

Katakombe te Geulhem (Jaarb. v. Th.).

1877.

Franciscus Boels (Jaarb. v. Th.).

1878.

De Orvalisten te Rijnwijck. Een
‘nieuw-Katholieke Bijdrage tot Prof.
Hofstede's oud-Katholieke beweging van
dezen tijd in het licht der
Kerkgeschiedenis (Studiën, Jg. 10).

1878.

Heyltien Jacobs ‘met den aankleve van
dien’ (Jaarb. v. Th.).

1878.

Philips II en de princes van Eboli
(Studiën, Jg. 11).

1878.

Het testament des Kardinaals van
Frankenberg (Studiën, Jg. 11).

1878.

De doodelijke en vergeefbare zonden van
Dr. Raabe's ‘Compagnie van Loyola’,
Leiden 1878.

1878.

Bekeering op de strafplaats (Jaarb. v.
Th.).

1878.

H. Hart, gedicht (Jaarb. v. Th.).

1879.

Johan-Gregorius Renard (Studiën Jg. 11).
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1879.

Paris vaut bien une messe (Studiën Jg.
12).

1879.

De ‘venerable’ Palafox en de Jansenisten
(Studiën, Jg. 12).

1879.

Een oom van wijlen onze Koningin
(Jaarb. v. Th.).

1879.

Pater Godfried Francken S.J. (Jaarb. v.
Th.).

1879.

Pater Adrianus Poirters II (Dietsche
War.).

1879.

Lesjes van Pater Poirters (Pius-Almanak).

1879.

Een Satan kloppend aan de deur van het
Utrechtsch Kerkje (Studiën, Jg. 12).

1879.

Wie is de eigenlijke auteur van het Kort
Memoriael? (Bijdragen v. Haarlem).

1880.

Een Ode en de dichter (Jaarb. v. Th.).

1880.

Het eerste gezantschap van Joannes
Zawadski, Utrecht 1880.

1880.

Ook Studiën (Jg. 12).

1880.

Een onuitgegeven vers van Strick van
Linschoten (Studiën, Jg. 12).

1880.

Een onlangs uitgegeven brief van Willem
IV, Koning van Pruisen (Studiën, Jg. 12).

1881.

Het Hollandsch bloed van Albert graaf
de Mun (Dietsche W.).

1881.

Andermaal tot de genealogie Hooft
(Dietsche War.).
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1881.

Joannes Michaël Blanckaert (Studiën, Jg.
13).

1881.

Proeve van Jansenistische en
Anti-Jansenistische literatuur in de XVII
en XVIII eeuw (Jaarb. v. Th.).

1881.

St. Jan, gedicht (Jaarb. v. Th.).

1881.

Bina Leerdamensia (Stud., Jg. 13).

1881.

Wie was neef Sammer (Dietsche War.).

1881.

Des Zwijgers godsdienstzin (Stud., Jg.
13).

1881.

Uit het leven van Rochefort (Stud., Jg.
13).

1881.

Petrus Beckx S.J. (Pius-Almanak).

1881.

Cocquiana-Coddeana (Dietsche War.).

1881.

Kempensia en Gerseniana (Stud., Jg. 14).

1882.

Een portret van Erasmus (Stud., Jg. 14).

1882.

Thomas a Kempis en Cornelis Boey
(Jaarb. v. Th.).

1882.

Joannes Knippenberg (Stud., Jg. 14).

1882.

De laatste der Paffenrodes (Stud., Jg. 14).

1882.

Thomas a Kempis en de Jansenisten
(Stud., Jg. 15).

1882.

Een leermeester van den Z. Petrus
Canisius (Pius-Almanak).

1882.

Onze-Lieve-Vrouw van Monte Serrato.
(In Maria's Heiligdommen in Frankrijk,
Duitschland enz. 's-Hertogenbosch z.d.).

1882.

Onze-Lieve-Vrouw van ‘Roede van
Jesse’. (In Maria's Heiligdommen in
Nederland en België, 's-Hertogenbosch,
z.d.).

1883.

Andermaal de ‘Venerable’ Dom Juan de
Palafox (Stud., Jg. 15).

1883.

Een missiereis door Noord-Nederland in
de 17de eeuw, 1616-1617 (Stud., Jg. 15).

1883.

Vier Spinosisten voor een Engelsche
Rechtbank (Stud., Jg. 16).

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1916

1883.

Het sterfbed van Erasmus (Jaarb. v. Th.).

1884.

Dirk Adriaensz. van Heeze (Stud. Jg. 16).

1884.

Een Encycliek van Willem den Zwijger
(Stud., Jg. 17).

1884.

Mr. Willem Bilderdijk, beneficiant der
Bossche St. Janskerk. Stud., Jg. 17).

1884.

Reyer Anslo (Jaarb. v. Th.).

1884.

Hesius en Erasmus (Stud., Jg. 17).

1885.

Petrus Golius of Celestinus en S. Liduina
(Stud., Jg. 17).

1885.

Van Espen te Maastricht (Stud., Jg. 18).

1885.

De God Mars Tincsus der Twianten en
de Sint Martinus van Dr. Pleyte (Stud.,
Jg. 18).

1885.

Laurens en Vondel, Bekeerder en
bekeerling (Stud., Jg. 18).

1885.

Dr. Vopiscus Fortunatus Plemp (Jaarb.
v. Th.).

1885.

Een Encycliek van Willem den Zwijger
(Pius-Almanak).

1886.

Nol Leemans, de Edelm. Heeren en 't
Consistorie van Helmond (Stud., Jg. 18).

1886.

De Rijnwijksche Orvalisten en hun abt
Stephanus Henrion. (Stud., Jg. 18).

1886.

Een brief van Pater Aegidius Glabbais
O.S.F. aan Paus Clemens XI, 13 Febr.
1720 (Stud., Jg. 18).

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1916

162

1886.

Een plakaat des Zwijgers ten gunste der
inquisitie (Studiën, Jg. 19).

1886.

Franciscus L. de Sanguessa over den Z.
Petrus Canisius, 22 Juni 1729 (Stud., Jg.
19).

1886.

Burgemeester R. Cant in zijn leven en op
zijn sterfbed (Jaarb. v. Th.).

1886.

Vondeliana (Stud., Jg. 20).

1886.

Eene Commune-man te Uclès
(Pius-Almanak).

1887.

Henriette Christine van
Brunswijk-Luneburg-Wolfenbuttel, 10
Aug. 1712 (Stud., Jg. 19).

1887.

Joannes Franciscus Dispa over den Z.
Joannes Berchmans. (Stud., Jg. 19).

1887.

Frederik Adolf Reuter † 28 Mei 1651
(Stud., Jg. 20).

1887.

Pater Dirk van de Poll (Jaarb. v. Th.).

1888.

Het Amsterdamsch Maagdenhuis (Stud.,
Jg. 20).

1888.

Margerete More, de dochter des
Martelaars (Jaarb. v. Th.).

1888.

Vondeliana (Stud., Jg. 21).

1888.

Vondel en de Paus (Pius-Almanak).

1889.

De ommegangen en bedevaarten naar
Heilo en Oesdom in 1713 en 1714 (Stud.,
Jg. 21.

1889.

Gebed van een doleerende (Stud., Jg. 21).

1889.

De Kanunnik Jan Willem Habets en zijn
stichting (Jaarb. v. Th.).

1889.

Steven Adriaan graaf van Welderen
(Stud., Jg. 22).

1889.

De oude bedelaar (Pius-Almanak).

1890.

De gebroeders Mr. Jacobus en Joannes
Roos en sommige hunner verwanten
(Stud., Jg. 22).

1890.

Vondeliana (Stud., Jg. 22).
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1891.

Jansenistische paalwormen (Stud., Jg.
23).

1891.

Het oude bisdom Roermond 1589-1801
(Stud., Jg. 23).

1891.

Joannes Arnoldi Corvinus † 1650. (Stud.,
Jg. 24).

1891.

Berkhout Nihuys (Jaarb. v. Th.).

1891.

Twee onuitgegeven brieven van
provicaris Theodorus de Cock. (Bijdragen
voor de gesch. v.h. bisd. Haarlem).

1891.

Grafbloemen, gedicht (Pius-Almanak).

1891.

Vondeliana (Stud., Jg. 23).

1892.

Nassau-Grimhuysen (Stud., Jg. 24).

1892.

De toestand der Nederlandsche
Katholieken ten tijde der republiek door
Dr. W.P.C. Knuttel (Stud., Jg. 24).

1892.

De prinses van Auvergne (Stud., Jg. 25).

1892.

Mr. Cornelius Petri F. Crocus S.J. (Jaarb.
v. Th.).

1892.

De Catacomben te Geulhem onder
Berg-Ter-Blijt, Herziene en vermeerderde
Uitgave, Sittard 1892.

1892.

Mr. C.P. Crocus, een beroemd
Amsterdammer (Pius-Almanak).
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1893.

Een verzoek (Studiën, Jg. 25).

1893.

Arnoldus Corvinus a Belderen (Stud., Jg.
26).

1893.

Twee gedichten op Dirk van Heussen
1648 (Stud., Jg. 26).

1893.

Pater Joannes Hasius (Stud., Jg. 26).

1893.

Pater Willem Gillesz. van Wissekerke
S.J. (Jaarb. van Th.).

1893.

Gerardus Vossius en Erycius Puteanus
(Prov. Alm. v. Limburg).

1894.

Jacobus Augustinus Ouzeel, 1612-1662
(Stud., Jg. 26).

1894.

Het geslacht Occo (Stud., Jg. 26).

1894.

Louris Cornelisz. Broer (Stud., Jg. 27).

1894.

Kerkgeschiedvorsching en
Kerkgeschiedschrijving (Studiën, Jg. 27).

1894.

Flandrina van Nassau, de dochter des
Zwijgers (Jaarb. v. Th.).

1894.

De familie van den H. Leonardus van
Vechel en verwante geslachten
(Taxandria).

1894.

De stichting van het Kapittel van
Geertruidenberg (Taxandria).

1894.

Het Jezuïeten-College te Roermond,
1611-1773 (Limburg's Jaarboek).

1895.

Louis de Boisot (Stud., Jg. 27).

1895.

Jan Willemz. van Haarlem (Stud., Jg. 28).

1895.

Flandrina van Nassau de dochter des
Zwijgers (Jaarb. v. Th. vervolg).

1895.

Vondeliana (Stud., Jg. 27).

1896.

Een ex-libris of boekenmerk van een
grafelijken Nassauer (Stud., Jg. 28).

1896.

De heerlijkheid Zeelhem en de
Huygensen (Stud., Jg. 29).

1896.

De Amsterdammer boekdrukkers en
uitgevers in de zestiende eeuw (Stud., Jg.
29).
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1896.

De Nobelaers ook in betrekking tot
Vondel (Jaarb. v. Th.).

1896.

Vondel en het Pausdom (Pius-Almanak).

1896.

Hermenegild, drama, Nijmegen 1896.

1897.

Het Seminarie te Brugge. Broeder
Cornelis Adriaensz. Brouwer van Utrecht
(Stud., Jg. 29).

1897.

België onder Napoleon (Stud., Jg. 29).

1897.

Een groet uit China voor Vondel en de
Amsterdamsche ‘Vrunden’ (Jaarb. v.
Th.).

1897.

Vondeliana (Stud., Jg. 30).

1897.

De bekeering tot het R.K. geloof van den
Russischen Keizer Alexander I
(Pius-Almanak).

1897.

Leven van den gelukzaligen Petrus
Canisius S.J. door Pater E. Seguin S.J. in
't Hollandsch overgezet, vermeerderd en
verbeterd door P. Bongaerts S.J. Opnieuw
bewerkt en met een Voorrede voorzien
door H.J. Allard S.J., Nijmegen z.j.).

1898.

Canisiana I-II (Stud., Jg. 30).

1898.

Simon Cornelis van Veen (Stud., Jg. 30).
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1898.

Uit de geschiedenis der H. Stede (Stud.,
Jg. 31).

1898.

Mathias Sittardus (Stud. Jg. 31).

1898.

Frederik Hendrik en Joost van den
Vondel (Jaarb. v. Th.).

1899.

Justus Lipsius, 1547-1606 (Stud. Jg. 32).

1899.

Canisiana III-IV (Stud. Jg. 32).

1899.

Hoe een Jezuïet en twee predikanten uit
het Amsterdamsche tuchthuis ontsnapten
(Jaarb. v. Th.).

1900.

De Vereenigde Nederlanden onder
Koning Willem I (Stud., Jg. 33).

1900.

In Memoriam, Pater Adr. van Gestel
(Stud., Jg. 33).

1900.

Bernard Zutholt, J.U. Dr. (Stud., Jg. 33).

1900.

De eerste Jezuïet te Amsterdam (Jaarb.
v. Th.).

1900.

Br. Gerard van Amerongen S.J. (Boek
der Nederl. Bekeerlingen).

1901.

Een merkwaardige brief van wijlen Prof.
Matthijs de Vries. (Stud. Jg. 33).

1901.

Canisiana V (Stud. Jg. 34).

1901.

Hendrik Laurensz. Spieghel (Jaarb. v.
Th.).

1901.

Het sterfbed van Justus Lipsius. (Onze
Pius-Almanak, Amsterdam).

1901.

Broeder Gerard van Amerongen
(Pius-Almanak, Alkmaar).

1902.

Gijsbert van Schevichaven (Stud., Jg. 34).

1902.

De oorspronkelijke oorkonden der
Trentsche Kerkvergadering (Stud., Jg.
34).

1902.

Het geslacht Buyck (Stud., Jg. 35).

1902.

De brieven van Paschasius Quesnel
(Stud., Jg. 35).

1902.

Augustinus van Teylingen (Jaarb. v. Th.).
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1902.

De Moeder van Frederik Ozanam (Onze
Pius-Almanak, Amsterdam).

1902.

Mathias Sittardus O.P. (Pius-Almanak,
Alkmaar).

1902.

Vondels Lucifer toegelicht (Stud., Jg. 35).

1903.

De profetie des Martelaars (Stud., Jg. 35).

1903.

De Nederlandsche prinsen van Portugal
(Stud., Jg. 36).

1903.

Onze Jansenisten thans (Stud., Jg. 36).

1903.

Het Parijsche Hotel-Dieu of Gasthuis
Gods. (Onze Pius-Almanak).

1904.

In Memoriam, P.W. Wilde (Stud., Jg. 36).

1904.

J.G. Lesage ten Broek I (Stud., Jg. 36).

1904.

De Sint Franciscus Xaverius-Kerk of de
Krijtberg te Amsterdam, Amsterdam
1904.

1904.

Augustinus van Teylingen's ‘Opkomste
der Nederlandsche beroerten’ (Jaarb. v.
Th.).

1905.

Het doopsgezinde ‘offer des Heeren’ von
Dr. S. Cramer. (Stud., Jg. 38).

1905.

Een merkwaardig boek (Stud., Jg. 38).

1905.

De oude heer Jacob Pietersz. Schaep, te
Amsterdam en drie zendelingen uit
Brazilië (Jaarb. v. Th.).

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1916

165

1905.

Pater Willem Wilde S.J. (Onze
Pius-Almanak).

1906.

G.J. Le Sage ten Broek en Dr. J.J.F. Wap
(Onze Pius-Alm.).

1906.

Jhr. Arent toe Boecop (Jaarb. v. Th.).

1906.

J.G. Le Sage ten Broek II (Stud., Jg. 39).

1907.

Op den ‘Dortsche Doelen in 1618-1619’
(Stud., Jg. 39).

1907.

J.G. Le Sage ten Broek en Abbé F.J.
Raynal (Onze Pius-Alm.).

1908.

Hugo Grotius en Dionysius Petavius,
fragment (Jaarb. v. Th.).

1908.

Vondels bekeering (Stud., Jg. 40).

1909.

Werken van J.A. Alberdingk Thijm
(Stud., Jg. 41).

1910-1911.

Pater Adrianus Poirters S.J. (Van Onzen
Tijd, Jg. 11).
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Levensbericht van Willem Pieter Groeneveldt.
Het schrijven van een levensbericht is een moeilijke taak, maar het wordt nog veel
moeilijker wanneer men de persoon, die het onderwerp ervan vormt, niet zelf heeft
gekend. In dat geval verkeert schrijver dezes, wien het na het op zich nemen van die
taak menigmaal zwaar op 't hart heeft gelegen, dat hij zoo lichtvaardig zulk een
gewichtigen last had aanvaard. Gelukkig was er een middel, om zijn geweten
eenigszins gerust te stellen, nl. het raadplegen van eenige, onderling zeer verschillende
personen, die den heer Groeneveldt van zeer nabij hebben gekend. Dit had het
voordeel, dat, door de eigenaardige wisselwerking van den eenen mensch op den
anderen, die ook in schriftelijk verkeer zoo sterk tot uiting komt, telkens weer ander
licht viel op de groote figuur, die in steeds helderder klaarheid voor mijn oog verrees.
In de eerste plaats dus een woord van hartelijken dank aan hen, die mij, elk op
hunne wijze, dezen buitengewonen man hebben geschilderd. Wie kon dit beter dan
zijn intieme vriend, de heer A.A. de Jongh, tegenwoordig Burgemeester van Hoorn,
die, van dezelfde betrekking, nl. die van Ambtenaar voor Chineesche zaken, uitgegaan,
hem bij zijn zending naar Fransch Indo-China ter bestudeering der opiumregie aldaar
begeleidde, en,
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na de invoering daarvan in Ned. Indië tot Hoofd-Inspecteur der Opium-regie
opgeklommen, vele jaren zijn samenwerking genoot? Hij kende hem het best van
allen, en aan zijn uitvoerige, met groote vriendelijkheid gegeven mededeelingen
dank ik de vreugde van een diepen blik in het leven van een groot, wijs en hoogstaand
mensch. Want is het niet de mensch, dien wij te zoeken hebben bij een werk als dit,
en is het niet zijn ziel alleen die aan de droge feiten kleur en leven geeft? En voor
het geven van een helder beeld daarvan dank ik ook alle anderen, die mij vriendelijk
ter wille waren bij mijn vragen naar gegevens omtrent hem: zijn dochter, Mevrouw
Bergsma, die zijn sympathieke persoonlijkheid door allerlei trekken zoo goed deed
uitkomen, voorts de heeren de Groot, Hoetink, Rouffaer en Snouck Hurgronje, die
allen vol bewondering waren voor zijn buitengewone gaven. Daarvan getuigden ook
de korte levensschetsen, van hem gegeven in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van
20 Aug. 1915 (Rouffaer), in Eigen Haard van 11 Sept. 1915 (De Jongh), en in 't
Koloniaal Tijdschrift (IV, 2, 31 Aug. 1915, Kroniek, p. 1221 vv.).
Naar mate ik meer vertrouwd werd met het wezen van den grooten doode, besefte
ik meer en meer, hoe in dezen genialen Westerling de Wijsheid van het Oosten heeft
gewoond, die, zonder zich opzettelijk te uiten, licht uitstraalde, heinde en ver. Zonder
twijfel is het Lao-tszĕ's philosophie geweest, die den hoogbegaafden man reeds in
zijn jeugd geboeid heeft en zijn daarvoor ontvankelijken geest heeft opgevoerd tot
waar hij met een glimlach neerkeek op het ijdel gedoe der kleine menschen. Een
glimlach, want de hem eigen humor zag hue kleinheid scherp, doch zonder bitterheid,
en als het hem mislukt was, hen tot een beter inzicht te brengen,
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dan wachtte hij, glimlachend, een beter, verlichter oogenblik af. Geen wonder, dat
velen hem als uiterst cynisch beschouwden, want ons, Westerlingen, is een dergelijke
houding in den regel vreemd. Voor allen een zeldzame verschijning, werd hij door
wie hem niet intiem kenden vaak geheel anders beoordeeld dan door hen, die van
zeer nabij en dagelijks met hem verkeerden. De eersten vermoedden louter cynisme,
waar de laatsten warmte en humor kenden. Allen zagen in hem een groot man; is het
verkeerd in hem tevens te zien den Wijze, dien het lot tot Staatsman maakte, en die
van zelf, door zijn genie en wijsheid beide, werd gedragen van sport tot sport, tot
een steeds hooger rang?
Willem Pieter Groeneveldt werd 28 Mei 1841 te Gorkum geboren. We weten weinig
van zijn jeugd, maar dit is zeker, dat hij, nadat zijn ouders naar Leiden waren verhuisd,
daar het gymnasium bezocht. Ongetwijfeld moet hij reeds als schooljongen hebben
uitgeblonken door zijn groote gaven en zijn enorm geheugen, dat hem zijn geheele
leven bijbleef, trouw in zijn helderen geest bewarend wat hij met vluggen blik omvat
en doorvorscht had. Zijn groote liefde voor taalstudie deed hem zich wenden tot het
rijk gebied der Chineesche taal. Waarom hij juist deze koos, weten we niet. Geen
familieverbinding met het Oosten was er de reden van, zoodat we òf redenen van
zuiver praktischen aard en ten deele buiten hem zelf omgaande moeten aannemen,
òf dien geheimzinnigen drang naar het Oosten, die in sommigen onzer van kinds af
leeft en ons met onafwijsbare hand erheen geleidt. Hoe het zij, het Fatum deed met
wijs beleid hem in die richting gaan.
Zoo werden twee verwante geesten samengebracht:
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de fijne, sympathieke Hoffmann kreeg een leerling, die zijn vriend werd en nog later
vaak met liefde van hem sprak, en die door gestadige briefwisseling met zijn
leermeester in verbinding bleef. Wij kunnen ons voorstellen, welk een genot het voor
beiden moet geweest zijn, toen bij die lessen beider rijke geese zich uitte, en toen in
brieven de geliefde studie werd behandeld, helder en vol nauwkeurige gegevens.
Nog vóór de jonge Groeneveldt naar China vertrok, publiceerde hij op
twintigjarigen leeftijd (1861) te samen met een eenigszins ouderen leerling van
Hoffmann, R.J. de St. Aulaire, zijn eerste werk. In de voorrede danken zij hun
leermeester voor de belangrijke hulp, hun daarbij verleend, zoowel door het
beschikbaar stellen der Japansche werken, als door het geven van op groote kennis
gebouwde inlichtingen. Het was al dadelijk een groot en een goed werk, vooral ook
met het oog op de Japansche studie, dat door deze beide jonge mannen gedaan werd.
Hun ‘Manual of Chinese running-handwriting’ (especially as it is used in Japan,
compiled from original sources) is nog altijd van groot nut. Vooral de Japanners
maken een zoo kwistig gebruik van dit mooie, maar uiterst moeilijke cursiefschrift,
dat een handleiding ervoor van onschatbare waarde is. Het is aardig te zien, hoe vol
vertrouwen de jeugdige schrijvers waren in de bruikbaarheid van het door hen
uitgedachte systeem. een vertrouwen, dat, ik moet het tot mijn spijt bekennen, m.i.
niet in allen deele door de praktijk is gerechtvaardigd. Heeft men vermoeden, welk
karakter door een cursief teeken wordt weergegeven, dan kan men met behulp van
het eerste gedeelte van 't werk in den regel wel nagaan, of dit vermoeden juist is of
niet. Maar om een geheel onbekend teeken uit de vernuftig op-
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gestelde, maar toch meestal teleurstelling gevende reeksen van het tweede gedeelte
op te sporen, zie, daarvoor behoeft men waarlijk Jobsgeduld. Prachtig is 't boek
evenwel voor 't gebruik bij 't onderwijs in het Japansch, wanneer men aan de hand
ervan zelf een naar de radikalen geordende lijst opmaakt, en vooral de verschillende
vormen, die de radikalen afzonderlijk of in combinatie aannemen, nauwkeurig nagaat
en overneemt. Geheel naar radikalen geordend ware het boek m.i. veel gemakkelijker
na te slaan geweest. Maar in elk geval was het een zeer mooi begin voor een nog zóó
jong worker als Groeneveldt. Wat de St. Aulaire betreft, hij zou naar Japan gaan, om
daar het bij Hoffmann geleerde door verdere studie uit te breiden, maar hij stierf,
helaas, kort na 't verschijnen van het boek.
In het zelfde jaar (1861) verliet Groeneveldt, die wel is waar door Hoffmann ook
in het Japansch was onderwezen, maar voor wien het Chineesch toch hoofdzaak
was, het land, en ging als élève-tolk voor de Chineesche taal naar China. De
Regeering, die hem daartoe aanstelde, bestemde hem voor den tolkendienst in
Nederlandsch Indië, doch liet hem wijselijk bijna drie jaar te Amoy en in 't binnenland
van Canton, om goed op de hoogte te komen van de spreektaal en van de toestanden
aldaar. Vier jaar vroeger, in 1857, waren reeds twee andere leerlingen van Hoffmann
daarheen gegaan als ‘élève-translateurs’, nl. Schlegel en J.J.C. Francken, die in 1862
van China naar Java gingen (de laatste stierf reeds het volgend jaar). Men koos
voornamelijk Amoy als standplaats voor deze toekomstige tolken, omdat verreweg
het grootste deel der in onze koloniën wonende Chineezen uit het achterland van
Amoy afkomstig is en dus het dialect van die streek spreekt.
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We kunnen ons voorstellen, met welk een lust de jonge Groeneveldt de bij Hoffmann
zoo prettig begonnen studie in China voortzette. Zijn buitengewoon talent voor het
aanleeren en spreken van talen, waarbij zeer vermoedelijk een fijn muzikaal gehoor
zijn uitstekend geheugen te hulp kwam, zal hem wel snel hebben doen opschieten.
Die moeilijke spreektaal, waarmee zoo menigeen nooit goed vertrouwd raakt, en die
de wanhoop van velen heeft opgewekt, was voor een man als Groeneveldt slechts
een deel van zijn omvangrijk werk. Zijn blik ging verder, en zijn hart ging uit naar
China's rijke literatuur van zóóveel eeuwen her.
Nu is de vraag; wat trok hem in die oneindige verscheidenheid van boeken het
meeste aan? Van bijzondere liefde voor dichtkunst of mooi proza hooren we niets;
evenmin van een zich verdiepen in studiën op het gebied van den godsdienst.
Geschiedenis echter had, naar uit zijn latere werken blijkt, voor hem de grootste
bekoring. Doch daarnaast las hij, juist in dezen jongen tijd, de oude philosophische
geschriften, waarin China's wijsheid als een kostbare schat was neergelegd. Zijn
helder verstand begreep de diepte der gedachten, en drong door de duistere woorden,
waarvan zij omgeven waren, door tot de lichtende kern. Naar buiten uitte hij dit niet,
omdat zijn zin voor de praktijk des levens hem weerhield, zich al te zeer te gaan
verdiepen in bespiegeling. Zoo schreef hij nooit op dit gebied, maar in zijn ziel moet
toch zijn blijven leven wat toen wortel schoot. Zijn heele leven toont, dat hij, van
aanleg wijsgeer, de wijsheid van het Oosten in zich opnam en bleef volgen, onbewust
wellicht, omdat het één was met zijn heele zijn. Zijn handelingen, door zijn helderen,
praktischen geest in de juiste richting geleid, werden
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steeds gelouterd door zijn eenvoudige, beminnelijke wijsheid. Hij was een denker,
die het praktische van Confucius' philosophie wist te vereenigen met Lao-tszĕ's wijze
rust.
Van zijn driejarig verblijf in China, dab in stille studie voorbijging, maar dat
ongetwijfeld rijpe vruchten droeg, omdat het hem nader vertrouwd maakte met
China's wezen en taal, en hem tevens het volk van Amoy deed kennen in zijn
opvattingen, familieleven, gewoonten en dialect, hooren we geen enkele verdere
bijzonderheid. Hij schreef nog niet, omdat hij nog veel te veel te leeren had.
In 1864 te Batavia aangekomen, werd hij benoemd tot tolk voor de Chineesche
taal te Pontianak, op Borneo's Westkust. De resident aldaar, wien de groote gaven
van den jongen tolk niet ontgingen, stelde zulk een groot vertrouwen in hem, dat hij
hem een paar keer met het bestuur van een afdeeling belastte. Hij kweet zich daarvan
zóó goed, dat zijn invloed gestadig toenam. Hij ordende er ook de groote massa
Chineesche bescheiden in verband met het optreden en de samenstelling van bepaalde
genootschappen, en stelde er een uitvoerig verslag van op, dat hij ten gebruike zijner
opvolgers op het residentiebureau deponeerde.
Na te Pontianak zes jaar werkzaam te zijn geweest, werd hij in 1870 naar Padang
overgeplaatst. Daar was op zijn gebied al bitter weinig te doen. Behalve zoo nu en
dan voor een advies aan de Wees- en Boedelkamer werd de hulp van den Chineeschen
tolk daar zeer weinig ingeroepen. We behoeven niet te vragen, of Groeneveldt dezen
overvloed van vrijen tijd aan Chineesche studie besteedde. Hij zal in die jaren heel
wat wetenschap verzameld hebben. Doch dat was niet voldoende voor zijn actieven
geest; zijn betrekking was hem veel te onbeduidend.
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Daar kwam, in 1872, de bevrijding! Als waarnemend Secretaris-tolk tijdelijk
toegevoegd aan den Nederlandschen Consul-Generaal te Peking, werd hij plotseling
in een geheel nieuw milieu geplaatst. Met hoeveel vreugde zal hij het vervelende
baantje te Padang den rug toegewend en het nieuwe leven tegemoet gesneld zijn!
Hij begon er terstond het Peking-dialect te leeren, dat zoo hemelsbreed verschilde
van de Zuidelijke dialecten, tot nog toe door hem beoefend. Maar, taalgenie als hij
was, wist hij ook deze zich zóó eigen te maken, dat hij 25 jaar later, na slechts van
1872-74 te Peking vertoefd en na dien tijd zeker zeer zelden dat dialect gesproken
te hebben, nog volkomen in staat was, Li Hung-chang bij diens bezoek aan Holland
te begeleiden en hem alles te verklaren.
Het voornaamste resultaat echter van zijn verblijf te Peking is zijn meesterwerk:
‘Notes on the Malay Archipelago and Malacca’ (compiled from Chinese sources,
Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen,
Vol. XXXIX, 1876). Reeds de voorrede van dat werk werpt een helder licht op den
schrijver. Zijn kritiek op wie vóór hem dit onderwerp behandelden (Amiot, Schlegel
en de Rosny) is kort en duidelijk, kalm en zonder scherpte, maar met dat al
vernietigend. Zij werkten met slechte encyclopaedies, hij echter koos den juisten
weg en ging tot de bronnen zelf. Of hij hiervoor veel steun vond bij zijn Chineeschen
leermeester, weten we niet. Elders spreekt hij over ‘hazy explanations of his teacher’,
wat doet vermoeden, dat ook de zijne meer vaag dan geleerd was. Dr. Brettschneider
en de Archimandriet Palladius deden hem vele bronnen aan de hand, en de groote
boekerij der Russische Legatie stond te zijner beschikking. Natuurlijk
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had men ook daar zijn buitengewone gaven opgemerkt en wees hem gaarne den weg
tot het verkrijgen der beste resultaten. Zijn werk was dat van een baanbreker, want
niet alleen was de Sinologie in die dagen nog maar in 't begin van haar loop, maar
bovendien leverde het identificeeren der met Chineesche karakters op zeer onbeholpen
wijze getranscribeerde namen een verbazende moeilijkheid op. Met grooten eenvoud
schrijft hij in zijn voorrede over de ‘uiterst schaarsche’ resultaten van veel werk. Van
zijn wetenschappelijke nauwkeurigheid getuigt het feit, dat hij, naar hij zelf uitlegt,
naar gelang van den tijd waaruit de namen stamden, en de wijze waarop ze vermeld
werden, een andere transcriptie gebruikte. Dit was natuurlijk van 't grootste belang
voor de identificatie der Indische plaatsnamen. Zagen we hem bij de uitgave van zijn
boek over cursiefschrift zich nog met jeugdigen trots en vertrouwen uiten over het
bereikte resultaat, nu, vijftien jaar later, vinden we hem terug als den bedachtzamen,
de verkregen gegevens met strenge kritiek beschouwenden geleerde. En niet alleen
de voorrede, maar het geheele werk ademt dezen geest van klaren eenvoud, van wijze
beperking, van scherpe omlijning en glashelder oordeel. Achtereenvolgens worden
behandeld: Java, Sumatra, Borneo, de eilanden ten Oosten daarvan en het Maleische
schiereiland, en telkens zijn de Chineesche bronnen in chronologische volgorde
vertaald en toegelicht, bij Java bv. van de vijfde eeuw onzer jaartelling af tot de 17de
eeuw toe. Dit werk is een standaardwerk gebleven voor de kennis van de vroegere
geschiedenis van die landen, en het werd ook door het buitenland zóó gewaardeerd,
dat in 1887 van Engelsche zijde een nieuwe uitgave ervan verscheen, waarin
Groeneveldt zelf enkele verbeteringen had aangebracht.
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Hoewel in China samengesteld, kwam de eerste uitgave dezer ‘Notes’ eerst twee jaar
na zijn terugkeer te Batavia ter perse, nl. in 1876, uitgegeven door het Bataviaasch
Genootschap. In China zelf echter had hij in 1874 te Shanghai - op den terugweg
naar Ned. Indië - een artikel geschreven, dat overwaard is vermeld te worden. Het
liep over het juist verschenen woordenboek van Wells Williams, de welbekende
‘Syllabic Dictionary of the Chinese Language’. Hier zien we den scherpzinnigen
geleerde eerst met vriendelijke woorden dit lang ontbeerde werk verwelkomen, en
prijzen wat er te prijzen valt. Maar daarna komt hij tot wat hij noemt ‘the less
agreeable task’ der kritiek. Zeer juist is de opmerking dat nauw verwante karakters
vanwege een eenigszins andere uitspraak dikwijls op geheel verschillende plaatsen
te vinden zijn, en dat de etymologische indeeling de beste zou wezen, of, in de
onmogelijkheid daarvan, een verdeeling naar radikalen. Het aanprijzen van het
Peking-dialect voor een naar syllaben gerangschikt lexicon - zooals Giles het later
deed - komt mij minder gelukkig voor. Waar Wells Williams m.i. terecht de
eindconsonanten, in 't Zuiden en in 't Chineesch-Japansch nog behouden, doch in 't
Noorden afgeslepen, door h kenbaar maakt, daar wischt een in 't Peking-dialect
opgesteld lexicon als dat van Giles eenvoudig alle sporen der oorspronkelijke taal
uit. Wat dit voor groot nadeel heeft, beseft een ieder, die naast het Chineesch ook
het Japansch bestudeert.
Doch dit daargelaten geeft ons Groeneveldt's kritiek veel juiste en helder
uiteengezette ideeën over de rangschikking der voorbeelden, de absurde, aan een
Chineesch woordenboek ontleende etymologie der karakters, en het vermengen van
de geschreven taal met uitdrukkingen
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uit de spreektaal. Dan volgt een zeer interessante uitweiding over het begrip dialect
en schrijftaal, en aan 't slot een uitvoerig betoog over den bouw der karakters en de
wijze waarop een Chineesch lexicon behoorde te worden ineengezet.
Zoo treedt hij op, niet alleen als een afbrekende criticus, maar tevens als een
opbouwende, grondige kenner der Chineesche taal, die wel is waar bescheiden
opmerkt dat hij niets nieuws brengt, maar met dat al de belangrijke resultaten van
eigen onderzoek scherp omlijnd weet weer te geven.
In 1874 te Batavia teruggekeerd, gaf hij in 't begin van 1876 zijn bovenvermelde
‘Notes’ uit. Hoe men in hem den man van wetenschap zag, blijkt uit het feit dat het
Bataviaasch Genootschap niet alleen zijn werk uitgaf, maar hem in 1875 tevens
benoemde tot Conservator van de Archaeologische Verzameling, in 't bezit der
Vereeniging. Achtereenvolgens werd hij ook Secretaris (Oct. 1877) en Voorzitter
(Aug. 1889) van het Genootschap, en bij zijn vertrek naar Nederland bewees de
toekenning van het Eerelidmaatschap, hoezeer men zijn groote diensten erkende.
Terstond na zijn benoeming tot Conservator rees in zijn vaardigen geest het plan op,
een Catalogus dier oudheden te maken, en ondanks zijn steeds drukker wordende
ambtsbezigheden wist hij toch tijd te vinden, om met groote toewijding voort te
arbeiden aan dat moeilijk en belangrijk werk. Vele jaren van ijverige en nauwgezette
studie gingen voorbij, eer hij ten slotte in 1887 het uitstekend resultaat ervan deed
verschijnen onder den titel: ‘Catalogus der Archaeologische Verzameling van het
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen’. Dr. Brandes, in 1884 te
Batavia gekomen (hetzelfde jaar, waarin Groeneveldt
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Correspondeerend Lid der Koninklijke Academie van Wetenschappen werd), voegde
er aanteekeningen bij aangaande de inscripties op de voorwerpen, en een voorloopigen
inventaris der beschreven steenen.
Wanneer we Groeneveldt's inleiding op dezen Catalogus opslaan, dan treft ons
weer de eenvoud, waarmee hij over de gebreken van zijn werk spreekt, en de
zachtheid, waarmee hij de veel grootere van den vroegeren catalogus vergoelijkt.
Wel verre van trotsch te zijn op de uitvoerige gegevens, door hem met zooveel ware
toewijding verzameld, verontschuldigt hij zich voor het uitgeven ervan in onvolledigen
staat. Alleen voor den aandrang der directie was hij eindelijk gezwicht. Het is
onnoodig te zeggen, dat deze algemeen bekende catalogus een uitstekend en
buitengewoon nuttig werk is, dat voor de kennis van het Buddhisme en 't Hinduïsme
op Java van zeer groote waarde bleek te zijn. Zonder twijfel zouden de door den
schrijver zoo zeer gewenschte afbeeldingen die waarde nog verhoogd hebben, maar
helaas, het geld daarvoor outbrak. Men staat verstomd, dat er noch in Indië, noch in
Holland een Maecenas scheen te vinden zijn, die voor zulk een buitengewoon
gewichtige uitgave een toereikende som beschikbaar stelde. Wij moeten wel
vooronderstellen, dat het Genootschap niet op de gedachte gekomen is, anderen hulp
in te roepen.
Intusschen was Groeneveldt, in 1877, tot Referendaris bij het Departement van
Oaderwijs, Eeredienst en Nijverheid benoemd, snel opgeklommen tot Secretaris
(1881) en ten slotte tot Directeur van dat Departement (1887). De tolkenloopbaan
was te eng voor zulk een man; hij behoefde een wijder kring van arbeid. Vooral als
Directeur kwam hij schitterend tot zijn recht. Zijn buitengewoon verstand, zijn groote
menschenkennis, zijn stipte plichts-
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betrachting, zijn breede kijk op alle dingen maakten hem tot een voortreffelijk
ambtenaar, en al die deugden kwamen vooral bij het Directeurschap tot haar volle
recht. Rechtvaardig voor allen, wars van vleierij, en welwillend voor al wie zijn
plicht deed, werd hij door de onder hem werkenden op de handen gedragen. Neerziend
op alle kleinheid en ijdelheid, streng gekant tegen oneerlijkheid in adviezen of
koppigheid bij 't vasthouden van verkeerde opvattingen, trad hij daartegen met
bezadigdheid op. Want in zijn wijsheid zag hij, dat daarmee veel meer te bereiken
was dan met bittere hardheid. Slechts schertsend uitte hij zich over de vele gebreken
der menschen, en door wijsgeerige berusting liet hij de feiten zelve brengen wat geen
dwang vermocht. Met bijzonderen eenvoud en natuurlijke vriendelijkheid ontving
hij allen, die tot hem kwamen. En wie zijn raad inwon, hetzij op ambtsgebied of voor
persoonlijke aangelegenheden, die ging nooit onverrichter zake weg. Want met één
blik omvatte hij de vraag waar het om ging, al was het onderwerp hem ook niet door
en door bekend, en snel en juist was dan zijn oordeel en zijn raad.
Zoo oefende deze kalme, wijze man een weldadigen invloed uit, zoowel op zijn
naaste omgeving als op een breeden kring van menschen, die hij tot zich trok. Voor
zijn gezin een voorbeeldig man en vader, voor zijn vrienden een hartelijk,
onbaatzuchtig, behulpzaam vriend, die hun gezelligen omgang verkoos boven alle
officieel gedoe, wist hij toch ook te boeien al wat daarbuiten door intelligentie op
den voorgrond trad. Zoo waren zijn recepties altijd druk bezocht, zoowel door wat
er uitging van zijn rijken geest, als door de prettige ontvangst en het aantrekkelijk
milieu.
Is het wonder, dat een man als hij steeds hooger rees,
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als 't ware van zelf omhoog gedragen door zijn eigen genius? Na slechts twee jaar
Directeur geweest te zijn, werd hij in 1889 benoemd tot Lid van den Raad van
Nederlandsch Indië, en in 1893 zag hij zich tot Vice-president van dien Raad
verheven, d.i. tot hoogste in den lande onder den Gouverneur-Generaal.
Tijdens zijn lidmaatschap van den Raad had hij twee groote regeeringsopdrachten
te vervullen, waarbij zijn helder doorzicht weer schitterend bleek. De eerste was zijn
zending naar Fransch Indo-China, ter bestudeering van de ophunregie aldaar. In
October 1888 was men in Nederland pijnlijk getroffen door een Gidsartikel van Dr.
E.B. Kielstra, getiteld ‘Java's grootste ramp’, waarin voor 't eerst gewezen werd op
de schandelijke praktijken der Chineesche opiumpachters en de geweldige knoeierijen,
die bij dat ellendige pachtstelsel plaats hadden. Als gevolg daarvan werd er in 1889
besloten, elders een beter systeem, de opiumregie, te bestudeeren, ten einde dat ook
in onze koloniën in te voeren. En als vanzelf viel 't oog op Groeneveldt als op dengene,
die hier 't best den weg kon wijzen naar het juiste doel.
Zoo ging hij, door den heer De Jongh, toen Ambtenaar voor Chineesche Zaken te
Muntok, als zijn Secretaris vergezeld, naar Indo-China. Voor mij ligt het groote boek,
dat zijn rapport bevat. Het heet: ‘Rapport over het Opium-monopolie in Fransch
Indo-China’ (in verband met de vraag in hoever beheer in régie van dat middel voor
Nederlandsch-Indië wenschelijk is) (Batavia, 1890). Hier kwamen al zijn groote
gaven tot haar recht. Zijn menschenkennis, beminnelijkheid en tactvol optreden
ontsloten hem gemakkelijker alle deuren, en deden hem met minder moeite de
gegevens verzamelen, dan alleen het officieele van zijn opdracht zou hebben
uitgewerkt.
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Zijn diepe studiezin wist het uitgebreide onderwerp op juiste wijze te behandelen,
en zijn heldere, ordenende geest stelde klaar en zakelijk de verkregen gegevens op.
Zoo werd zijn Rapport een zeldzaam voorbeeld van een weldoorwrocht, op
nauwkeurige studie en juist doorzicht gebouwd verslag. Beginnend met een overzicht
van land, volk en bestuur, waarbij zoowel Indo-China in zijn geheel, als Cochinchina,
Cambodja, Annam en Tonkin afzonderlijk worden behandeld, gaat hij vervolgens
over tot het opium-monopolie in die verschillende landen. Dan volgt een hoofdstuk
met vergelijkingen tusschen de regelingen daar en in Nederlandsch-Indië, en ten
slotte komen zijne conclusies, waarbij hij de aanneming der régie voor Java en
Madoera aanraadt. Een lange rij van Fransche bijlagen en kaarten vormt het tweede
gedeelte van het groote werk.
Dank zij dit rapport en zijn krachtig optreden ter weerlegging van alle door vrees
of conservatisme te berde gebrachte bezwaren, kwam er een eind aan een verderfelijk
stelsel, en werd de régie ingesteld op de door hem voorgestelde wijze. Daarbij had
hij het goede deel van 't Fransche systeem omgewerkt en pasklaar gemaakt voor de
toestanden in onze koloniën, en de resultaten beantwoordden volkomen aan zijn
verwachtingen.
De tweede groote opdracht kwam in 1892. Toen werd hij belast met een onderzoek
naar den economischen toestand der vreemde Oosterlingen op Java en Madoera.
Reeds vroeger had hij veel voor de Chineezen gedaan. Want ofschoon zijn groote
sympathie voor hen hem geenszins blind maakte voor hunne fouten - de knoeierijen
der opium-pachters bv. - zoo zag hij toch met leedwezen, hoe zij totaal aan banden
waren gelegd. Tever-
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geefs verhief hij herhaaldelijk zijn stem om hun meer vrijheid van beweging te doen
toekennen; nog was men te kortzichtig om zijn wijzen raad te volgen. En rustig
wachtte hij den tijd weer af, waarop men zou begrijpen, wat hij al twintig jaar lang
begreep. Daar daagde nu, met deze opdracht, eenig licht; men wendde zich tot hem,
omdat men zijn gevoelens en zijn inzicht in die zaken kende. Toen stelde hij een
voorloopige nota op, waarin hij kort en zakelijk, op de hem eigen glasheldere wijze,
uiteenzette, hoe naar zijn meening de vreemde Oosterlingen, met name de Chineezen,
moesten behandeld worden. Deze nota werd als circulaire aan al de residenten en
andere hoofdambtenaren van het Binnenlandsch Bestuur rondgezonden, opdat zij er
reeds over zouden nagedacht hebben bij zijn komst. Daarop reisde hij geheel Java
door, en confereerde met hen, met het doel er een rapport over samen te stellen. Doch
zijn benoeming tot Vice-President (1893) deed zijn opdracht overgaan op den heer
Fokkens, die er ten slotte een rapport over schreef. Eerst veel later echter (in 1909)
volgden afschaffing van het passen - en verzachting van het wijkenstelsel ter betere
regeling van de toelating on vestiging der vreemde Oosterlingen op Java en Madoera,
een en ander reeds lang door Groeneveldt bepleit. Hij had alweer den weg gewezen,
en den eersten stoot gegeven in de goede richting.
Zonder twijfel zal nog in menige andere gewichtige zaak zijn advies het juiste
gebleken zijn (o.a. in zake de tweede Lombok-expeditie, waarbij hij met succes
aandrong op een voortgezet krachtig optreden). Soms terstond gevolgd, vaak ook
tijdelijk verworpen, zal het ten slotte gezegevierd hebben. Alleen een enkele maal
beantwoordde de uitkomst wel eens niet aan het ver-
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wacht succes, zooals bv. toen hij de ambtenaren voor Chineesche Zaken aan de
direkte leiding der Residenten onttrok en hun een meer zelfstandige positie gaf.
Spoedig kwam nu 't eind van zijn ambtenaars-loopbaan: den 5den Juli 1895 werd
hem op zijn verzoek eervol ontslag verleend als Vice-President. Meer dan 30 jaar
onafgebroken werken in de tropen had zijn gezondheid aangegrepen. Zijn krachtig
lichaam, kerngezond van nature, was ten slotte niet zoo goed bestand meer tegen
den al te zwaren arbeid in het heet klimaat. Die noeste werker ging nooit met verlof
naar Nederland, om weer op te frisschen en nieuwe krachten op te doen. Hij werkte
voort, en in zijn vrije uren was de studie hem ontspanning van zijn geest. De studie,
die hij liefhad - ik zou denken boven allen anderen arbeid - maar die hij toch uit
strenge plichtsbetrachting naast zijn ambtswerk slechts een bescheiden plaats gunde.
Nu legde hij, na zóóveel jaren harden, vruchtbaren arbeid, zijn ambt neer, en ging
naar Nederland, dat hij sinds 1861 niet had weergezien. Zijn lichaam was in schijn
nog altijd sterk genoeg, maar later bleek toch, dat er al te veel van was gevergd.
In Nederland, waar zijn ambt niet langer beslag legde op zijn tijd, deed de oude
studielust zich weer krachtig gelden. Wel had hij nog praktisch werk als adviseur en
commissaris van verschillende instellingen, maar de studie ken nu eindelijk weer
hoofdzaak zijn. Wij kunnen ons levendig het genoegen voorstellen, waarmee hij bv.
te Londen in het British Museum een speciaal Chineesch werk ging bestudeeren,
waarmede hij al lang verlangd had nader kennis te maken, en hoe hij in den Haag,
waar hij zich met de zijnen gevestigd had, in 's-Rijks Archief ijverig ging snuffelen
naar gegevens voor zijn
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groot nieuw werk, getiteld: ‘De Nederlanders in China’1.
‘De kennismaking met dit materiaal (nl. in 's-Rijks Archief) heeft mij’, zoo drukt
hij zich met den hem eigen eenvoud uit, ‘den moed gegeven, mijne krachten aan de
taak te beproeven, en daar ik in staat ben, door de aanraking met de Chineezen de
zaak ook van hunnen kant te bezien, zal het mij misschien niet onmogelijk wezen,
de gebeurtenissen in een juist en onpartijdig licht te stellen’.
Het oordeel over dit boek, waarvan alleen het eerste deel verschenen is, daar ziekte
hem belette, de publicatie voort te zetten, is verschillend. De heer Kramp sprak er
zijn groote bewondering over uit, terwijl de heer Rouffaer het ‘wel een goed, maar
geen mooi werk’ meer vond, d.w.z. wel nog getuigend van originaliteit en veel arbeid,
maar niet meer zoo doorwerkt als zijn vroegere arbeid. De heer Rouffaer was zoo
goed, mij door voorbeelden zijn oordeel duidelijk te maken; hij wees mij o.a. op den
zeer onvoldoenden Index en het ontbreken van eenig pogen om de zaken ook van
Portugeeschen kant te beschouwen. Inderdaad schijnt mij de Index voor zulk een
omvangrijk werk abnormaal klein, en zouden Portugeesche gegevens ter nadere
toelichting van zeer veel waarde zijn geweest. Het is dus mogelijk, dat de schrijver
in zijn bloeitijd zijn taak nog vollediger zou hebben afgewerkt, doch in elk geval
kunnen we hem dankbaar zijn voor het groote en belangrijke werk, ook hierbij door
hem verricht. Al die tot nog toe voor 't groote meerendeel onbewerkte archiefstukken
traden

1

De Nederlanders in China, deel I. De eerste bemoeiingen om den handel in China en de
vestiging in de Pescadores (1601-1624). Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van
Ned. Indië, 6e Volgreeks, deel IV (den Haag, 1898).
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nu aan 't licht, door deskundige hand geordend en duidelijk toegelicht. Maar helaas,
langzaam voortsluipende ziekte verzwakte zijn lichaam en belette hem, het werk te
voleinden. Moge de tijd eens komen, dat het, aan de hand van de door hem verzamelde
gegevens, door een evenzeer met de bronnen vertrouwd geleerde wordt voortgezet!
Zoo was in 1898 zijn laatste werk verschenen; sinds dien tijd uitte zich zijn rijke
geest, die helder bleef tot op het laatst, slechts door gesprekken met zijn vrienden,
die steeds genoten van zijn woorden van wijsheid en kennis. Doch een enkele maal
traden zijn wetenschappelijke belangstelling en doorzicht nog duidelijk ook naar
buiten op. Zoo vermeldt Prof. Vogel in het Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême
Orient, IV (1904), pp. 727 sq., in een tweede artikel over een Gandhāra beeld van
Kubera in 't museum te Lahore, hoe Groeneveldt, ‘een erkende autoriteit op dat
gebied’, hem naar aanleiding van zijn eerste artikel dienaangaande op een Javaansche
voorstelling van Kubera gewezen had, die een verre maar onbetwistbare verwantschap
vertoonde met het Indische beeld.
Zijn groote eenvoud en bescheidenheid, waardoor alle ijdele jacht op
onderscheidingen hem vreemd was, maakte dat men hem daarmee slechts karig
bedacht. Ik doel daarmee niet op ridderorden, hem door binnen- en buitenland
geschonken vanwege zijn hoop ambt, zijn zending naar Indo-China en zijn uitstekende
begeleiding van Li Hung-chang1, maar op wetenschappelijke onderschei-

1

De Nederlandsche Leeuw werd hem eerst verleend toen hij reeds lid van den Raad van Ned.
Indië was. Verder bezat hij orden van Oostenrijk, Portugal en Pruisen, benevens van
Cambodja, Annam en China.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1916

185
dingen. Gelukkig heeft de Koninklijke Academie van Wetenschappen zijn groote
verdienste als geleerde erkend. In 1884 Correspondeerend Lid geworden, werd hij
in 1896, na zijn aankomst in het vaderland, tot gewoon Lid benoemd; in 1911 werd
hij wegens 70 jarigen leeftijd rustend Lid. Ook het Aardrijkskundig Genootschap
eerde zijn groote gaven door hem na zijn terugkeer in Nederland het Presidentschap
aan te bieden. Hij aanvaardde het, doch moest het helaas reeds twee jaar later om
gezondheidsredenen neerleggen. De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
had hem 18 Juni 1891 onder hare leden opgenomen. Doch geen doctoraat honoris
causa bewees, dat Nederland een groot geleerde voldoende wist te eeren. De al te
geringe belangstelling in zijn studiegebied, zoowel in Indië als in Nederland, was
vermoedelijk, naast zijn eigen groote bescheidenheid, daarvan de oorzaak. Want het
is buitengewoon vreemd, hoe eerst nu, heel langzaam slechts, een vaag bewustzijn
rijst van de beteekenis van China en Japan voor onze koloniën, en voor de geheele
wereld.
Op 18 Augustus 1915, door een vele jaren langzaam voortwoekerende verlamming
physiek gesloopt, doch volkomen helder van geest, overleed de 74-jarige, wiens
leven zoo rijk was geweest aan vruchtbaren arbeid. De liefderijke zorg der zijnen en
de hartelijke vereering zijner vrienden waren een kostbaar loon voor zijn eigen trouwe
liefde en genegenheid. En bij velen daarbuiten zullen zijn wijsheid, zijn kalme
eenvoud, en zijn buitengewoon verstand in bewonderende herinnering blijven. En
in zijn werken blijft zijn geniale geest bewaard.
L e i d e n , J u n i 1916.
M.W. DE VISSER.
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Levensbericht van P.N. van Doorninck.
Pieter Nicolaas van Doorninck is als zoon van Damiaen Joan van Doorninck,
eerste-luitenant der cavalerie, en Jonkvrouw Quirina Catharina Rendorp op 24.
September 1849 te Utrecht geboren.
Na aanvankelijk te zijn opgeleid voor de marine ging hij, na voor den dienst ter
zee te zijn afgekeurd, te Leiden studeeren aan de inrichting tot opleiding van
Oost-Indische ambtenaars, alwaar hij in 1869 zijne studiën voltooide. In datzelfde
jaar nog benoemd tot ambtenaar bij het burgerlijk bestuur in Nederlandsch Indië en
ter beschikking van den Gouverneur-generaal gesteld, vertrok hij in December.
Achtereenvolgens werd hij in 1870 controleur te Amoentai en in 1871 te
Bandjermasin, beide op Borneo. Het ongezonde klimaat van dit eiland was oorzaak
van de malaria, die hem noopte reeds in December van laatstgenoemd jaar met
ziekteverlof naar Nederland terug te keeren.
In Juni 1874 keerde hij naar Indië terug en ontving in October zijne aanstelling
tot controleur te Tebing Tingi (Sumatra), waar hij vertoefde tot December 1875, toen
een nieuwe aanval der oude kwaal hem andermaal naar het moederland terugvoerde.
De opgedane onder-
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vinding had hem toen den lust benomen om zich nog eens aan hetzelfde gevaar bloot
te stellen, waarom hij in 1879 eervol ontslag uit den Indischen dienst verzocht en
verkreeg.
Zich nog te jong gevoelend om een ambteloos leven te leiden, koos hij de
burgemeestersloopbaan en werd in 1885 geplaatst aan het hoofd der gemeente
Zandvoort, die hij gedurende twee jaren bestuurde.
Redenen van particulieren aard hadden hem genoopt de gemeente Zandvoort
vaarwel te zeggen.
In den tijd tusschen dit en zijn volgend burgemeesterschap heeft hij, evenals na
zijn ontslag uit den Indischen dienst, veel en lang gereisd. Zijn verblijf in Italië met
name heeft zeker grooten invloed gehad op de hem in hooge mate kenmerkende
liefde voor kunst en zijne kunstkennis ontwikkeld en verrijkt.
In 1891 werd hij benoemd tot burgemeester van Bennebroek, waar hij zich vestigde
op Duinlaan, dat hem, met eene korte tusschenpooze, tot zijnen dood heeft geherbergd
en dat hem lief was. Na gedurende elf jaren aan het hoofd dezer gemeente te hebben
gestaan besloot hij het ambtelijke leven vaarwel te zeggen ten einde zich ongestoord
aan zijne lievelingsstudiën te kunnen wijden. In den tijd vóór zijn Bennebroeksch
burgemeesterschap valt eene gewichtige gebeurtenis, zijn huwelijk in het begin van
1891 met Jonkvrouw E. Repelaer, die hem twee kinderen heeft geschonken.
Zijne geliefkoosde bezigheid was archiefstudie. Reeds als jongeling van 17 of 18
jaren voelde hij zich daardoor aangetrokken. Wel strekten zich zijne onderzoekingen
aanvankelijk alleen uit tot de geschiedenis van zijn eigen geslacht, maar allengs werd
het veld, waarop hij zich bewoog, ruimer, al verloor hij daarbij het oorspronkelijke
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doel nooit uit het oog. De vruchten van dit onderzoek heeft hij nedergelegd in het
lijvige ‘Oorkondenboek van het geslacht Doornick of Doorninck tot op 1813’.
Talrijk zijn de inventarissen van archieven van kasteelen, gemeenten, liefdadige
stichtingen enz., die van zijne hand zijn verschenen. Behoef ik eigenlijk wel te
vermelden, dat daaronder ook die van de beide gemeenten zijn, aan welker hoofd hij
als burgemeester heeft gestaan?
Hij heeft zich echter niet bepaald tot het samenstellen van inventarissen. Zijne
innige liefde voor Gelderland, het land zijner voorouders, dreef hem tot het verzamelen
van bouwstoffen, die in de volheid der tijden dienst zouden kunnen doen bij het
schrijven van eene geschiedenis van Gelre en Zutphen op den grondslag der nieuwere
historische wetenschap. Raadpleegt men de hierachter volgende lijst zijner werken,
dan zal men daarin uitgaven van den meest verschillenden aard aantreffen, waaronder
echter aan de middeleeuwen het leeuwendeel toekomt. Rusteloos was hij bezig om
in binnen- en buitenlandsche archieven en bibliotheken handschriften op te sporen,
welker inhoud betrekking had op Gelderland, en groot waren zijne vreugde en
voldoening, wanneer hij weder iets nieuws had ontdekt, en aanstonds stond dan het
plan vast om het wereldkundig te maken. Verreweg zijne meeste uitgeven zijn op
zijne eigene kosten bij de Gebr. Van Brederode te Haarlem verschenen; betrekkelijk
gering is het aantal, dat in de werken van ‘Gelre’ is opgenomen. Hij had zoo zijne
eigene denkbeelden en opvattingen omtrent het uitgeven van oude stukken en al
wilde hij zich jegens ‘Gelre’ niet onbetuigd later, toch gaf hij de voorkeur aan het
uitgeven voor eigene rekening, waarbij hij zich
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niet behoefde te onderwerpen aan bindende voorschriften ten aanzien van de spelling
enz., waarbij hij vrij was in de keus van papier en formaat enz.
Het ligt niet in den aard dezer levensberichten om beoordeelingen der werken van
overledenen te geven en ik vereenig mij ten volle met deze opvatting, maar dit neemt
niet weg, dat ik wensch te wijzen op ééne uitgave, die wellicht boven alle andere
van waarde is voor de Geldersche geschiedenis: ik bedoel de drie deelen ‘Acten
betreffende Gelre en Zutphen’ uit de jaren 1376-1404, naar het handschrift in het
Staatsarchief te Düsseldorf. Waarom zijn deze acten van zoo groot belang? Het
antwoord hierop is, dat de jaren 1372-1423 die van de persoonlijke unie tusschen
Gelre en Gulik onder de hertogen Willem I en Reinald IV zijn. Daar deze vorsten
zich beurtelings in beide landen ophielden en geene scherp afgescheidene kanselarijen
hadden, ligt het in den aard der zaak, dat vele brieven betreffende Geldersche zaken
in Gulik werden geregistreerd, zoodat deze uitgave op de meest gewenschte wijze
de leemten in onze archieven aanvult en reeds menig duister punt tot klaarheid heeft
gebracht. Al had Van Doorninck niets anders in het licht gegeven dan deze acten,
hij zoude zich voor de Geldersche geschiedenis reeds verdienstelijk hebben gemaakt.
De bespreking van Van Doorninck's werk en den aard daarvan stelt eene
eigenaardigheid van dezen ijverigen vorscher in het licht, waarop ik zijdelings reeds
met een enkel woord heb gewezen. Zijn historische arbeid heeft zich bepaald tot
b r o n n e n publicatie. Nooit is eene uitwerking van geschiedbronnen in den vorm
eener verhandeling uit zijne pen gevloeid; hij gaf de voorkeur aan het onvermoeid
bijeenbrengen van bouwsteenen, het
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aan anderen overlatend die tot het optrekken van een grooter of kleiner gebouw aan
te wenden.
Niemand zal zich zeker verwonderen, dat Van Doorninck's naam voorkomt in de
ledenlijsten van tal van vereenigingen op historisch en daarmede meer of minder
nauw verwant gebied, van wier vergaderingen hij een trouw bezoeker was, en
evenmin, dat meer dan eene vereeniging van zijne werkkracht en werklust partij
wenschte te trekken door hem in het bestuur op te nemen. Zoo vinden wij hem sedert
1896 als directeur der Hollandsche maatschappij van wetenschappen te Haarlem en
sedert 1912 als lid van het dagelijksch bestuur; sedert 1913 als ondervoorzitter der
Nederlandsch-Belgische vereeniging der vrienden van de medaille als kunstwerk;
sedert 1911 als lid van het bestuur van ‘Gelre’. Met groote blijdschap had hij, die
Gelderland en zijn verleden zoo lief had, in 1897 die vereeniging zien geboren worden
en met woord en daad had hij steeds haren bloei bevorderd. Was het wonder, dat bij
eene vacature de keus op hem viel? En in de vier jaren, die hij nog te leven had, heeft
hij ten volle getoond ook in dit bestuur de rechte man op de rechte plaats te zijn.
In den loop des jaars 1914 heeft hem de ziekte aangetast, die hem ten grave zoude
sleepen. In geregelde briefwisseling met hem staande, ontving ik bij afwisseling
hoopvolle en mismoedige brieven. Eindelijk scheen er eene wending ten goede te
komen: de toon zijner brieven werd opgewekter. Maar plotseling werd die hoop te
niet gedaan: in het midden van Juli verergerde de ziekte in hevige mate en op 22.
Juli ontviel hij aan de zijnen en zijne vrienden.
J.S. VAN VEEN.
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Lijst van geschriften van P.N. van Doorninck.
1892.

Inventaris van het Oud-Archief der
heerlijkheid thans gemeente Zandvoort,
met lijsten der heeren, schouten,
predikanten, enz. Haarlem, Gebr. van
Brederode, 1892.
Inventaris van het Oud-Archief der
heerlijkheid thans gemeente Bennebroek
en Heemstede. Haarlem, Gebr. van
Brederode, 1892.

1892-93.

Inventaris van het Oud-Archief der
heerlijkheid en gemeente Neder-Hemert
(sedert 1217), met lijsten der heeren en
predikanten. Met supplement. Haarlem,
Gebr. van Brederode, 1892-93. 2 dln.

1894.

Oorkondenboek van het geslacht
Doornick of Doorninck tot op 1813.
Haarlem, Gebr. van Brederode, 1894, met
zegelafbeeldingen.
Inventaris van de Oude Archieven der
gemeenten Schooten en Spaarndam, met
lijsten van schouten, predikanten, enz.
Haarlem, Gebr. van Brederode, 1894.
Inventaris van het Oud-Archief der
gemeente Spaarnwoude en
Haarlemmerliede, met lijsten der
schouten, predikanten, enz. Haarlem,
Gebr. van Brederode, 1894.

1895.

Inventaris van een verzameling charters
betrekking hebbende op de geslachten
van der Does, Duvenvoorde, Mathenesse
enz. Haarlem, Gebr. van Brederode,
1895.
Inventaris van het Oud-Archief der
gemeente Velsen, met lijsten van
schouten, predikanten, enz. Haarlem,
Gebr. van Brederode, 1895.

1896.

Inventaris van het Oud-Archief van het
kasteel Middachten. Haarlem, Gebr. van
Brederode, 1896.

1897.

Inventaris van het Oud-Archief van het
kasteel Ampsen. Haarlem, Gebr. van
Brederode, 1897.
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1898.

Het oudste leenactenboek van Gelre,
1326. Naar het oorspronkelijke
handschrift uitgegeven. Haarlem, Gebr.
van Brederode, 1898.
De tocht van Jan van Blois om Gelre
1371-1372. Naar het oorspronkelijke
handschrift uitgegeven, Haarlem, Gebr.
van Brederode, 1898.

1899.

Drie oorkonden betrekking hebbende op
Reinald I, graaf van Gelre (1281-1293).
- GELRE II. 305.
Inventaris van het Oud-Archief der
gemeente Wijk aan Zee en Wijk aan
Duin, met lijsten der schouten,
predikanten enz. Haarlem, Gebr. van
Brederode, 1899.
De tocht van Jan van Blois met hertog
Aelbrecht naar Gelre, Nov. 1362. Naar
het oorspronkelijke handschrift
uitgegeven. Haarlem, Gebr. van
Brederode, 1899.

1900.

Leenacten betreffende Geldersche
goederen, 1313-1334. - GELRE III. 265.

1900-01.

Acten en Leenacten betreffende Gelre en
Zutphen van 1376-1404. Uit het
Staatsarchief te Dusseldorp, naar de
oorspronkelijke handschriften uitgegeven.
Haarlem, Gebr van Brederode, 1900-01.
4 dln.

1901.

Rekening van den ambtman en richter
van Over-Betuwe Rutger van Renwijc,
van 1388-90. - GELRE IV. 187.
Register op de leenacten van Gelre en
Zutphen, 1376-1402. Uit het Staatsarchief
te Dusseldorp naar de oorspronkelijke
bescheiden uitgegeven. Arnhem, P.
Gouda Quint, 1901.

1902.

Staat der bezittingen van Herbertus van
Putten en andere leden van zijn geslacht
omstreeks 1313. Naar het handschrift
berustende in de Universiteits-Bibliotheek
te Leiden uitgegeven. Haarlem, Gebr. van
Brederode, 1902.
Met medewerking van P.C. Molhuysen.
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Inventaris van het Oud-Archief van
Callandsoog. Haarlem, Gebr. van
Brederode, 1902.
1903.

Voorwaarden, waarop de hertog van
Gulik en Gelre soldeniers aanneemt om
hem te dienen in zijne landen van Gulik
en Gelre. - GELRE VI. 263.
Aanleg van den Koningsweg van Wehl
naar Elten (overeenkomst tusschen
Lodewijk Napoleon en den groot-hertog
van Berg, 20 Juni 1810, maar nimmer
uitgevoerd). - GELRE VI. 265.
Briefwisseling der hertogen van Gelre en
Gulik 1389-1393, naar de oorspronkelijke
handschriften uitgegeven. Haarlem Gebr.
van Brederode, 1903.
Met medewerking van P.C. Molhuysen.
Schatting van den lande van Gelre, voor
het Overkwartier en Betuwe van 1369.
Naar het oorspronkelijke handschrift
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in het Staatsarchief te Dusseldorp
uitgegeven. Haarlem, Gebr. van
Brederode, 1902.
1904-08.

Geldersche kronieken. Eerste en tweede
aflevering. Arnhem, P. Gouda Quint,
1904, 1908.

1904.

Heeft de hertog van Gelre in 1390 den
tocht naar Afrika medegemaakt? - GELRE
VII. 362.
Stukken betreffende Goch en omstreken
(rechten, privilegiën, enz. 1328-1560). GELRE VII. 319.
De graven en hertogen van Gelre.
Geboorte-, regeerings- en sterfjaren.
Huwelijken, kinderen, zegels. Arnhem,
P. Gouda Quint, 1904. Met 12 zegels op
5 bladen.
Met medewerking van J.S. van Veen.
Inventaris van het archief van het St.
Anna Aalmoeshuis op de Hooigracht te
Leiden, met afbeeldingen. Haarlem, Gebr.
van Brederode, 1904.

1905.

Schatting van den lande van Gelre voor
de Veluwe van het begin der 14de eeuw.
Naar het oorspronkelijke handschrift in
het Rijksarchief te Arnhem uitgegeven.
Haarlem, Gebr. van Brederode, 1905.

1906.

Staat der goederen van Joost, graaf van
Limburg, Bronkhorst, enz. 1621. (Met de
geschatte waarde). - GELRE IX. 203.
Papegaaigang te Arnhem (verordening
der afsluiting met een deur van ijzeren
staven en spijlen, enz. van 2 Mei 1764).
- GELRE IX. 266.
Stichtingsacte van een kapel met kerkhof
te Aeswijn (Azewijn, gem. Berch, 22
Febr. 1370). GELRE IX. 197.
Legitimatie van twee natuurlijke kinderen
van graaf Hendrik van den Berg (25 Febr.
1611). - GELRE IX. 199.
Randwijk een Hollandsch leen (volgens
eene akte van 1299 of 1300). - GELRE IX.
204.
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Inventaris van het Archief van het St.
Ursulen-Convent te Neder Elten.
Haarlem, Gebr. van Brederode, 1906. Met
zegelafb.
1907.

Inneming en plundering van het huis
Poederooyen op 14 April 1493, volgens
bescheiden uit het Staatsarchief te
Wetzlar. - GELRE X. 225.

1908.

Overeenkomst tusschen hertog Arnold en
de verdedigers van het kasteel te Grave
1471. - GELRE XI. 385.
Acten betreffende Gelre en Zutphen,
1107-1415. Naar de drie handschriften:
A. dat Alste register en I Oldste register
te Arnhem, zoomede B. No. 22 te
Dusseldorp. Haarlem, Gebr. van
Brederode, 1908.
Met medewerking van J.S. van Veen.

1909.

Brieven van en aan Pontanus, 1595-1638.
Haarlem, Gebr. van Brederode, 1909.
Met medewerking van P.C. Molhuysen.
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1911.

Inventaris van het Archief van de
heerlijkheid Heemstede, met kaarten en
zegelafbeelding. Haarlem, Gebr. van
Brederode, 1911.
Memoriael des hartochdoms renten van
den lande van Gelre, overgegeven anno
LXXV (1475). - GELRE XIV. 109.

1914.

Inventaris van het Archief van het St.
Agnes of Groote Convent te Emmerik.
Haarlem, Gebr. van Brederode, 1914. Met
zegelafbeeldingen.
Een bezoek aan het huis Middachten in
1667 enz. - GELRE XVII. 251.
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Levensbericht van G.A. Vorsterman van Oyen.
Van Oyen onder de leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, dat
maakt op ons, jongeren, zoo ongeveer den indruk van Saul onder de profeten. Op
ons, die hem alleen kenden als Van Oyen onder de boeren, paarden keurend,
kunstmeststoffen koopend, organiseerend, coöpereerend, adviseerend en
onderhandelend met landbouw- en veeteeltautoriteiten. Van Oyen, die geen tijd meer
had om een boek te lezen, laat staan te schrijven, die van den vroegen morgen tot
den laten avond midden in het practische leven stond; Van Oyen, de verstandsmensch
bij uitnemendheid, die leefde bij tastbare zaken, bij statistieken en percenten. En toch
zou niemand onzer gezegd hebben: ‘Dat kan niet, Van Oyen lid van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde’, want aan dezen mensch waren zooveel kanten, op
zoovelerlei gebied had hij zich verdienstelijk bewogen, dat ten opzichte van hem het
woord onmogelijk niet spoedig over de lippen kwam.
George Auguste Vorsterman van Oyen dan werd den 11en Juli 1836 geboren te
Gilze-Rijen, als oudste zoon van Constantijn Johannes Vorsterman van Oyen en
Adrienne Louise Beatrix Pape. Van ouder tot ouder

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1916

196
stamde hij uit eene militaire familie, verwant aan vele aanzienlijke geslachten. In
zijne jeugd bezocht hij de openbare scholen te Moergestel, Oisterwijk, Tilburg, Assen
en Hilvarenbeek en werd daarna kweekeling aan de Christelijke Normaalschool te
Nijmegen. Nadat hij den 3en en 4en rang van onderwijzer behaald had, verwierf hij
zich de toelating voor het geven van onderwijs in het Duitsch en Fransch. Na een
kort verblijf als hulponderwijzer aan de Openbare school te Nieuw-Loosdrecht, zette
hij zijne studiën thuis voort en behaalde de diploma's voor Engelsch, Wis- en
Natuurkunde, de Hoofdacte en de acte Landbouw. Zeer kort was hij leeraar in de
Wis- en Natuurkunde aan het Gymnasium te Winschoten, om daarna Hoofd der
School voor Meer Uitgebreid Lager Onderwijs te Aardenburg te worden in 1860. In
hetzelfde jaar huwde hij met Maria Catharina Reeringh.
In de volgende periode van zijn leven vallen zijne uitgaven op Wiskundig gebied.
Ann de hand van het ‘Levensbericht van G.A. Vorsterman van Oyen door een
oud-leerling’, uitgegeven ter gelegenheid van zijn vijf-en-twintigjarig hoofdschap
in Aardenburg, waaraan ik in het vervolg nog meerdere bijzonderheden ontleen,
noem ik:
I.

Het Archief der Wiskunde, 2 deelen,
waarin eene verhandeling voorkomt over
de Nieuwere Meetkunde volgens
Writschel. 1867. groot 4to.

II.

De deelhaarheid der geheele getallen.
Schoonhohoven 1865. 8vo.

III.

Theorie der Algemeene Rekenkunde. 2
dln. Schoonhoven 1866. kl. 8vo.

IV.

CXLIV vraagstukken van Rekenmeesters
der 17de eeuw, voorafgegaan van eene
geschiedenis der
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Nederlandsche wiskundigen van Ludolf
van Colen tot Chr. Huygens.
Schoonhoven 1867. kl. 8vo.
V.

Theorie der Algebra. 2 dln. Schoonhoven
1870. kl. 8vo.

VI.

Lessen over de Cijferkunde, 3 stukken.
Schoonhoven 1872. 8vo.

VII.

Handboek voor de theorie en de practijk
der Meetkunde. 2 dln. Schoonhoven
1874. kl. 8vo.

VII.

Meetkunde voor eerstbeginnenden, 2
stukken. Zwolle 1880.

IX.

Practisch rekenboek voor de Volksschool,
6 stukjes. Tiel 1875.

Bovendien leverde hij in ‘Schlömilch's Zeitschrift für Mathematik und Physik’
1868 een bijdrage over het gebruik van 't woord ‘Millioen’ als telwoord; in het
‘Archiv der Mathematik und Physik von J.A. Grünert’ gaf hij de oplossing van een
paar vraagstukken, terwijl hij in het ‘Bullettino di Bibliografia e di Storia della scienze
matematiche e fisiche, Roma’, naast eene kleinere bijdrage over den ‘Eersten
Telegraaf’, uitvoerige verhandelingen leverde over Ludolf van Colen en over de
‘Landmeters van 't einde der XVIe en het begin der XVIIe eeuw en hunne
instrumenten’; de laatste artikelen in het Fransch geschreven. Uit dezen tijd dateeren
ook de uitvoerige bijdragen in het ‘Weekblad voor Lager-, Middelbaar- en Gymnasiaal
onderwijs’, welke tot titel voeren: ‘Wiskunde, Opmerkingen en Critiek’.
Voor de lagere school leverde hij twee verzamelingen ‘Fransche volzinnen’,
Purmerend 1871; ‘Bloemen en Vruchten, een leesboek voor de hoogste klasse der
lagere school’, Dordrecht 1875; ‘Eenvoudige spelregels voor de volksschool’,
Aardenburg 1880.
Toch trok in dien tijd ook reeds de landbouw in den
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uitgebreidsten zin van het woord zijnen geest sterk aan. Bij Akkeringa te Amsterdam
verscheen ‘De behandeling onzer fruitboomen’, met eigenhandig geteekende platen
naar zelf gekweekte vruchten; later kwam zijn ‘Handboek voor den landman en den
hovenier’ en sedert 1877 leverde hij tal van bijdragen voor het ‘Jaarboekje, uitgegeven
door de maatschappij tot bevordering van landbouw en veeteelt in Zeeland’, welk
jaarboekje op zijn aansporing werd uitgegeven. In 1883 verscheen zijn
‘Zuid-Hollandsche wijze van zuivelbereiding’, op verzoek van genoemde
Maatschappij samengesteld.
Op zuiver onderwijskundig of staatkundig gebied bewogen zich zijne brochures
‘Mijn grieven tegen de wetten op het lager- en middelbaar onderwijs’; ‘Honderd
schoolmeesters, negen en negentig gekken’; ‘Redelijke godsdienst’; ‘De school met
den Bijbel in strijd met God en maatschappij’; ‘De kerk misleidt, de wetenschap
voert tot God’; ‘De strijd van 't oogenblik’; ‘Onze staatkundige partijen’; ‘Heeft de
Christelijke school reden van bestaan? Verslag van het debat den 13en Februari
gevoerd door de Heeren H. Pierson en G.A. Vorsterman van Oyen’.
Over den ‘Transatlantische kabel’ is van zijne hand eene verhandeling te vinden
in de volksuitgave ‘Elk wat wils’; in ‘Androcles, tijdschrift gewijd aan het belang
der dieren’, plaatste hij eenige opstellen. ‘Eigen Haard’ van 1880 bevat eene
verhandeling over ‘Modelscholen’, terwijl in ‘De Tijdspiegel’ enkele beoordeelingen
over onderwijsaangelegenheden te vinden zijn. Op zuiver letterkundig gebied is mij
maar één geschrift van hem bekend, eene novelle getiteld: ‘Liefde en Zegepraal’.
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In het midden der vorige eeuw heerschte in Zeeuwsch Vlaanderen warme
belangstelling in het verleden dezer streken. Naast een aantal min of meer
verdienstelijke liefhebbers, zijn daarvan de namen H.Q. Janssen en J.H. van Dale
voldoende bewijs. Van Oyen bewoog zich ook op dit gebied en zette op verdienstelijke
wijze de traditie van dit tweetal voort. In 1872 - het tweede eeuwfeest van het beleg
van Aardenburg door de Franschen - verscheen zijn ‘Berenning van Aardenburg in
1672’, Schoonhoven 1872; in 1875 in het ‘Sluisch Weekblad’ de levensgeschiedenis
van den vice-admiraal A.J. de Smit van den Broecke, een geboren Aardenburger; in
1889 ‘Het archief van Aardenburg, Beredeneerde catalogus van de handvesten,
rekeningen enz. uit het tijdperk der graven van Vlaanderen 1201-1604’; in 1892 de
‘Rechtsbronnen der stad Aardenburg’, uitgegeven door de ‘Vereeniging tot Uitgave
der bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht’; in 1907 de ‘Geschiedenis van den
Disch; later het Burgerweeshuis te Aardenburg’, terwijl in het jaarboekje ‘Scaldis’
menige historische bijdrage van zijne hand te vinden is, evenals in het ‘Weekblad
voor Zeeuwsch-Vlaanderens Westelijk deel’.
Ook op journalistiek gebied was hij geen vreemdeling. Jaren lang heeft hij het
onderwijsblad ‘Vooruit! Weekblad voor school en huis’ geredigeerd, en evenzoo het
eerste korte jaren geleden opgehouden ‘Weekblad voor Zeeuwsch-Vlaanderens
Westelijk deel’. Het voornaamste provinciale orgaan: ‘De Middelburgsche Courant’
heeft ook menig artikel van zijne hand opgenomen.
Zou dit bovenstaande al genoeg zijn, om meer dan één menschenleven te vullen,
Van Oyen's onvermoeide
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werkkracht gaf hem nog gelegenheid zich op maatschappelijk gebied te bewegen.
In 1875 richtte hij op eene ‘Vereeniging tot bevordering van 't Volksonderwijs in 't
kanton Oostburg’, in 1877 de vereeniging ‘Welbegrepen Eigenbelang’ tot aankoop
van gewaarborgde meststoffen en voedermiddelen, de eerste coöperatieve vereeniging
van dien aard in Nederland, die talrijke navolgingen zou vinden. In 1879 stichtte hij
de ‘Maatschappij tot bevordering van Ooft- en Tuinbouw’, in 1886 de ‘Coöperatieve
vereeniging tot verzekering tegen hagelschade’; alle drie in Zeeuwsch-Vlaanderens
Westelijk deel. In 1893 werd hij secretaris van de Zeeuwsche Landbouwmaatschappij.
Later nog aanvaardde hij het secretariaat van het ‘Stamboek voor paarden
Zeeuwsch-Belgisch type in Nederland’, met zijn periodiek door de geheele provincie
terugkeerende keuringen van hengsten, merries en veulens. Als curiositeit wit ik nog
vermelden, dat hij in zijn luttele vrije oogenblikken de bestekken maakte voor de
scholen te Eede en St Kruis, twee kleine gemeenten in de onmiddellijke nabijheid
van Aardenburg. Voeg daarbij nog de talrijke betrekkingen vervuld in de
vereenigingen van de plaats zijner inwoning en ge hebt eenigszins een beeld van
Van Oyen's werkkracht.
Het scheen wel, of na zijne pensioneering in 1901, in plaats van een otium cum
dignitate, nog meer arbeid hem bekoorde. Bijna alle tijd was nu gewijd aan de
organisatie en opheffing van den landbouw en aanverwante bedrijven, en aan de
staatkunde. Zijn medeburgers verkozen hem in 1906 tot lid van de Provinciale Staten
van hun gewest, in 1907 tot lid van den Gemeenteraad van de plaats zijner inwoning,
in 1909 vaardigde het district Oostburg hem, den drie- en zeven-
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tigjarigen, naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal af, waar hij, zonder streng
partijman te zijn, zich schaarde bij de Vrijzinnig Democraten. Voor den Gemeenteraad
bedankte hij in 1911, voor beide andere colleges in 1913. In de landbouwzaken bleef
hij echter tot zijn dood, 13 October 1915, onvermoeid werkzaam. Terugkomende
van eene bijeenkomst in Den Haag met den Minister en enkele anderen in zake
suikerbieten uitvoer, begaf zijn hart hem. Als een gebroken man werd hij, de stugge
werker, thuisgebracht, om den eigen avond te overlijden.
Van Oyen is een onvermoeide geest geweest. Tot op het laatst van zijn leven, was
hij aan 't werk van des morgens zes uur tot des avonds tien, voor gezellig verkeer,
voor rust geen tijd hebbend. Zijn verstand was tot het laatste oogenblik helder, zijn
geheugen onverzwakt. Hij was een goed spreker en een handig debater; al maakte
zijn scherpe pen en zijn scherp woord hem soms onverzoenlijke vijanden, ook deze
moesten getuigen, dat hij voor zijn streek niet alleen, maar ook voor zijn gewest en
voor het land in het algemeen een stuwende, organiseerende geest geweest is. De
kerk had zijne sympathie niet, al stond hij er in latere jaren minder onverzoenlijk
tegenover, dan vroeger, maar een ongeloovig mensch was hij ook niet. Hij achtte de
kerk een verkeerd instrument om tot waar geloof te komen. Voor zijn tegenstanders,
zonder aanzien des persoons, een geducht bestrijder, was hij voor degenen, met wier
plannen hij sympathiseerde, een krachtige, nimmer rustende, steun. En nu heeft de
man, die nimmer een zaak uit handen wilde geven, die steeds het centrum was en
bleef van alle bewegingen van eenige beteekenis in zijne streek, rust gevonden. Plot-
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seling, in zijn volle kracht nog, gebroken. Zoo heeft hij het zelf gewild; zijn wensch
was midden in zijn werk afgeroepen te worden, onverzwakt, niet heen te gaan als
een langzaam verdorrende plant. En daarop past voor ons een eerbiedig zwijgen.
Aardenburg.
J.N. PATTIST.
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Levensbericht van P. Gouda Quint.
De man, wiens naam boven dit opstel wordt aangetroffen, was de afstammeling van
een oud Utrechtsch geslacht, dat zijner woonplaats meer dan eens regeeringspersonen
heeft geschonken. Paulus Gouda Quint werd op 8. December 1835 geboren te
Retranchement in Zeeland als zoon van Wilhelmus, predikant aldaar, en Cornelia
Hillegonda Landsknegt. Zijn eerste onderricht ontving hij van zijnen vader, later
bezocht hij de dorpsschool te Zaamslag, de toenmalige standplaats zijns vaders, welk
onderwijs vervolgens werd aangevuld door privaatlessen en door eigene studie.
Toen de tijd voor hem was aangebroken om een beroep te kiezen, viel zijne keuze
op den boekhandel, het vak, dat ook door zijnen grootvader, naar wien hij was
genoemd, en wel te Utrecht van 1789 tot 1824, was uitgeoefend. Deze was destijds
bekend als uitgever van de - vermoedelijk ook door hem samengestelde - ‘Beknopte
beschrijving der provincie Utrecht’ (1799). Reeds hier wil ik mededeelen, dat de
keuze zijner jeugd hem nooit heeft berouwd.
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Als veertienjarige knaap werd hij als leerling geplaatst bij den boekhandelaar D.J.
Quanjer te Zierikzee. Na eenen driejarigen leertijd aldaar kwam hij achtereenvolgens
bij de heeren H.J. van Vloten te Alkmaar, A.E.C. van Someren te Zutphen en de
firma Kemink en Zoon te Utrecht. Met dankbaarheid placht hij deze leermeesters te
herdenken. Den heer Van Someren, eenen man van uitgebreide kennis en sterken
zin voor orde en nauwkeurigheid, dankte hij het bezit van laatstgenoemde eigenschap,
die ook hem in hooge mate kenmerkte. Bij de Utrechtsche firma maakte hij kennis
met den ouden boekhandel en de verkoopingen van belangrijke bibliotheken, terwijl
hij bij alle genoemde patroons de gelegenheid vond om zich grondig op de hoogte
te stellen van de drukkerij, waarvan hij later zelf als uitgever niet weinig voordeel
en genoegen heeft gehad.
Aldus voorbereid en toegerust achtte hij zich in staat om op Nieuwjaar 1868 van
de erfgenamen des in het laatst van 1867 overledenen heeren P. Nijhoff den bekenden,
omstreeks 1700 opgerichten, ouden en nieuwen boekhandel der firma Is. An. Nijhoff
te Arnhem over te nemen.
Hij bevond bij nadere kennismaking, dat de door hem verworvene zaak zoo degelijk
was gegrondvest en zoo gunstig bekend stond, dat het hem niet moeielijk viel haar
voort te zetten en uit te breiden. Hij heeft zich daarover in dezen vorm uitgelaten:
‘Ik kan de zaak, gelijk ik haar vond, niet beter vergelijken dan bij eenen wel
toebereiden akker, die bij goede verzorging veelvoudige vrucht draagt. Aan de
verzorging heb ik het niet laten ontbreken en de vrucht is niet uitgebleven’.
De plaatsruimte laat niet toe alles in bijzonderheden te vermelden: ik wil daarom
enkele grepen doen ter kenschet-
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sing van Gouda Quint als boekhandelaar en als uitgever.
Op het voetspoor der firma Kemink legde hij zich toe op het houden van
verkoopingen en hij mocht het geluk hebben, dat hem daartoe in den loop der jaren
de bibliotheken van tal van bekende personen werden toevertrouwd, o.a. die van de
heeren Mr. L.A.J.W. Baron Sloet van de Beele, Prof. Dr. E. Baehrens, Dr. W.C.H.
Staring, D.R. van Bassen, burgemeester van Arnhem in 1707, den Nymeegschen
oudheidkundige J. in de Betouw, Mr. G. van Hasselt, zeker voor geenen Gelderschen
historicus een vreemdeling, enz. enz.
Middelerwijl nam ook de nieuwe boekhandel gestadig in omvang en bloei toe;
met name slaagde Gouda Quint er in zich voordeelige handelsbetrekkingen in
Nederlandsch-Indië te verzekeren. Hij zelf placht deze uitbreiding toe te schrijven
aan zijne werkzaamheid als auctionaris, die zijnen naam in wijderen kring bekend
maakte dan anders het geval zoude zijn geweest.
Na deze korte bespreking van zijne plaats in den ouden en den nieuwen boekhandel
is de beurt aan zijne werkzaamheid als uitgever, die zeker niet voor de boven
genoemde takken behoeft onder te doen, ja wellicht eigenlijk de eerste plaats moest
innemen.
Reeds in het jaar zijner vestiging te Arnhem zette hij de eerste schreden op dezen
weg en wel door het overnemen van den sedert 1835 bestaanden Gelderschen
Volksalmanak, die tot dus ver bij den uitgever D.A. Thieme was verschenen. Hij
heeft deze uitgave voortgezet tot 1904 en aan het kwijnende jaarboekje, dat onder
de leiding van Gerard Keller bijna geheel den belletristischen weg was opgegaan1,
door de keuze van

1

Men zie de jaargangen 1865-1868.
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eenen Gelderschen redacteur nieuw leven ingeblazen. Op bescheidene schaal heeft
de almanak het zijne gedaan om de belangstelling voor Geldersche geschiedenis en
oudheidkunde op te wekken of aan te wakkeren, en dat hij dit heeft kunnen doen,
daarvan komt aan Gouda Quint de eer toe, die terecht inzag, dat Heldring's schepping
op den dwaalweg was geraakt.
Zeer lang is de lijst zijner uitgaven en zeer verschillend zijn zij van aard: naast
ernstige wetenschappelijke werken - als de numismatische werken van W.J. de Voogt,
waterbouwkundige van Plasschaert, bouwkundige van Gugel, de Grondwet van Mr.
J.T. Buys, diens opstellen met inleiding van Mr. W.H. de Beaufort, Hugo de Groots
Inleidinge tot de Hollandsche rechtsgeleerdheid met aanteekeningen van Mr. S.J.
Fockema Andreae, en een aantal vlugschriften - staan romans, zoowel oorspronkelijke
als vertaalde, in groote hoeveelheid.
In 1873 is hij in aanraking gekomen met Alexander Verhuell, wiens monographieën
over Cornelis Troost en Jacobus Houbraken hij in dat jaar heeft uitgegeven, welke
uitgave in de jaren 1874-1887 werd gevolgd door die van Verhuell's gezamenlijke
werken in tien deelen.
Zooals men ziet, geeft zelfs deze meer dan beknopte opsomming een duidelijk
beeld van Gouda Quints veelzijdige werkzaamheid op dit gebied.
Zegt een mijner lezers, dat hij zich den boekhandelaar en uitgever Quint nu kan
voorstellen, maar dat hij ook iets van den mensch zoude willen weten, dan weet ik
daarop geen beter antwoord te geven dan door het aanhalen van eenige zijner eigene
woorden, die ik op grond van jarenlange kennis voor volkomen juist kan verklaren:
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‘In alle voorname kwestiën, die nu en dan de gewone rust der boekverkooperswereld
kwamen verstoren, werd door mij steeds levendig deel genomen, waarvan ik
meermalen in het Nieuwsblad voor den Boekhandel heb blijk gegeven, en hoewel
men mij in het openbare leven weinig zag optreden, heb ik nimmer verzuimd mijn
invloed aan te wenden, waar ik dit nuttig achtte, en heeft men mij steeds bereid
gevonden hun, die mij daartoe aanzochten, persoonlijk met raad of daad ten dienst
te staan.
Mijn leven, aan onvermoeide werkzaamheid gewijd, vloot kalm daarheen en door
een sterk gestel geschraagd voelde ik geene behoefte aan verpoozing of ontspanning.
Het reizen trok mij niet aan en societeiten bezocht ik nimmer, maar daarentegen was
het voor mij een genot, dat mijn gezellig gelegen kantoor gedurig bezoekers lokte,
wier onderhoud mij aangename en voldoende afleiding verschafte’.
Zijn huiselijk leven was eveneens voorspoedig en gelukkig: in 1871 is hij in het
huwelijk getreden met Mejuffrouw Helena Alida Rutgers, die hem drie kinderen,
eenen zoon en twee dochters, heeft geschonken.
Bij het klimmen zijner jaren heeft hij het als een groot voorrecht beschouwd, dat
hij op 1 Januari 1898, terwijl zijne gezondheid nog ongeschokt was, zijnen boekhandel
aan zijnen zoon heeft kunnen overdoen, zoodat hij in de dagelijksche aanschouwing,
dat de hem lief gewordene zaak ook onder diens bestuur meer en meer in bloei
toenam, een rustig leven kon leiden, terwijl de zorg voor zijn fonds hem nog
gedurende eenige jaren geregelde bezigheid verschafte. Allengs echter werd hij er
zich van bewust, dat een uitgebreid fonds, wil het voldoende vruchten afwerpen, met
volle kracht moet worden geëxploiteerd, hetgeen niet wel vereenigbaar
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was met zijnen wensch om meerdere rust te genieten, waarom hij het besluit nam
zich er langzamerhand van te ontdoen. Door zijnen zoon werden eenige voorname
uitgaven overgenomen, de overige werden in fondsveiling of uit de hand verkocht.
Toen brak er een tijd van ledigheid voor hem aan, die hem drukte en waaraan hij,
die van zich zelven verklaard had, dat zijn leven ‘aan onvermoeide werkzaamheid
was gewijd geweest’, zich niet kon gewennen. Maar er kwam uitkomst: een nieuw
arbeidsveld opende zich voor hem.
Ik moet hier eenige jaren teruggaan en wel tot 1898. In November van het
voorgaande jaar was te Arnhem de vereeniging ‘Gelre’ opgericht, waardoor vervuld
werd de lang gekoesterde wensch van alle beoefenaren van en belangstellenden in
Geldersche geschiedenis en oudheidkunde om, evenals Friesland, Overijssel en
Limburg, een orgaan te hebben, dat beter dan de uit den aard der zaak beknopte
Volksalmanak aan de eischen eener wetenschappelijke beoefening der gewestelijke
geschiedenis zoude kunnen voldoen.
Was het wonder, dat het bestuur gaarne gehoor gaf aan het voorstel van Gouda
Quint, dien het als ervaren en degelijk uitgever kende, om de zorg voor de uitgaven
der jeugdige vereeniging op zich te nemen en dat deze zich vol vreugde belastte met
eene taak, die geheel in de lijn der firma Is. An. Nijhoff en Zoon lag? Ik mag hier
wel de opmerking invlechten, dat noch bestuur noch uitgever ooit reden heeft gehad
om zich over dit besluit te beklagen.
Toevallig viel de aanvaarding dezer taak samen met de overdracht van den
boekhandel aan den heer Quint Jr., waardoor de vader meer vrijen tijd bekwam, en
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dezen heeft hij ten volle aan de zorg voor het teedere kind gewijd. Aan den goeden
smaak en de buitengewone nauwgezetheid van ‘den ouden heer Quint’ is het te
danken, dat de werken van ‘Gelre’ typographisch hoog staan. Niemand kan beter
getuigen van al hetgeen hij voor ‘Gelre’ heeft gedaan, dan schrijver dezes, die als
secretaris der vereeniging jaren lang dagelijks met hem in aanraking is geweest en
in die jaren geleerd heeft den degelijken man hoog te achten.
Toen nu omstreeks 1906 de ‘tijd van ledigheid’ voor hem was aangebroken, deed
ik hem een voorstel, dat ik reeds geruimen tijd had overwogen, nl. tot het bewerken
van eene Geldersche bibliographie, welk voorstel door hem na ampele bespreking
van den aard van het werk en de daarmede verbondene bezwaren werd aangenomen.
Aanvankelijk was het denkbeeld het werk te doen bestaan uit de titels van boeken
en tijdschriftartikelen over Geldersche geschiedenis in den ruimsten zin des woords,
maar reeds bij het begin van den arbeid bleek de wenschelijkheid en ook de
mogelijkheid om dien uit te strekken over alle onderwerpen, die op Gelderland
betrekking hebben, en de overweging, dat het nut van het werk daardoor ongetwijfeld
oneindig grooter zoude zijn, gaf den doorslag aan de uitvoering van dit plan.
En zoo kon dan na vier jaren van onvermoeiden arbeid het lijvige boek onder den
bescheidenen titel ‘Grondslagen voor de bibliographie van Gelderland’ verschijnen.
Ik zeg ‘bescheiden’, want ik ben overtuigd, dat ieder, die het boek raadpleegt, met
mij van oordeel zal zijn, dat men hier met iets meer dan grondslagen te doen heeft
en dat het de vrucht is van den meest nauwgezetten en grondigen arbeid, gelijk
trouwens al wat
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Gouda Quint deed, daarvan den stempel draagt. Ik zoude vellen kunnen volschrijven
over de wordingsgeschiedenis dezer ‘Grondslagen’, hoe de bewerker bij den
geringsten twijfel aan de juistheid van eenen titel, dien hij niet uit eigene
aanschouwing kende, het boek, dikwijls niet zonder moeite en kosten, te zien trachtte
te krijgen: welke zorg hij besteedde aan de dikwerf bezwaarlijke keuze van de
afdeeling, waarin het eene of andere werk tehuis behoorde, enz. Kortom elk onderdeel,
van het meest belangrijke tot het minst beteekenende, werd met gelijke zorg behandeld
en hieraan is het dan ook toe te schrijven, dat het boek door de kritiek zeer welwillend
en met waardeering is ontvangen.
Verder hierover uitweiden zal ik niet, al heb ik met vrijmoedigheid iets langer
stilgestaan bij de eenige gelegenheid, waarbij Gouda Quint als ‘schrijver’ is
opgetreden, en dan, de welwillende lezer verontschuldige den biograaf, wanneer hij
vol is van datgene, quorum pars magna fuit. Dagelijks heb ik van 1906 tot 1910 den
groei van het boek kunnen gadeslaan en den even bekwamen als onvermoeiden
werker bewonderen.
Gouda Quint heeft voldoening van dezen arbeid gehad: de benoemingen tot lid
van het Historisch Genootschap en van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde hebben hem groote vreugde bereid, daar zij hem het bewijs leverden,
dat niet alleen het bestuur en de leden van ‘Gelre’ zijnen arbeid op prijs stelden.
Na het verschijnen van het boek ging hij met denzelfden ijver voort met het
verzamelen van nieuwe verschijningen op het gebied zijner werkzaamheid en met
het houden van nalezing op den Gelderschen akker: immers het spreekt van zelf, dat
hij de volledigheid nog niet had bereikt.
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In den zomer van 1912 trof hem de zwaarste slag zijns levens: een aanval van beroerte
vernietigde zijne werkkracht. Liet het zich aanvankelijk aanzien, dat hij den slag te
boven zoude komen, die hoop bleek weldra ijdel; het lichaam herstelde zich tot zekere
hoogte, maar de oude geestkracht was gebroken. Op 1 Januari 1913 deed hij ook het
uitgeverschap van ‘Gelre’ aan zijnen zoon over en hiermede was de laatste band, die
hem nog aan zijn vorig leven verbond, losgemaakt. Allengs werd de belangstelling
in hetgeen om hem heen voorviel, geringer, alleen die voor zijne bibliographie
trotseerde alles en in den letterlijken zin des woords heeft hij tot den dag vóór zijnen
dood daaraan zijne zorgen gewijd.
Nog meer dan drie jaren na den aanval heeft het krachtige lichaam weerstand
geboden aan de sloopende invloeden; het was echter een leven, dat voor den man
met den rusteloos werkenden geest eene kwelling was, daar hij niet meer bij machte
was om zijne gedachten in daden om te zetten. Zonder overdrijving meen ik te mogen
zeggen, dat zijn overlijden op 15. September 1915 de verlossing van een leven is
geweest, dat voor hem geen leven meer was in den zin, waarin hij dat bedoelde.
Met Gouda Quint is heengegaan een man van den ouden stempel, ernstig, degelijk,
op wiens woord men zich kon verlaten, een man, die in zijnen kring hoog stond
aangeschreven, een onvermoeid arbeider. Hij ruste in vrede!
J.S. VAN VEEN.
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Levensbericht van Willem Gerard van Nouhuys
‘Mijnheer van Nouhuys’ is in het letterkundig leven van Nederland in het laatste
kwart der negentiende en den aanvang der twintigste eeuw een naam geweest van
eigenaardige beteekenis. ‘Mijnheer van Nouhuys’ zeg ik; en niet maar ‘van Nouhuys’
tout court - zooals men toch al spoedig kunstenaars en publicisten onder de
tijdgenooten, al behooren ze tot de oudere, pleegt aan te duiden; ik acht het
kenschetsend voor dezen letterkundige, dat het géén gewoonte was, hem te noemen
op de gebruikelijke onmaatschappelijke manner. Was hij dan zulk een maatschappelijk
man? In den slechten, den uitsluitend uiterlijken, zin van het woord niet. Maar hij
was wel: een rustig en waardig, een wat men met een verouderd woord deftig man
noemt. O, hij had meer en belangrijker eigenschappen! Hij is geweest een
door-en-door rechtschapen mensch, in wien altijd zijn zuiver-kunstzinnig oordeel
luider sprak dan persoonlijke sym- en antipathieën; luider ook dan de naklank van
allerlei dat hij ondervond van zoo menigmaal vóór-de-critiek vleiende en na-de-critiek
schimpende artisten. Die onaandoenlijkheid voor inferieur geraas was hem, geloof
ik, zelfs een zekere stille zelfvoldoening;
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want zijn ‘deftigheid’ was geenszins zonder wezenlijke hoogheid. En meer qualiteiten
had hij. Niet alleen onpartijdig en dus naar menschelijke mogelijkheid rechtvaardig
was hij bij zijn oordeel; naar dat berustte bovendien op een toegewijd, op een evenzeer
gevoelig als nauwkeurig onderzoek. En behalve een uitstekend letterkundig en
tooneel-criticus is hij een scheppend kunstenaar geweest, wiens werk indruk heeft
gemaakt, wiens tooneelstukken ‘Eerloos’en ‘Het Goudvischje’gebeurtenissen zijn
geweest in het vaderlandsch tooneelleven; - en ‘In kleinen Kring’had zeker niet
minder waarde - terwijl in ‘Egidius en de Vreemdeling’terecht een getuigenis van
superieure aanvoeling is gezien.
De heer Van Nouhuys heeft zich niet altijd aan de letterkunde kunnen wijden. Te
Zalt Bommel, waar hij in 1854 geboren is en na de lagere school, de
Hoogere-Burgerschool met 3-jarigen cursus afliep, is hij, die zoo gaarne had willen
studeeren, een groot deel van zijn leven in zijn vaders zaken werkzaam geweest. Dat
wilde zijn vader zoo; en dat achtte de zoon daarom plicht. Naar de studie der
litteratuur, het werk van zijn liefde, vulde zijn avonden. Eenzaam is hij daar den wel
echten en innigen drang die hem tot de letteren dreef, een verlangen dat in de
omgeving van zijn stadje geenerlei meegevoel, geen belangstelling, en het tegendeel
van aanmoediging vond, gevolgd. Hij heeft er zonder hulp Grieksch, Latijn en
Italiaansch geleerd; hij heeft er Shakespeare en Dante leeren verstaan, liefdes die hij
zijn heele leven door zou getrouw blijven; hij heeft er de Noorsche litteratuur die in
dien tijd snel haar hoogsten bloei bereikte, met warme bewondering gevolgd: en de
vaderlandsche letterkunde van den dag. In 1885 werd hem bij Koninklijk Besluit
vergunning verleend ‘zonder geldelijke belooning middelbaar
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onderwijs in de Nederlandsche Letterkunde te geven’1.
Laten we dezen eenzamen avondarbeid, die veelomvattende en grondige studie
naar hare beteekenis begrijpen. In de laatste jaren van zijn critischen arbeid is
meermalen - altijd echter met waardeering van de wezenlijke waarde van zijn oordeel
- Van Nouhuys meer spontaneïteit, meer geestdrift toegewenscht ..... Dat in zijn
wezen de belangstelling voor de letteren een wel héél innige en sterke trek is geweest,
mogen wie dit niet voelden in zijn latere geschriften, dan toch onmiskenbaar duidelijk
begrijpen uit de wijze waarop zich in hem die liefde heeft geopenbaard, en waarop
hij ze heeft gediend in een daaraan altijddoor vreemde, vaak vijandige omgeving.
Ná veel studie - de volgorde is kenmerkend voor Van Nouhuys' persoonlijkheid
- heeft hij in 1879, dus op zijn vijf-en-twintigste jaar voor het eerst een bundeltje
gedichten uitgegeven: ‘Poëzie’2; drie jaar later gevolgd door ‘Gedichten en
Gedachten’. Beide verschenen onder den pseudoniem G. Waalner. Ze doen op het
oogenblik, om met Hildebrand te spreken, ‘infaam ouderwetsch’ aan, het jongste
boekje nog 't meest. Ofschoon ze in hunnen tijd door de pers vriendelijk zijn
ontvangen, heeft later de critiek, die zich toch veelvuldig met Van Nouhuys' oeuvre
heeft beziggehouden, ze ter nauwernood een woord van herinnering waardig gekeurd.
En ... de schrijver der gedichten was het daar, ik heb het uit zijn eigen mond vernomen,
volkomen mee eens. Die gedichten van Waalner vergeten, was 't beste wat men

1
2

Koninklijk Besluit van 27 Januari 1885.
Haarlem, W.C. de Graaff. Hierin komt voor het gedicht Neerlands Taal, door Anna
Lambrechts-Vos voor vierstemmig mannenkoor getoonzet.
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er naar zijn idee mee kon doen! Inderdaad, ze beteekenen als poëzie niet veel, en
toch zit er een warmte van zuiver bedoelen, van waarheidszin in, waardoor het mij
een genoegen was ze, zij het met een zachten glimlach, nog eens door te lezen.
In het proza was hij aldra gelukkiger. Aanvankelijk nog onder den pseudoniem
Waalner, later onder eigen naam publiceerde hij novellen in verschillende
letterkundige tijdschriften als ‘Astrea’, Gouverneur's ‘Oude Huisvriend’, ‘Elsevier's
Geïllustreerd Maandschrift’en andere. Met lateren arbeid zijn ze vereenigd in de
bundels ‘Eenzamen’, ‘Zijn Kind’en ‘Dageraad’. Het is alles: nauwkeurig en gevoelig
werk, en heeft als zoodanig erkenning gevonden. Een novelle als b.v. ‘Het uiterste
middel’(in den bundel ‘Dageraad’) - het verhaal van een eenvoudig man, goedhartig
maar met weinig heroïeks - is in zijn zorgzame volledige noteeringswijze kenschetsend
voor den geest van Van Nouhuys in die dagen.
Doch vóór die bundels verschenen, had Van Nouhuys zich ook op ander gebied
naam gemaakt. Als medewerker aan ‘De Banier’, later als redacteur van ‘De
Lantaarn’, dra ook als gewaardeerd lid van den ‘Spectator’-groep, had hij de
bekendheid gekregen van den strijdenden publicist. Maar in 1890 behaalde hij een
triomf, die hem het gevoel van geslaagd-zijn moet hebben gegeven, zoodat hij dan
ook zeer spoedig daarna verhuisde uit Bommel naar het centrum van artistiek streven,
naar Den Haag, om daar voortaan uitsluitend te leven voor de kunst. Die triomf was
het schoon en volkomen succes van zijn eerste tooneelstuk, het nog steeds gespeelde
‘Eerloos’.
Wij hebben er eens over gesproken, over de wonderlijke emoties die speciaal bij
het schrijven van zoo'n éérste dramatisch werk zich van den auteur kunnen meester
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maken. Het in elkaar zetten van een goed speelbaar drama, ‘is haast wiskunde’ heeft
Van Nouhuys' vriend H.L. Berckenhoff gezegd; welnu, het schrijven ervan is met
iedere wending en ieder woord personen kenschetsen en handeling voorbereiden
in-éénen; bij zoodanig werk is er dus gewoonlijk sterk voelbaar: intellectueele
planmatigheid, die als een mechanisch binnenwerk de daden en woorden der
personnagiën saamhoudt in een nauwkeurig sluitende verbondenheid. Tot - en dat
zijn de momenten der hooge scheppingsvreugd - de menschen plots als waarachtig
levende schepselen voor ons zijn geworden die naar hun, ons alleen bekend, doel
toe-leven; dóór de bewogenheid van uit de machten die hén deden geboren worden
metéén geschapen gebeurtenissen; en wij zien hen gebaren, en hooren hen spreken,
en hebben maar te noteeren snel en mee-huiverend, hun woorden, waarin wij hun
stemmen, hun eigen stemmen hooren roepen en klagen en breken ....
Ik herinner mij, dat Van Nouhuys mij eens op zijn stille achterkamer in de
Celebesstraat vertelde van een nacht, toen hij te Zalt Bommel het laatste bedrijf van
‘Eerloos’ schreef: hoe hij in de stilte de stemmen hóórde, waarachtig hóórde van
Halma, van mevrouw Halma en Karel, tot plots de doodsche stilte van den nacht
daaromheen voelbaar werd, dreigend en beangstigend. En hoe hij toen plots ophield,
en dacht: ‘Ik word gek!’ en het papier waarop hij schreef, wegschoof.
Het was twintig jaar na dien nacht dat hij mij daarvan vertelde, maar wanneer ik
later wel eens van dezen man hoorde spreken als van iemand die ‘niet uit de plooi’
te krijgen was, heb ik mij dat herinnerd.
‘Eerloos’ dan werd den 17den November 1890 in den Tivoli-Schouwburg te
Rotterdam voor het eerst opge-
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voerd, en wel door het gezelschap onder directie van De Vos en Van Korlaar, met
den eersten in de rol van Halma, den ontvanger, terwijl de huzarenluitenant Karel
Halma van Blaucate aan L.H. Chrispijn was toevertrouwd; van wien het één zijner
beste rollen is gebleven. De critieken waren eenstemmig gunstig, en men vindt erin
dat eigenaardige, waaruit men gevoelt dat er dien avond emotie is geweest in de zaal.
Natuurlijk zijn er bij die gelegenheid ook weer eens eenige beschouwingen gehouden
over militaire en andere eer; maar de schrijver kon antwoorden met de rustig
afwerende opmerking, dat men niet het recht had meeningen door één zijner
personnages uitgesproken, als de zijne te beschouwen. In 't heden, nu we het drama
‘Eerloos’ op eenigen afstand kunnen zien, kan het ons nog voorkomen als een niet
gróót opgevat, maar in zijn schema en uitwerking zuiver gevoeld specimen van de
liberalistische burgerlijke dramasoort, die een eigenaardige schakel vormt in de
Europeesche litteratuur tusschen de romantiek en het naturalisme.
In het seizoen volgend op dat van ‘Eerloos’ kwam het tooneelgezelschap van den
Tivoli-Schouwburg te Rotterdam met een nieuw stuk van Van Nouhuys: 5 Maart
1892 had de eerste opvoering plaats van ‘Het Goudvischje’; een ander burgerlijk
drama, nog volkomener ‘burgerlijk’, want minder romantisch van gevoel, dan
‘Eerloos’; het drama van 'n huwelijk om geid. Het stuk schijnt ons qua visie weinig
origineel; evenwel heeft het bij pers en publiek een niet minder succes gehad dan
‘Eerloos’; en dit hoeft ons niet te verwonderen, noch behoeven we dit slagen geheel
toe te schrijven aan het conventioneele dat dit stuk wel in sterke mate eigen is, en
dat door Van der Goes in zijn critiek in ‘De
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Nieuwe Gids’ breedvoerig is aangetoond. Neen, want ondanks de tekortkomingen
van dit werk, welke ik het geenszins mijn taak acht te verbloemen, ondanks het
conventioneele van den opzet en ook wel het opzettelijke van enkele situaties bijvoorbeeld de langdurige confrontatie der beide vrouwen in het tweede bedrijf - is
in de taal, vooral in de slotacte - die is ook hier, evenals bij ‘Eerloos’ de beste! telkens een treffende echtheid van gevoel, die den ontvankelijken lézer van nu nog
overmeestert - en hoeveel meer moet dat dan het geval zijn geweest bij den
toeschouwer van 1892!
Laten we Van Nouhuys' tooneelwerk even afhandelen. In November 1894 is zijn
derde stuk gespeeld: ‘In kleinen Kring’. Het moet, dunkt mij, voor iederen lezer
evident zijn, dat dit werk verreweg zijn beste was; ook Van Nouhuys zelf heeft het
als zoodanig beschouwd. In dit wrang, veel sterker beheerscht drama van Hollandsch
kleine-stadsleven, waarin de politieke eerzucht van den deftigen mijnheer in al haar
geniepige kleinheid wordt vertoond, is in sobere uiterlijkheid een aangrijpende visie
gegeven van onze karakterlooze samenleving. Dat de humor mede zijn toon heeft;
dat er - in volkomen juiste, d.w.z. tot den totaalindruk meewerkende, verhouding geestige en grappige elementen in het stuk voorkomen, was een in Van Nouhuys'
tooneelwerk nieuwe en waardevolle hoedanigheid; een personnage als Snel, enkele
gezegden van den student Henk hebben iets voor Van Nouhuys opmerkelijk
luchtig-komisch.
Het is bevreemdend - of misschien ook zeer begrijpelijk - dat dit verreweg beste,
dit fijnst- en meest ingehouden-dramatische werk van Van Nouhuys zoo goed als
géén succes heeft gehad. Enkele jaren daarna verscheen De Koo's ‘Candidatuur van
Bommel’, een werk dat
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veelszins aan ‘In kleinen Kring’ herinnert, maar waarin het smartelijk-satirische
ontbreekt, en dat daardoor gemakkelijker meegevoeld en hartelijker toegejuicht
werd1.
In 1895 verscheen in ‘Beyers' Tooneelbibliotheek’ nog een psychologisch zeer
fijn dramatisch dialoogje, ‘De Sterkste’, waarin alleen de twee alleenspraken in het
begin wat onnatuurlijk aandoen; en in het eerste nummer van ‘Groot-Nederland’
vindt men een eenaktertje, ‘Een Keerpunt’. Meer dramatisch werk heeft Van Nouhuys
niet uitgegeven. Wel heeft hij nog plannen voor anderen arbeid gemaakt; maar zijn
ander werk, waarover we straks nog een enkel woord hebben te spreken, nam hem
te zeer in beslag; ... hetgeen natuurlijk óók beduidt, dat de aandrift tot deze soort
arbeid niet sterk meer was. In het begin van 1912 sprak hij mij nog over een gegeven,
dat hij mij voorstelde, samen uit te werken - maar hij had, door huiselijk verdriet
verzwakt, niet meer de kracht en den lust hiertoe. En nieuwe ellende dat jaar over
hem gekomen - zijn zoon, zijn eenig overgebleven kind, doorleed maandenlang de
laatste periode van zijn ziekte - toen de langzame slooping van den vader zelf, hebben
hem alle verdere bezigheid belet.
Van Nouhuys' tooneelwerk heeft niet alleen in zijn vaderland bewondering
gevonden. In Duitschland (Wiesbaden en Berlijn) was in Else Otten's vertaling
‘Gekaufte Liebe’ (‘Het Goudvischje’) een succes; in Londen ging ‘The Goldfish’
(in een vertaling van A. Texeira de Mattos) in ‘The independent theatre’ van J.T.
Grein, die ook ‘Honour’

1

‘In kleinen Kring’, ‘Eerloos’ en ‘Het Goudvischje’ zijn bij Schillemans & van Belkum
(Thieme's Boek- en Muziekhandel) uitgegeven, eerst afzonderlijk in de Tooneelbibliotheek,
daarna gezamenlijk.
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(‘Eerloos’) op zijn repertoire plaatste. In Antwerpen zijn beide stukken meermalen
in ‘De Vlaamsche Schouwburg’ gespeeld.
Doch we zijn met deze vermeldingen vooruitgeloopen op het verhaal van Van
Nouhuys' leven. Zijn succes op het tooneel heeft zijn zelfbewustzijn verstevigd. Hij
heeft nu den moed te leven voor de kunst alléén, de overtuiging dat zijn vermogens
groot genoeg zijn om hem dat te vergunnen. Hij gaat, naar we reeds vermeldden, in
Den Haag wonen. En kort na dien overgang heeft hij zijn belangrijkste werk gemaakt.
In De Gids van September 1895 verscheen het en trok dra de algemeene aandacht
en veler bewondering. Met ‘Egidius en de Vreemdeling’ - want dat is het geschrift
dat ik bedoel - had Van Nouhuys' het hoogtepunt zijner kunst bereikt. ‘Egidius en
de Vreemdeling’ verscheen in een prachtuitgave met des schrijvers portret en platen
van Toorop; het is vertaald in het Duitsch, het Fransch en Hongaarsch ....
Frans Netscher, die in ‘De Hollandsche Revue’ van December 1896 zijn
maandelijksche ‘karakterschets’ aan Van Nouhuys wijdt, staat lang bij dit werk stil.
Hij wijst op de wankeling en wenteling die het in des schrijvers geest beduidt ...
‘ ... men ziet,’ zegt hij, ‘dat dit al heel ander werk is dan dat van den realist, den
positivist, den man, die de zichtbare dingen en alleen het zichtbare in de menschen
beschreef. Hij schijnt gelukkig te zijn gaan twijfelen aan die zekerheid van zijn eigen
geweten. De hooge, mooie twijfel is hem deelachtig geworden, de twijfel, die tot het
begrip voert van dingen ongezien, buiten onze zintuigen.
Dat kan in hem een nieuw begin worden. Zijn kunst zal weer gaan aarzelen; ze
zal gaan rillen en schroomen
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voor de duistere opening van het ongewetene, en in die sublieme rilling zal zij meer
ernstige, meer artistieke angst krijgen. Het rotsachtige, metaalachtige zal verweken
tot het zachte voegbare, op alle aandoeningen, de aandoeningen, die niet de
waarnemer, de kijker, maar alleen de ziener aan zijne kunst kan mededeelen’.
Helaas, deze voorspelling is niet in vervulling gegaan. ‘Egidius en de Vreemdeling’
was het eindpunt van Van Nouhuys' scheppenden arbeid1, en de volkomenheid, het
leven in de sfeer, welke hier wordt aangevoeld, heeft hij niet mogen geven.
Toch, ‘Egidius en de Vreemdeling’ is wel een heel merkwaardig boek: Het is een,
en naar ik geloof het eerste, verschijnsel van het modern, ondogmatisch symbolisme
in de Nederlandsche litteratuur der 19de eeuw. Om over het werk uitvoerig te zijn is
het hier de plaats niet; het verhaalt, naar men zich herinneren zal, de ontmoeting van
Egidius, een gewoon mensch, levende in de wereld, met een wezen, dat het eeuwige
symboliseert. Zoo gaan de dingen voor hem staan in het stil en bijzonder
eeuwigheidslicht; worden zichtbaar als bij een éérste aanschouwing. Iedere
waarneming wordt gewaarwording; de verschijnselen der wereld worden, men zou
kunnen zeggen: ontwaard in een sfeer, dichter dan de algemeen-wereldsche gelegen
bij de uitstralingskern van het geschapene.
Dit geschiedt in een reeks dialogen; dialogen waarin de ‘Vreemdeling’ Egidius
allerlei door gewoonte ‘gewoon’ geworden phenomena dieper doet ervaren; als
vréémder, het dagelijksche - zei Leigh Hunt niet, dat dit het wezen

1

Het eenige belletristisch werk dat daarna, voor zoover ik heb kunnen ontdekken, door hem
werd gepubliceerd, was een gedicht, ‘De Duiker’; in ‘De Vlaamse School’ van 1898.
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der poëzie was? - en als inniger, hetgeen ontroert. Deze aanvoelingen zijn telkens
naar haren inhoud zeer fijn. Hetgeen niet belet, dat 't den lezer wel eens even hinderen
kan dat de opmerkingen wat weinig consequentie vertoonen; wat los naast elkaar
zijn geplaatst, waardoor ze iets opzettelijks, iets doceerends krijgen, hetgeen ook
hier en daar wel in des Vreemdelings toon zit.
Inderdaad, Netscher kenschetste juist, toen hij in ‘Egidius en de Vreemdeling’ een
werk van overgang zag. Van Nouhuys ontwaarde een nieuwe, ijlere wereld; maar
hij was er nog niet naar op-gevlogen, hij zag ze, zooals wij een fata morgana zien:
met de voeten op de aarde. Maar de ongemeenheid der verbeeldingen, met buigzamer,
weeker taal dan Van Nouhuys tot-dien hanteerde, voelbaar gemaakt, maken intusschen
dit werk tot den belangrijken inzet van een nieuw tijdvak. En bewijzen de
ontvankelijkheid, de onveranderd gebleven soepelheid van zijnen geest. Den man
die zichzelf in 't litteraire heeft opgevoed met de meesterwerken der wereld; die zijn
zuiver en aan het beste getoetst kunstgevoel nooit van de wijs liet brengen door de
luidruchtigheden van jonge beeldstormers, zoo min als door den dorren spot van het
verstard behoud; de man die met een echte, zuivere liefde de schoonheid zocht en
iederen keen dat zij hem weder verscheen, haar herkende in het meest verschillende
uiterlijk, dien man is het stil en diep geluk beschoren geweest - edel en rechtvaardig
loon! - het eerst aan te voelen wat er nieuws in de lucht hing. Als het tijdvak van
wonderbesef en deemoedig symbolisme daar is, het tijdvak dat thans zich bouwt in
de harten, terwijl de groote oorlog het in materialisme doodgeloopen humanisme
afsluit, - als we het leven weer vooral zijn gaan gevoelen, altijd
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en diep, als een voorbijgaande phase van het ‘Vreemde’ dat om ons is, dan zullen
we Van Nouhuys' ‘Egidius en de Vreemdeling’ zien als de vóórduiding ervan door
een sensitief.
Ik sprak van zijn ontvankelijkheid. Het is deze eigenschap die hem vooral zoo
belangrijk heeft gemaakt als voorlichter; dat is als criticus en als
naderbrenger-anderszins van de kunst tot het volk. Want de man die toch belangrijke
triomfen als scheppend kunstenaar heeft gevierd, is - het is kenmerkend voor den
Nederlandschen volksaard - het meest bekend geweest en gebleven als
litteratuur-beschrijver en litteratuur-inleider.
Van Nouhuys heeft enkele boeken vertaald, zooals Fritz Mauthner's ‘Een Aturiër
op de Bovenwereld’ (1886), voor de Wereldbibliotheek een aantal novellen uit
Boccacio's ‘Decamerone’; voorts Roberto Bracco's ‘Don Pietro Caruso’; heeft een
inleiding geschreven tot Johanna F.J.J. Buytendijk's vertaling van ‘Eve's Losprijs’
door George Gissing (1904). Voorts stelde hij zich in dienst der litteratuur door het
houden van enkele lezingen (o.a. over ‘De Vrouw bij Ibsen’, over ‘Ada Negri’, die
hij 't eerst in Holland heeft bekend gemaakt1, over ‘Het tragische in het moderne
drama’). En ten slotte: hij heeft een tallooze menigte studies en critieken gepubliceerd.
Het is ondoenlijk ze alle na te gaan. Ze zijn verschenen in ‘Noord en Zuid’, (over
‘Vosmaer's romans’, XIVde jaarg. I), in ‘De Nederlandsche Spectator’, in ‘De
Lantaarn’, in ‘De Amsterdammer’, in het in 1896 door hem met C.L. Dake en F.
Smit Kleine opgerichte ‘Woord en Beeld’ (het bestond zeven jaar), in ‘De Gids’
waarin

1

Een andere Italiaansche dichteres aan wie Van Nouhuys bijzondere studie wijdde, was de
Contessa Lara (zie ‘De Nederlandsche Spectator’ van 17 November 1883).
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hij ongeveer een jaar lang (1902), Driemaandelijksche Letterkundige Overzichten
schreef. Toen richtte hij met Couperus en Buysse een nieuw tijdschrift op, ‘Groot
Nederland’, dat tot zijn sterven zijn groote liefde en toewijding had, en waarin hij
een menigte belangrijke artikelen schreef, getuigend van een wetenschappelijke
methode als men uiterst zeldzaam bij autodidacten aantreft. Zoo bijvoorbeeld die
uitstekende studie over ‘De Geschiedenis van Romeo en Julia’ (in ‘Groot-Nederland’
van Augustus 1904)1; een uitstekend stukje vergelijkende litteratuurgeschiedenis,
wetenschappelijk, maar - ook het werk van een artist. Want luister maar eens naar
de conclusie:
‘Rezumeerende moeten wij dus tot het besluit komen, dat Shakspere, zoowel wat
de door hem gebruikte stof als wat de uiterlijke wijze van behandeling aangaat,
zonder eenige aarzeling genomen heeft wat reeds voorhanden was2.
Verstandelijk consequent redeneerende, is derhalve Romeo and Juliet een verre
van oorspronkelijk werk.
't Mocht wat! ... Juist wie de bronnen kent, waaruit hij putte, kan zijn drama niet
opslaan of overal merkt hij de schittering van oorspronkelijkheid. De op zoovele
plaatsen slap-conventioneele psychologie, of wat daarvoor door moet gaan, wordt
door hem omgezet in een psychoplastiek, die alle figuren als levend, in hun onderlinge
verhoudingen, in contrast en conflict, voor ons zet.

1
2

Later opgenomen in den bundel 'Van over de Grenzen'.
‘Zelfs heeft hij het soms met een onachtzaamheid gedaan die verwarrend werkt. Zoo is er
tegenstrijdigheid in voornemen en uitvoering van Capulet ten opzichte van den te geven
maaltijd; zoo neemt Shakspere de veertig uren (42) slaaptijd van zijn voorgangers over, maar
vergeet dat Juliet dan ook tegen den dageraad moet innemen!.....’
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De handeling wordt op geniale wijze geconcentreerd, de overgangen, soms abrupt,
brutaal als donderslagen zooals Multatuli zei, zijn telkens gemotiveerd, en het geheel
is doorademd van heerlijk jeugdig liefde-lyrisme. Een treurig liefde-verhaaltje is
omgeschapen tot een brok wereld-literatuur: de karakters hebben hun vast merk
gekregen en in het scheppen van nieuwe persoonlijkheden, gelijk Mercutio er een
is, toont de dichter zich in zijn volle kracht.
In plaats van de auteurs verongelijkt te achten, wier werk op deze wijze gebruikt
wordt, achten we 't een eere voor hen dat zij de grondstoffen mochten aandragen,
welke de groote bouwmeester noodig had. Door hèm wordt allicht de herinnering
aan hèn nu en dan nog verlevendigd’.
Ziehier een beschouwing die, als conclusie van een met noesten ijver en uitgebreide
wetenschap geschreven studie, het méér dan wetenschappelijk, het artistiek inzicht
van Van Nouhuys alle eer aandoet.
En van dit wetenschappelijk werk heeft hjj zoo véél gedaan; ook veel dat niet
gepubliceerd werd. Onder zijn nagelaten papieren trof ik bijvoorbeeld een verzameling
notities aan over de Hamlet-figuur, en toen hij, in de laatste jaren van zijn leven, als
letterkundig adviseur van ‘Het Nederlandsch Tooneel’ een opvoering van
Shakespeare's ‘Elk wat wils’ voorbereidde, heeft hij aan den tekst gewerkt met een
kennis, een inzicht en een smaak als, geloof ik, uiterst zelden bij tooneel-directies
samengaan.
Doch het is ondoenlijk alles na te gaan wat Van Nouhuys op dit gebied heeft
verricht. Behalve datgene wat de tijdschriften van hem aan studie en critiek bevatten,
vindt men, van 1895 tot November 1909, in het dagblad ‘Het Vaderland’ geregeld
litteratuur- en tooneel-
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critiek van zijn hand. En in die functie heeft hij zich een naam van bijzonderen klank
in ons land verworven. Men wist dat zijn oordeel, met zooveel matiging en
zachtmoedigheid uitgebracht als met de rechtvaardigheid te vereenigen viel, gegrond
was op een sterke liefde voor-, en een fijne aanvoeling van de kunst; men wist dat
de kunst alleen, en niet bent- of kliek-leuzen, niet de waarachtigheid eens kunstenaars
vreemde bedoelinkjes hem leidden bij zijn werk. Ook heeft nooit iemand van éénige
beteekenis aan de eerlijkheid van zijn bedoelen eenigermate getornd. Alleen voor
zoo ver ik weet ... freule Anna de Savornin Lohman. Maar de heftigste
kunstenaars-naturen, een Querido en een Royaards bijvoorbeeld, wien hij meermalen
onaangename waarheden moest zeggen, ze hebben het accent van waarheid en
overtuiging in zijn stem niet miskend, en ze hebben zijn oordeel geëerbiedigd.
Van Nouhuys heeft zijn levensbeschrijver een belangrijken dienst bewezen. Wat
hij van zijn critisch werk waard achtte in de aandacht van het letterlievend Nederland
te blijven bestaan, heeft hij in zijn latere jaren gebundeld. Het zijn de bundels
‘Letterkundige Opstellen’ (1894); ‘Studiën en Kritieken’ (1897); ‘Uren met Schrijvers’
(1902); ‘Nederlandsche Belletrie’ (1904)1: ‘Uit Noord- en Zuid-Nederland’ (1906),
‘Van over de Grenzen’ (1906)2. Waarbij we nog te noemen hebben zijn in ‘De Gids’
verschenen, en vervolgens3 afzonderlijk als boek uitgegeven studie over Walt
Whitman; een studie waarvan de toon treft van warme sympathie voor ‘het type van
zelfbewuste onafhankelijkheid’, dat deze oermensch niet alleen uiterlijk, maar ook
naar het wezen van zijn

1
2
3

Alle bij Van Holkema & Warendorf, Amsterdam.
De laatste twee bij de Hollandia Drukkerij, te Baarn.
Bij Martinus Nijhoff, te 's-Gravenhage; in 1895.
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machtigen en stouten geest was; terwijl ook nog vermelding verdient de aparte uitgaaf
van zijn beschouwing over Louis Couperus' ‘Boeken der Kleine Zielen’1 en van zijn
studie over Nicolaas Beets2. Een enkele zijner studiën is gedeeltelijk vertaald; namelijk
die welke hij over Giuseppe Venanzio in ‘De Gids’ had geschreven3.
Wat al deze studies en critieken, en wat zijn geregelde bijdrage voor de dagbladpers
de veertien jaren dat hij zich daarmee heeft beziggehouden, aan arbeid beteekenen,
het is niet gemakkelijk hiervan een denkbeeld te geven. Want niets van wat hij deed,
heeft Van Nouhuys met overhaasting of slordigheid gedaan. Uit de eerste jaren toen
ik zijn opvolger aan ‘Het Vaderland’ was geworden, en hem nogal vaak sprak, zijn
mij tientallen losweg gemaakte, door den loop van het gesprek opgeworpen
opmerkingen van hem bijgebleven, waardoor even een doorkijkje werd geopend naar
zijn werkzaamheid. Ik herinner mij, hoe een Shakespeare-vertaling van Jac. van Looy
hem aanleiding was tot een hernieuwde studie van het vertaalde stuk, tot een
zorgvuldige vergelijking met Burgersdijk en tot een, nu eens filologisch, dan
aesthetisch, toetsen van menig détail. Toen Boutens zijn ‘Beatrijs’ uitgaf, vond hij
- al was het werk veel, elken dag, dat hem wachtte - dat dit de gelegenheid was om
de litteratuur over de Maria-legenden, op welk gebied hij de laatste jaren telkens van
nieuwe werken had gehoord, die hem niet in handen waren gekomen, nu eens ernstig
aan te vatten. Neen, Van Nouhuys was niet een recensent zooals er dertien in een
dozijn gaan, die met luttele kennis, met luttele materie-ter-vergelijking

1
2
3

Amsterdam, L.J. Veen, 1902.
Bij Van Holkema & Warendorf, Amsterdam, 1903.
In het weekblad ‘L'Italia femminile’, 4 November 1900.
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in hun hoofd, vluchtig een boek doorzien en er luk-raak wat over pennen; hij trachtte
door te dringen in elk werk (al was 't, zouden we achteraf zeggen, vaak zonde van
aldus besteden tijd en scherpzinnigheid); geen aanleiding om zijn geese te verrijken
en zijn kennis uit te breiden, verzuimde hij. Ongetwijfeld, met zijn rustigen degelijken
werktrant bevredigde Van Nouhuys niet alle verwachtingen die men van een geed
recensent kan koesteren. Hij was - waarom zouden we het verbloemen? - soms wel
wat al te breedvoerig in de theoretische gedeelten van zijn betoog; en men miste te
vaak dat accent van spontane verrukking, dat den indruk van waarlijk gróótsch werk
waarachtiger op den lezer overbrengt dan welk zorgvuldig detailleerend overzicht
ook. Maar wie beseft wat een altijd vaardige aandacht, artistiek gevoel, wegcijfering
van zichzelf, liefde voor de kunst en eerbied voor anderer werk beteekenen bij de
taak van een beoordeelaar, begrijpt hoe veel goeds Van Nouhuys toch heeft gedaan.
Ook als redacteur. Wat zoo vaak in binnen- en buitenland voorkomt: dat men tot
de vriendjes moet behooren, of op één of andere manier elders naam hebben gemaakt,
vóór uw inzendingen met ernst worden beschouwd en gekeurd, daarvan was bij den
redacteur-secretaris van ‘Groot-Nederland’ geen sprake. Met dezelfde reëe
arbeidzaamheid, dezelfde gestadige belangsteliing waarmee hij zijn oordeelvellingen
in de critische afdeeling van zijn tijdschrift voorbereidde en uitbracht, behandelde
hij ook de inzendingen. Menig, menig jong litterator vond in zijn aanmoediging den
in 't begin van iedere loopbaan zoo noodigen steun.
We komen nu tot het slot van Van Nouhuys' leven, tot zijn laatsten werkkring.
Zijn scheppende en critische
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arbeid op tooneelgebied deed den Raad van Beheer der Koninklijke Vereeniging
‘Het Nederlandsch Tooneel’ in 1909 besluiten hem uit te noodigen, de functie van
secretaris en letterkundig adviseur van dien Raad op zich te nemen, toen deze
betrekking door het heengaan van Mr. Van Loghem vacant kwam.
Van Nouhuys heeft deze eervolle aanbieding met vreugde aanvaard. Het was hem
een groote vervulling, dat hij na zijn jarenlangen critischen arbeid nu ook wat de
tooneelkunst-in-de-practijk betreft, opbouwend zou kunnen werken. Helaas, hij heeft
van deze positie weinig, bitter weinig plezier gehad.
We behoeven ons niet in détails te begeven. Het bleek hem alras, dat hij niet kon
doen wat hij had gewenscht tot stand te brengen. Zijn artistiek enthusiasme vond,
noch bij zijn medeleden noch bij de artisten, voldoenden weerklank; een geest van
bureaucratie ter eene, van jalousie en eigenbaat ter andere zijde, waren de groote
belemmeringen voor zijn werk. En Van Nouhuys was niet de handige rot, die hier
werd vereischt, zou er nog iets te bereiken zijn geweest. Hij was zelfs eenigszins,
ondanks al zijn decepties, een naïef, goedgeloovig, idealistisch man gebleven; dat
bleek mij, als hij mij, in de eerste maanden van zijn werkzaamheid, van zijn
teleurstellingen vertelde. Eén van de weinige belangrijke dingen die hij tot stand
bracht, was de reeds genoemde, goede opvoering van Shakespeare's ‘Elk wat wils’.
Een vertooning van Felix Salten's drie éénakters, vereenigd onder den titel ‘Vom
andern Ufer’ was een evenement, dat qua litteratuur, bij het ‘Nederlandsch’ een
belangrijk teeken scheen van een nieuwe periode; evenwel was de opeenvolging der
stukjes te traag, en de heele wijze waarop ze vertoond werden, vermocht het publiek
weinig te boeien.
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Wat Van Nouhuys echter ten slotte nog had kunnen bereiken, zoo hij al zijn
geestkracht aan het ‘Nederlandsch’ had kunnen geven, wie zal het zeggen? Hij was
een man die met goed vertrouwen begon, maar geenszins een ‘doetje’; wellicht als
hij goed thuis was geraakt in zijn nieuwe omgeving, dat hij met beleid en kracht
hadde kunnen verwezenlijken wat hij wilde; en dat was iets moois, iets groots. Helaas,
zijn kracht is gebroken door huiselijk leed.
In Februari 1910 trad hij als letterkundig adviseur van ‘Het Nederlandsch Tooneel’
op, na met ingang van December van het vorig jaar zijn taak als tooneelcriticus van
‘Het Vaderland’ te hebben neergelegd, met ingang van Januari 1910 die van
letterkundig chroniqueur. - En in April 1910 reeds stierf na veel geestelijk lijden zijn
eenige dochter, de schrijfster van het droeve tooneelstuk ‘Schijn’. Dit was een harde,
een knakkende slag. Hij zocht troost in harden arbeid; arbeid, die evenwel - ik duidde
het reeds aan - niet alleen hard was, maar ook ondankbaar. Maar hem wachtte nòg
meer leed. Zijn eenig overgebleven kind, zijn zoon Willem, een tuberculose-lijder,
aan wiens herstel hij met de mildste vaderlijkheid al wat men maar bedenken kan,
had ten koste gelegd, bleek ongeneeslijk. In 1911 van een groote gezondheidsreis
uit Zwitserland en Noord-Italië weergekeerd, hervatte hij zijn studiën te Wageningen,
maar stortte dra weer in. In Februari 1912 verwachtte men iederen dag het einde.
Mevrouw Van Nouhays paste haar kind op, te Wageningen; ook haar man was daar
voortdurend; maar reisde toch een paar maal per week via Den Haag - waar zijn
kleinkind, het kind van zijn dochter en schoonzoon woonde - naar Amsterdam. Vijf
maanden heeft dit leven geduurd, dat moordend was voor zijn zenuwen,
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zijn geestkracht, zijn levenslust. Toen in Juli Wim was gestorven, was het ook spoedig
met de werkzaamheid van den vader uit. In Februari 1913 had hij den eersten aanval
van den kwaal die hem zou sloopen en ontredderen. Toch heeft hij nog een half jaar
geleefd, zorgvuldig verpleegd, maar telkens inzinkend. Zijn geest ging achteruit; zijn
spraak ging achteruit. De fijne en lieve geest van dezen nobelen mensch was gekrenkt;
het was nijpend-droevig om aan te zien. En droevig was ook zijn eenzaamheid. Waar
waren al de kunstvrienden, wier onbaatzuchtige steun en hulp hij was geweest? De
criticus kon de pen niet meer voeren; men had hem niet meer noodig; men liet hem
alleen sterven. En hij heeft het beseft, hij heeft het in heldere oogenblikken
uitgesproken: ‘Ik ben al vergeten, vóór ik dood ben.’
Zijn vrouw verzorgde hem, enkele vrienden en familieleden kwamen hem nog
van tijd tot tijd bezoeken. Hij teerde weg. 31 Augustus 1914 is hij gestorven; 4
September hebben we zijn stoffelijk overschot weggebracht.
Wat officieele onderscheidingen, Van Nouhuys ten deel gevallen, betreft: hij was
lid van de Maatschappij den Nederlandsche Letterkunde te Leiden (1888); lid van
het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (1892); en
ridder in de orde van Oranje-Nassau (1911).
J.L. WALCH
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Overzicht der voornaamste werken van W.G. van Nouhuys
Poëzie door G. Waalner. Haarlem, W.C. de Graaff (Amsterdam, G. Theod. Bom &
Zn), 1879. 16o.
Gedichten en Gedachten door G. Waalner. 's Hertogenbosch, W.C. van Heusden,
1882. post 8o.
Fritz Mauthner, Een Aturiër op de bovenwereld. Vertaald door W.G. van Nouhuys.
Amsterdam, A. Rössing, (L.J. Veen), 1886. kl. 8o.
Eerloos. Drama in 3 bedrijven. Zutphen, Schillemans & van Belkum
(Tooneel-bibliotheek No. 653), 1892; kl. 8o; 2de druk, 1897. 3de druk, 1901; 4de druk,
1907.
Eenzamen. Amsterdam, van Holkema & Warendorf, 1893. post 8o.
Het Goudvischje. Drama in 3 bedrijven. Zutphen, Schillemans & van Belkum
(Thieme's Boek- en Muziekhandel), (Tooneel-bibliotheek No. 705), 1893; 3de druk,
1907. kl. 8o.
Letterkundige Opstellen. Amsterdam, van Holkema & Warendorf, 1894. post 8o.
De Sterkste. Dramatische schets in één bedrijf. Utrecht, J.L. Beyers, (Beyers'
Tooneel-bibliotheek, 2de serie, No. 1), 1895.
In kleinen Kring. (Met Eerloos. Het Goudvischje). Zutphen, Schillemans & van
Belkum, 1895. post 8o.
Walt Whitman. 's Gravenhage, Mart. Nijhoff, 1895, post 8o, met 1 portret.
Zijn Kind. Amsterdam, van Holkema & Warendorf, 1895. post 8o.
Studiën en Critieken. Amsterdam, van Holkema & Warendorf, 1897. post 8o.
Dageraad (en andere novellen). Amsterdam, van Holkema & Warendorf, 1899.
gr. 16o.
Egidius en de vreemdeling. Met portret van den schrijver en illustraties van J.Th.
Toorop. Haarlem, de Erven F. Bohn, 1899. imp. 8o.
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Louis Couperus en ‘De boeken der kleine zielen.’ Amsterdam, L.J. Veen, 1902. post
8o.
Uren met schrijvers. Studiën en critieken. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf,
1902. post 8o.
Nicolaas Beets, 13 September 1814-13 Maart 1903. Amsterdam, Van Hollema &
Warendorf, 1903. gr. 8o.
Nederlandsche belletrie, 1901-1903. Met registèr. Amsterdam, Van Holkema &
Warendorf, 1904. post 8o.
Een keerpunt. Tooneelspel in één bedrijf. Zutphen, Schillemans & Van Belkum.
(B. van Belkum Azn.). (Tooneel-bibliotheek No. 820), 1905. kl. 8o.
Van over de grenzen. Studiën en critieken. Baarn, Hollandiadrukkerij, 1906. post
o
8.
Uit Noord- en Zuid-Nederland. Beschouwingen en critieken. Baarn,
Hollandia-drukkerij, 1906. post 8o.
Giovanni Boccaccio, Decamerone. Bloemlezing en inleiding door W.G. van
Nouhuys. Amsterdam, Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur.
[Wereldbibliotheek, No. 82-83].
In deze werken heeft Van Nouhuys alles verzameld wat hij van zijn arbeid bewaard
wenschte. Hen die belangstellen in zijn volledige productie, verwijzen wij naar de
in dit levensbericht genoemde tijdschriften en dagbladen (De Banier, De Lantaarn,
Woord en Beeld, Groot-Nederland, De Vlaamse School, De Amsterdammer [groene],
Het Vaderland).
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Levensbericht van Ernst Frederik Kruyf.
Dit Levensbericht had reeds twee jaar geleden moeten geschreven zijn. Eerst kwam
de schrikkelijke, onzinnige oorlog en doofde allen lust om aan het schrijven te gaan.
Velen hebben toen, geloof ik, met mij gevoeld dat er iets kostelijks in ons gekneusd
was. Zal dat gevoel ooit overgaan? Ik denk het niet, en ik mag het niet hopen ook.
Wie over krenking van het beste gemakkelijk kan heenkomen, hem benijd ik niet.
Het was mij in die dagen niet mogelijk een pen op het papier te zetten. In het tweede
jaar van den oorlog viel mijn eigen ernstige ziekte, en dit gaf weer nieuw oponthoud.
Maar nu is het oogenblik gekomen dat plicht en piëteit beide hun woord meespreken.
Piëteit wel het meest. Ik weet zeker dat mijn vriend het lange uitstel mij niet euvel
geduid zou hebben, ik weet ook dat hij stellig aangedrongen zou hebben op eenvoud
in de beschrijving van zijn leven. Aan deze stille, nooit opzettelijk geuite afspraak
wil ik gaarne gehoorzamen, als ik thans enkele bizonderheden uit zijn leven ga
meedeelen.
Ernst Frederik Kruyf werd den 8en Dec. 1834 geboren te Wamel, een dorp in Maas
en Waal bij Tiel. Zijn
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ouders waren Gijsbert Lambertus Kruyf en Jacoba de Bruin. Uit het aanvankelijk
grootere gezin waren overgebleven de oudere broeder Gijsbert Dirk, de latere
predikant van Zaamslag en Angeren, de eenige zuster Johanna Hendrika, de latere
bekende Directrice van Steenbeek te Zetten, en dan Ernst Frederik, de jongste van
de drie. De vader was openbaar onderwijzer op het genoemde Geldersche dorp en
gaf daar, bijgestaan door een ondermeester, aan de grootendeels roomschkatholieke
jeugd onderwijs, o.a. ook in de moderne talen. Een bewijs dat ook in den vader meer
stak dan een eenvoudig dorpsschoolmeester. Het gezin Kruyf moet in vele opzichten
een voortreffelijk gezin geweest zijn. Ik kan de drie kwaliteiten, waardoor dat gezin
zich kenmerkte, nog gemakkelijk reconstrueeren, als ik latere gegevens tot hun
oorsprong herleid. Er moet daar geweest zijn een warme onderlinge genegenheid,
die door heel het later leven der kinderen gebleven is, er moet genoten zijn een
eenvoudig kinderlijk geluk, en dat alles moet gedragen geweest zijn door een zachte,
maar nadrukkelijke tucht in de opvoeding.
Ik kom straks nog wel terug op de hartelijke verhoudingen in de familie Kruyf,
maar reeds nu vermeld ik iets, dat daarop een bizonder helder licht werpt. 't Was bij
gelegenheid van de herdenking van Kruyf's 25-jarig professoraat in 1903. Nog hoor
ik prof. Speyer, destijds Rector Magnificus, na afloop van den feestmaaltijd tot ons
allen zeggen: ‘gaarne geef ik al onze mooie en minder mooie toespraken present
voor de roerend-hartelijke woorden, die door den ouderen broeder en de oudere zuster
tot den jubilaris gesproken zijn.’ Inderdaad, zoo was het. 't Was een treffend gezicht,
waarop men in de wereld niet al te dikwijls
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vergast wordt: twee ouden van dagen, met gulle en zuivere oprechtheid, zonder een
zweem van jaloezie deelende in de vreugd en de glorie van den jongeren broeder. 't
Was vreugde aan de vreugd van een ander!
Kruyf moet een gelukkige jeugd gehad hebben. Gaarne en dikwijls keerde hij met
zijn gedachten naar zijn jonge jaren terug, niet sentimenteel, maar in gezonde
aansluiting. De continuïteit van zijn leven was niet verloren gegaan. Jong en oud
stonden bij hem niet als zoet en zuur tegenóver elkander. Men ziet het bij ouder
wordende menschen wel anders! Gezellig kon hij vertellen van zijn jongensjaren en
van de onmisbare heldendaden uit dat tijdperk. Hij miste dan ook volkomen de
onaangenaam-censoriale houding van sommige ouderen tegenover de stoutigheid
van jongeren, hij stond nooit dom-wijs tegenover hun dwaasheden.
Maar ik moet terugkeeren tot het allereerste begin. In een lezenswaardig In
memoriam in den Groningschen Studenten-Almanak van 1915 noemt zijn vriend en
studiegenoot prof. Mallinckrodt een sprekenden trek in Kruyf's karakter. Hij schrijft:
‘aan onze tafel werd hem de bijnaam ‘t h e i r o n d u k e ’ gegeven; eensdeels, omdat
wij meenden dat zijn gelaatstrekken eenigszins aan die van den hertog van Wellington
herinnerden, en anderdeels, omdat wij opmerkten dat hij ijzer, of wil men staal, in
zijn karakter had. Ook had de naamgever daarbij het oog op Kruyf's zeer conservatieve
natuur, daar immers ook Wellington de leider der conservatieve partij in Engeland
was.’ Deze stalen wil, dit doortastend karakter was natuurlijk aanleg, maar gesterkt
en gestevigd door tucht in de opvoeding, en door de moeilijke jaren van voorbereiding
vóór het komen aan de academie. Bij de beide broeders was er namelijk reeds
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vroeg de begeerte om predikant te worden. Gees bizonderheden zijn mij bekend
omtrent het kiemen van deze begeerte. Dit verlangen moest wel een utopie lijken.
De genegenheid was er, maar allerminst de gelegenheid, en ook de financieele
condities ontbraken ten eenenmale. De weg naar het beoogde doel was niet alleen
hard en steil, maar zoo goed als onbegaanbaar. Alles ontbrak dus, behalve de stille,
vaste wil om er te komen. In zulk een situatie moet de boog wèl altijd gespannen
zijn, er mag geen pijl op den boog blijven.
De vader stond met veel verstand tegenover het verlangen der beide zoons. Hij
had hen bestemd voor het onderwijs, zij moesten eerst onderwijzer worden, maar
dàn konden zij worden wat zij verkozen. Gezag en vrijheid dus in de opvoeding:
eerst het begaanbare pad, daarna de vrije, ruimere wegen, eerst de tucht der naaste
mogelijkheid, maar niet zonder lokkend vergezicht. De zuster schrijft in de Stemmen
voor Waarheid en Vrede: ‘zijne twee zonen, die van een zestal nog in leven waren,
konden zich tehuis vormen tot onderwijzers, waartoe hun vader hen bestemde, met
verlof om, als zij de noodige akten ook in de moderne talen hadden verkregen, zich
te oefenen in Hebreeuwsch, Grieksch en Latijn, ten einde te kunnen studeeren voor
predikant.’
Zoo is het geschied. Het is een lange, lange weg geweest, eer eindelijk in vervulling
kon gaan de nooit losgelaten wensch: studeeren voor predikant aan een Universiteit.
De jonge Kruyf heeft nog gezeten in de les bij zijn broeder, die den hulponderwijzer
op de school van zijn vader vervangen moest. Ook heeft hij zelf een tijdlang die
betrekking vervuld. Na den dood van zijn vader, die veertien weken na de moeder
aan het gezin
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ontviel, heeft hij nog eenige maanden den post zijns vaders waargenomen. Wat hij
in die jaren aan klassieke vorming kon machtig worden, moest, ik denk in de
avonduren, gehaald worden in het naburige Tiel bij Dr. Tydeman, die privaatlessen
gaf. De ouderlijke woning was nu gesloten. Naar een vroeger gegeven raad van zijn
vader zocht Kruyf thans een plaats als gouverneur interne, hij vond die weldra bij
een aanzienlijke familie in Leeuwarden. Onverdroten zette hij daar in de vrij vallende
uren zijn studie in de oude talen voort, eerst bij den rector van het gymnasium, later
heeft hij nog als oudere van jaren gezeten op de schoolbanken van het gymnasium
te Franeker. In zijn vacantietijd logeerde of liever studeerde hij in de gastvrije pastorie
van Zaamslag.
Voor zulk een taaie volharding moet men, naar ik meen, diepen eerbied hebben.
Om het kortweg te zeggen: Kruyf heeft zijn voorbereidende vorming niet bepaald
gestolen. Bij zijn komst aan de Utrechtsche Academie kon hij zeggen: post tot
variosque casus. Hij mocht op zich zelf toepassen het geestige woord van Ben Jonson:
‘when I take the humour of a thing once, I am like your tailor's needle: I go through’,
met deze niet geringe wijziging dat ‘the humour of the thing’ voor hem geruimen
tijd beteekend heeft harden arbeid op de harde banken van de school en van het leven.
- Ik ben hier gekomen aan de grens van een schaduwzijde, die pleegt verbonden te
zijn aan het bezit van een doortastend karakter, van een sterk doorzettingsvermogen.
Men komt dan onvermijdelijk in conflict niet alleen met onpersoonlijke hinderpalen,
die men overwinnen moet, maar ook met menschen, die .... liever niet overwonnen
worden. Men heeft er wel eens meer
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van gemaakt dan strikt oorbaar is. Men moet altijd bedenken dat wij allen de beste
dingen hier op aarde nooit bezitten zonder schaduw. Ik ben er zeker van dat mijn
vriend Kruyf ver genoeg in de zelfkennis was om hier niets te willen goedspreken,
maar dit weet ik ook: hij heeft nooit kromme, onedele wegen bewandeld om te komen
tot een vast in 't oog gehouden doel, ook was verre van hem het kleingeestig opsparen
en opzouten van grieven. Hij kon ten slotte een tegenstander gul in de oogen zien,
er bleef niets zitten. Mjj is een goed gewaarborgd geval bekend dat een niet
aangename bejegening, die hem aangedaan was, zelfs uit zijn geheugen wegviel, ik
meen dat men dan wel iets verstaat van de moeilijke kunst van vergeven en vergeten.
In goede vrienden kon hij bizonder veel dragen.
Het moet, al zou het ook baksteenen geregend hebben, het moet een schoone en
zonnige dag in zijn leven geweest zijn, toen hij zich, na afgelegd staatsexamen, in
het jaar 1862 aan de Universiteit te Utrecht als student in de theologie liet inschrijven.
Het voornaamste stuk van een moeilijken weg was nu afgelegd, het pad, dat thans
vóór hem lag, zou veel meer geöffend zijn. De Utrechtsche tijd is over 't geheel
geweest een mooie en voorspoedige periode in zijn leven. Kruyf was zeer gezien bij
zijn leermeesters en medestudenten. Ik behoef wel niet te zeggen dat hij geregeld
studeerde, dat sprak bij hem van zelf, maar ook de gezellige en joviale omgang,
zooals wij dien aan de academie gekend hebben, werd allerminst door hem versmaad.
Ik meen dat hij twee jaar achter elkander Voorzitter is geweest van het bekende
oratorisch-homiletisch gezelschap Elias Anne Borger. In de wandeling noemden wij
hem ‘den ouden praeses’, een naam, die nog lang stand gehouden heeft
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na onze academiejaren. In dien naam lag heel wat, immers niet alleen zijn rijpere
leeftijd, maar ook de groote beteekenis, die hij gehad heeft voor het gezelschap
Borger. Ik zelf heb Borger niet gekend vóór het praesidium van Kruyf, men heeft
mij gezegd dat de leden ingeslapen waren over hun cigaren en hun vroegrijpe
dogmatiek. De cigaren gingen, vreemd genoeg, niet uit, de studielust doofde wèl uit
in de vroegrijpe wijsheid. Kruyf heeft werkelijk een nieuwe atmosfeer, een nieuw
leven in Borger gebracht. Op de avonden van samenkomst werd onder zijn leiding
ernstig gewerkt: wij legden ons toe op een behoorlijke voordracht en ook op
behoorlijke formuleering van onze gedachten. Zijn kritiek kon scherp zijn, maar
nooit persoonlijk-wondend. Ik geloof wel dat wij op die Borger-avonden een en
ander geleerd hebben, zeker groeiden wij in de heilzame kennis dat wij van de meeste
dingen nog heel weinig wisten. Onze feestelijke samenkomsten waren echte feesten
vol dartele vroolijkheid. De dartelheid naderde soms de grens van het baldadige,
maar zij kwam er nooit overheen, d.w.z. er was nooit laffe ruwheid zonder geest,
waarover men zich den volgenden morgen te schamen heeft. Er behoefde geen bittere
nasmaak te zijn.
Kruyf bleef, als ik zeide, geregeld studeeren. De academische examens werden
op tijd en met goed gevolg afgelegd. Zijn doctoraal- en zijn proponents-examen deed
hij in den cursus 1867-1868. Er kon geen sprake zijn van promotie nog aan de
academie. De tijd drong en ook zijn vurige begeerte om nu spoedig predikant te
worden. Dit was immers geweest de sterke drang der jonge jaren. Den 19en April
van 1868 werd hij beroepen te Hijlaard, een klein dorp in Friesland. Hij moet daar
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spoedig als prediker grooten opgang gemaakt hebben. De kerk, die voor de kleine
gemeente te groot was, werd gevuld met hoorders uit omliggende plaatsen. Men kon
des zondags tal van Friesche wagentjes naar Hijlaard zien rijden met hoorders, die
ook voor de middagkerk bleven, voornamelijk uit het volkrijke Friesche dorp
Berlicum, waar men later in een vacature hem tot predikant begeerde. Tot een beroep
is het niet gekomen, de werking van het thans afgeschafte floreenstelsel sloot de
deur. Er werd een modern predikant beroepen, hetgeen tot heftige tooneelen schijnt
aanleiding gegeven te hebben. Kruyf's predikwijze deed in den vorm, in haar
oratorisch karakter in de verte denken aan zijn leermeester Prof. Van Oosterzee, dien
hij bizonder vereerde. Zijn preek kenmerkte zich door frissche, praktische grepen in
het leven, en vooral door een scherpe dispositie. Er kwamen in zijn preeken geen
herhalingen voor, het lag aan de dispositie. Hij versmaadde in zijn prediking het
actueele in de gebeurtenissen van zijn tijd niet, maar het blijvend-, het eeuwig-actueele
in de evangelieverkondiging geraakte nooit op den achtergrond.
In 1872 kwam het beroep naar Velp, dat hij aannam. Het is teekenend dat de sporen
van zijn werkzaamheid daar nu nog niet geheel zijn uitgewischt. Men kan er nog
enkele menschen ontmoeten, die in dankbaar aandenken spreken van ‘dominé Kruyf’.
Vóór mij liggen enkele excerpten, door een lid der gemeente gemaakt uit preeken,
die te Velp gehouden zijn. Mij treffen in die uittreksels dezelfde kenmerken van zijn
prediking, die ik reeds noemde. Wat hem de harten verzekerde was zijn goed
verzorgde prediking, en ik denk vooral niet minder zijn hartelijk deelen in lief en
leed van de leden zijner gemeente. 't Was in Velp dat
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hij leerde kennen haar, die zijn leven in-gelukkig zou maken, Mathilde Marie Henriette
Swarth, die met haar zuster Anna Charlotte elken zomer daar logeerde. De
kennismaking werd later een verloving, de verloving werd niet lang voor zijn komst
in Groningen gevolgd door een huwelijk van vele jaren. Maar wij moeten nog even
naar Velp terug. In 1875 kwam daar tot hem het beroep naar Leeuwarden. Het was
een moeilijke beslissing. Kruyf was zeer gehecht aan het mooie Velp met zijn
belangstellende gemeente. Had hij persoonlijke voorkeur laten gelden, hij zou
vermoedelijk in Velp gebleven zijn, maar het merkwaardige van het geval was, dat
de beroeping naar Leeuwarden op hem was uitgebracht door een modernen kerkeraad.
Reeds uit dit ééne feit blijkt zonneklaar dat in Kruyf nooit iets gestoken heeft van
een partijman, anders had Leeuwarden nooit aan hem gedacht. Hij opteerde ten slotte
voor Leeuwarden, waar hij tot 1878 predikant is geweest. Als ik overweeg wat mij
over zijn werkzaamheid aldaar is bekend geworden, treffen mij twee dingen. Een
ontwikkelde hoorderes, die hem elken zondag volgde, deelde mij mee dat vooral
jonge menschen uit allerlei kringen door zijn prediking werden aangetrokken. Ik kan
dat begrijpen. Kruyf kwam in de eigenaardige moeielijkheden en bezwaren van hun
leven, en dan: hij hield van jonge menschen, zeker een eerste en voorname voorwaarde
om dichter bij hen te komen. Hij zag gaarne jonge levens in de opgaande lijn, hij
kon ze zien met het oog op de beloften, die ze inhielden, maar ook met de gedachte
aan de tragische mogelijkheden, die achter rijke beloften kunnen liggen. - Het tweede,
dat mij treft, is de hartelijke omgang met zijn moderne collega's. Van weerszijden
wed aller-
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minst water in den wijn gedaan, maar de wijn werd niet zuur en wrang gemaakt. De
leelijke onverdraagzaamheid komt immers niet van het beginsel, maar van de kleine
menschen. Zijn zuster schrijft: ‘de maandelijksche bijeenkomsten, bij ieder der
predikanten beurtelings aan huis, bleven dragen den stempel van vriendschappelijke
gedachtenwisseling.’
Het jaar 1878 kwam en daarmee de groote verandering in zijn leven. In aansluiting
aan de Wet op het Hooger Onderwijs van 28 April 1876 werden in genoemd jaar
professoren van wege de Ned. Hervormde Kerk aan de Nederlandsche Universiteiten
benoemd. Kruyf behoorde onder de nieuwbenoemden. Hij was namelijk dadelijk na
de academiejaren blijven doorstudeeren. Eerst werd aangestuurd op de promotie. In
het kleine Hijlaard vond hij voldoende tijd om te werken aan een proefschrift, waarin
hij wilde geven een Geschiedenis van het Anglo-Katholicisme. Toen hij gereed was,
zond hij zijn bijdrage ter beoordeeling aan een van zijn vroegere leermeesters, ik
meen prof. Ter Haar. Deze vond het jammer het stuk voor de promotie te gebruiken,
hij gaf hem den raad het in te zenden bij het Haagsch Genootschap tot verdediging
van den Christelijken godsdienst, als antwoord op een uitgeschreven prijsvraag over
hetzelfde onderwerp. Zijn raadgever voegde hij zijn raad de guitige opmerking: ‘met
gepromoveerden kan men ons land beyloeren, maar met bekroonden niet.’ Kruyf
volgde den goeden raad op en had het voorrecht met goud bekroond te worden. Nu
moest natuurlijk omgezien worden naar een nieuw onderwerp voor de promotie. Er
kwam nog iets anders bij. In het groote Velp en in de eveneens groote ge-
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meente van Leeuwarden schoot er nagenoeg geen tijd voor studie over. Het zou dan
ook nog zes jaar duren, eer hij gereed was. Tot onderwerp voor zijn nieuw proefschrift
had hij thans gekozen: de opkomst der Gallicaansche kerk. Op den 29en Juni van
1877 promoveerde hij onder prof. Beets. Ik was bij die plechtigheid zijn paranimf.
Nog levendig herinner ik mij allerlei bizonderheden: de geanimeerde
gedachtenwisseling met zijn promotor en met prof. Quack, en aan het dessert van
den promotiemaaltijd de geestige Camera-toelichtingen van Nicolaas Beets. Het
proefschrift, dat voor zijn promotie gediend had, heeft hij later uitgewerkt tot een
lijvig boekdeel, getiteld: Geschiedenis van de opkomst en den ondergang der
Gallicaansche kerk, dat in 1883 in het licht verscheen. Zijn promotie mocht heeten
de welverdiende bekroning van een standvastig volgehouden arbeid.
Den 1sten Juni 1878 aanvaardde Kruyf het hoogleeraarsambt met het uitsproken
van een redevoering, getiteld: de miskenning van het historisch karakter des
Christendoms. Bij deze rede moet ik een oogenblik stilstaan. De redenaar spreekt
daarin op zachte en urbane, maar niettemin nadrukkelijke wijze zijn bezwaren uit
tegen de toepassing van wat men noemt het ethisch beginsel in de theologie. Prof.
Mallinckrodt citeert een paar welgekozen typeerende bladzijden, die ik hier overneem.
Kruyf schrijft: ‘zullen wij dan misschien op het gebied des gewetens gaan zoeken,
wat het vrome zelfbewustzijn niet geeft? Al hebben wij ook grooten eerbied voor
het zedelijk bewustzijn in ons, dat we het geweten noemen, potentieel getuigt het
niets, actueel wordt het dan eerst, als het door inwerking van buiten levend is
geworden. Hoe het dus kenbron der waarheid kan zijn, begrijpen we niet; en al geeft
het ook
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getuigenis aan eenig zedelijk voorschrift, de christelijke waarheid heeft, behalve
eene ethische, toch ook eene metaphysische zijde, welke geheel buiten de sfeer des
gewetens ligt. Zou het onbillijk zijn de ethische richting in het algemeen aansprakelijk
te stellen voor hetgeen b.v. Schenkel en Colani doen, daar de eerste in het geweten
den historischen grondslag van het Christendom zoekt, terwijl bij den tweeden
Christus niet meer is dan het geobjectiveerd geweten zelf; toch achten wij haar, ook
zooals zij ten onzent optreedt, niet zonder gevaar, zoo al niet voor de erkenning, dan
toch voor de waardeering van het historisch karakter des Christendoms ...... En wat
de collectieve conscientie der gemeente betreft, verre zij het van ons niet op te zien
tegen de hoogte tot welke de H. Geest de gemeente geleid heeft; maar nog afgezien
van de vraag of de tijd voor eene collectieve geloofsopenbaring wel spoedig komen
zal, bestaat ook die gemeente niet uit individuen? Voor en aleer wij ons dus geheel
verlaten op hetgeen de Pressensé eens genoemd heeft: ‘le sentiment qui avec l'église
de tous les siècles me prosterne aux pieds du Christ’, zal het toch goed zijn te
bedenken, dat, zoo er een tweede Bossuet opstend om ‘l'histoire des Variations’ ook
van dit ‘sentiment’ te beschrijven, het hem aan stof niet ontbreken zou; en als we
denken aan de Denatisten der 4de, aan de Munsterschen der 16de en aan de Mormonen
van onze eeuw, zullen we dan niet wat voorzichtig moeten worden bij het bouwen
op de collectieve censcientie der gemeente?’
De aangehaalde passus teekent Kruyf geheel. Het is hier de plaats niet met mijn
overleden vriend in debat te treden, de debatten zijn nu heerlijk voor hèm ge-
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sloten. Vele malen heb ik bij zijn leven over dit alles met hem gesproken. Het ging
altijd in der minne, bij al zijn conservatieve neigingen was hij irenisch genoeg om
alle bitterheid en stekeligheid gemakkelijk verre te houden. Wij stonden tegenover
of liever werkelijk naast elkander als menschen, die zich ten slotee één weten in de
hoogste aangelegenheden van het leven. Ik heb er hem natuurlijk mee geplaagd dat
hij mij en anderen zoo maar zonder omslag en formaliteiten deed verhuizen naar het
gezelschap van de Munsterschen der 16de en nog wel van de Mormonen in onze
eeuw, iets, waartoe ik toch waarlijk geen aanleiding gegeven had. Kruyf kon dan
hartelijk lachen over onze dwaze associaties. De zaak is deze dat hij krachtens aanleg
en aard veel meer voelde voor historische dan voor dogmatische of philosophische
vragen. Levenslang heeft hij behoord en ook willen behooren tot de gematigde
orthodoxie, zooals zij vertegenwoordigd werd door de Utrechtsche school,
inzonderheid door zijn leermeester Van Oosterzee. Ik doe hem zeker geen onrecht,
als ik zeg dat hij gaandeweg waarheid en waarde van het ethisch beginsel warmer
kon waardeeren, in dezen zin dat zijn oog meer geopend werd voor de gebrekkige
fundeering der traditioneele orthodoxie, voor het vitium in haar apriorisch gesteld
Schriftgezag. Nooit heeft hij zich verzet tegen het recht der historische kritiek.
Aan Kruyf was opgedragen het onderwijs in de Bijbelsche Theologie, de
Geschiedenis der Zending en de practische Theologie. Hij gaf zijn colleges met veel
opgewektheid. Alle hem toevertrouwde vakken werden goed verzorgd, hij maakte
niet alleen zijn dictaten, maar hij herzag en vernieuwde ze ook voortdurend. Met
groote ingenomenheid kon hij spreken van zijn schetscollege,
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waar zijn leerlingen duchtig geschoold werden in klare, logische dispositie van de
stof.
Naast den college-arbeid bleef er tijd over voor ander werk. Ik wil hier een paar
van zijn werken met een enkel woord naar voren brengen. Ik noem allereerst zijn
Geschiedenis van het Nederlandsch Zendelinggenootschap en zijne Zendingsposten,
die in 1584 het licht zag. Het is met recht zijn standaardwerk genoemd. Vele jaren
is aan dat zeer omvangrijke werk gearbeid. Alle schriftelijke bescheiden van het
Rotterdamsche Genootschap zijn door Kruyf geduldig en zorgvuldig doorzocht. Wie
dat werk nog eens zou willen overdoen in de hoop nog iets nieuws en envermelds te
zullen vinden, zal bedrogen uitkomen. Het is compleet, daardoor hier en daar een
weinig overladen, maar met dat al: deze geschiedenis zal blijven en steeds meer
worden een vraagbaak voor ieder, die betrouwbaar wenscht ingelicht te worden. Met
dit boek had hij een niet aangename ervaring, die hij mij meedeelde. Hij zond zijn
boek ter aankondiging in bij een van onze Nederlandsche tijdschriften, ik weet niet
meer welk. Het kwam terug met de mededeeling dat het onderwerp viel buiten het
kader van bespreking in een wetenschappelijk tijdschrift. Kruyf was niet weinig
ontstemd, ik kan die entstemming wel begrijpen. Hoe suf wordt er toch omgesprongen
met het begrip ‘wetenschap’. Als b.v. een oude Pharao in Egypte wordt opgegraven,
is de mummie of liever de man terecht object van wetenschappelijk onderzoek, men
zal trachten de genealogie en de regeeringsjaren van den opgegraven man vast te
stellen. Maar als een Zendinggenootschap ergens zijn zendingsposten sticht, is de
beschrijving daarvan op eens geen wetenschap. Begrijpe wie dat kan. Als er een
zendingspost gevestigd
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wordt, werden er, naar ik meen, niet minder dan drie levenskrachtige stekjes gestoken
in den geestelijken grond, waaruit een inlandsche bevolking leeft: een stekje van
aanvangend Christendom, een stekje van aanvangende cultuur en een stekje van
aanvangende taalstudie. Stel nu dat dit alles gedijt en dat men later de ontwikkeling
er van beschrijven wil, dan zal men immers, causaal teruggaand, altijd weer uitkomen
bij den gestichten zendingspost. Men zal later, denk ik, wel de schouders ophalen
over de ietwat cyclopische bekrompenheid. In 1901 was verschenen het tweede boek, waarop ik de aandacht vestig: Liturgiek
ten dienste van dienaren der Nederlandsche Hervormde kerk. Wie dat boek leest,
zal overal den ernstigen toeleg ontwaren om op allerlei punten wat meer decorum te
brengen in den eeredienst der gemeente.
Van zijn kleinere geschriften noem ik nog:
Toespraak gehouden op den 70sten verjaardag van Z.M. Willem III (1887);
Het goed recht der Christelijke Zending (1895);
Toespraak gehouden op den 300sten Gedenkdag van de komst der Nederlanders
in Oost-Indië (1896);
Het Anglo-Katholicisme (1907, in Kerk en Secte, Serie I, No. 7).
In 1903 gaf hij een Naamlijst van Zendelingen, arbeidende in de Nederlandsche
overzeesche bezittingen.
Gedurende den cursus werkte Kruyf geregeld, soms hard. Maar in de groote vacanties
werd er op uitgetrokken, want hij reisde gaarne. Op een van die tochten ben ik zijn
reisgenoot geweest, wij waren met ons vijven: Kruyf, zijne vrouw, zijne zuster, zijne
schoonzuster en de ondergeteekende. Wij hebben toen, in den nazomer
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van 1889, drie bizonder aangename weken doorgebracht in het bekoorlijke Territet
aan het meer van Genève. Allerlei bizonderheden van die reis staan mij nog levendig
voor den geest. Het heeft natuurlijk geen zin ze hier te vermelden, maar ééne
herinnering wil ik toch een oogenblik terugroepen in het geheugen van wie met mij
nog in leven zijn. Ik denk aan den wonderen zonsondergang, waarvan wij getuige
waren op het meer van Genève. Wij waren in den laten middag uitgevaren. Toen wij
tegen den avond terugkeerden, ging de zon onder. Wat was het, dat ons zoo ongemeen
trof? De zon had niet alleen een goudschijn over het effen watervlak uitgegoten, ze
doet het dikwijls, neen er was iets anders: in het klare water was er een diepe laag
van vloeiend goud, waardoor onze boot, ik denk een vijf minuten lang, met zachte
vaart heenvoer, de boot lag in wemelend goud. Ik behoef dit schouwspel niet meer
te zien, ik heb het trouw bewaard in de schatkamer van mijn geheugen.
Kruyf heeft zijn hoogleeraarsambt met groote trouw waargenomen van 1 Juni 1878
tot 15 Juni 1905. Op den 1en Juni van 1903 viel de herdenking van zijn 25-jarig
professoraat, waarvan ik reeds even sprak. De hartelijkste gelukwenschen kwamen
bij die gelegenheid van allerlei zijden: van de algemeene Synode der Ned. Hervormde
Kerk, die door een tweetal afgevaardigden haar gelukwenschen lief overbrengen,
van den Academischen Senaat der Groningsche Universiteit, en niet het minst van
vroegere en latere leerlingen, die van hun warme aanhankelijkheid aan den geliefden
leermeester op allerlei wijze deden blijken. Twee jaar later, op 15 Juni 1905, gaf hij
zijn afscheidscollege; in een frisch, puntig woord nam hij afscheid van het bedrijvige
leven, van den
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academischen arbeid en van den dienst der Ned. Herv. Kerk.
Ik zou een zeer wezenlijke zijde van zijn professoraal leven onvermeld laten, als
ik hier niets zei van zijn hartelijken omgang met zijn studenten. Hij heeft velen
gesteund met raad en daad. Naar waarheid kan getuigd worden: de daad hinkte bij
hem niet kreupel achter een los gegeven raad aan. Hij heeft daarbij ook wel eens zijn
teleurstellingen gehad, die hem intusschen niet bitter maakten. Hij hielp met vrije
giften, ook wel met voorschotten voor de inrichting der pastorie, waarvan hij een
enkele maal niets terugzag, noch voorschot, noch dank, noch excuses. Wat mij daarbij
trof, was dat zijn natuurlijke goedhartigheid het altijd won van een even opkomende
ergernis over het niet betamelijk gedrag. Lachend kon hij dan ten slotte zeggen: 't is
óók waar: waar niet is, daar verliest de keizer zijn recht. Hij had schik in het
menschelijke op zijn smalst, als hij een ondankbaren leerling op een vergadering of
aan een station met een ietwat lastig geweten langs zich zag heenschuiven. De keizer
boudeerde niet over de ‘irdische Staubnatur’.
Naast zijn professoraal leven liep nog een andere lijn van groote werkzaamheid.
De Ned. Hervormde gemeente te Groningen is veel aan Kruyf verplicht. Jarenlang
was hij haar ouderling en kerkvoogd. Hij is geweest een van de stichters van het
Diaconessenhuis, en hij heeft den grondslag gelegd voor den bouw van een nieuwe
kerk in het oostelijk gedeelte der stad. Den bouw, die nu spoedig verwacht mag
worden, heeft hij niet meer mogen beleven. Het meest heeft hij in stilte gearbeid op
het gebied van het Christelijk onderwijs, waarvan hij een warm voorstander was.
Vele jaren was hij de ijverige secretaris der schoolcommissie en
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verrichtte in die kwaliteit veel goed, meestal onopgemerkt werk. Hij was voorstander
van Christelijk onderwijs, in de hoofdzaak zoo ongeveer op de wijze van den ouden
Valeton. Bij het onderwijs was het hem te doen om het paedagogisch element, om
de persoonlijkheid van den onderwijzer. Hij was van oordeel dat een kwartier
bijbellezens niets geeft, als er niet is de vormende invloed door het stille intermédiair
van den docent. Het recht van Christelijk onderwijs bepleitte hij met dezen éénen
volzin: waarom zou toch voor het oor onzer kinderen niet mogen genoemd worden
de naam van Christus, als b.v. de namen van Columbus en Copernicus, om maar
geen minderen te noemen, wel vermeld mogen worden? Ik meen dat tegen deze
logica niet veel is in te brengen. Ik heb den indruk dat wij menschen in de hoogste
aangelegenheden van het leven elkander dikwijls plagen. Wel zag Kruyf met
leedwezen dat sommige ‘christelijke’ onderwijzers in het vaderland ijveriger en
dapperder stembusagenten dan docenten waren. Hij verfoeide de school als politiek
machtsmiddel.
Ik kom nu tot het meer intieme huiselijk leven. Ik kan zoo gerust het woord ‘intiem’
gebruiken, ik behoef nergens omheen en nergens overheen te spreken. Vele jaren
lang heb ik het gezin-Kruyf gekend, eerst in de Groningsche en later in de Haagsche
periode. Ik durf verzekeren dat mijn vriend gekend heeft een allergelukkigst
huwelijksleven. Hij kwam in Groningen met zijn jonge vrouw, van het begin af
woonde met hen samen de zuster zijner vrouw, Anna Charlotte. Er waren natuurlijk
ook schaduwen, soms diepe schaduwen, maar het licht had toch wel meestal de
overhand over het donker. Een ouderwetsch-echte en innige genegenheid
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verbond de harten, en dat zonder een zweem van sentimentaliteit. Zooals iemand het
eens voortreffelijk en tegelijk sober uitdrukte: men wist wat men in het leven aan
elkander had. Daar komt het toch maar op aan.
Na zijn emeritaat vestigde Kruyf zich, in den zomer van 1905, in Den Haag.
Herhaalde malen zijn mijne vrouw en ik daar hun gasten geweest in hun vriendelijke
woning op het Sweelinckplein 62. Nog zoo goed herinner ik mij de gezellige avonden
in de tuinkamer, waar ook vast verschenen de emeritus-predikant van Angeren en
zuster Johanna, de gewezen Directrice van Steenbeek. Beiden waren in de jaren van
hun rust ook in Den Haag komen wonen. De eerste vijf jaren van den Haagschen tijd
waren zonnig en fleurig, er werden zelfs plannen voor grootere reizen ontworpen.
Er is niet van gekomen door de niet sterke gezondheid van zuster Anna Charlotte,
haar gezondheid verminderde bijna onmerkbaar, haar groote opgewektheid was
onoverwinlijk. In de eerste jaren bleef Kruyf zijn studiën nog voortzetten. In den
jaargang 1910 van ‘Onze Eeuw’ verscheen van zijne hand een artikel over Lacordaire.
Het is geweest zijn laatste werk, ik meen dat hij het artikel niet meer zelf gecorrigeerd
heeft. Op den 7en Maart van 1910 werd hij getroffen door een beroerte, die rechterhand
en -voet verlamde.
Zijn lichamelijk en geestelijk afnemen is wel zeer langzaam geweest, het
buitengewoon sterke lichaam bood weerstand tot het uiterste. Ik durf wel zeggen dat
hij zijn moeilijk lijden, zoo moeilijk voor iemand van zijn geestkracht, koninklijk
gedragen heeft. Ik geloof niet dat er ooit een klacht over zijn lippen gekomen is. Hij,
de in gezonde jaren wel eens ongeduldige, was en bleef onder alles geduldig, omdat
er in zijn hart,
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naast een kinderlijk vertrouwen op zijn Heiland, een sterke eerbied was voor Gods
beschikking. Aan hem is letterlijk vervuld het aandoenlijk woord, eens tot Petrus
gesproken: ‘toen gij jonger waart, gorddet gij u zelven, en wandeldet, alwaar gij
wildet; maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zoo zult gij uwe handen uitstrekken,
en een ander zal u gorden, en brengen, waar gij niet wilt’. Ik mag er bij zeggen: de
ander, die hem gordde, is geweest zijn lieve vrouw, die in vervulling deed gaan het
bekende Bijbelwoord, dat spreekt van de liefde, die alle dingen vermag. Ik ben er
dikwijls de dankbare getuige van geweest. Nog zie ik hem, de laatste maal dat ik
hem bezocht, toen zijn verstandelijke vermogens reeds zeer waren afgenomen, den
blik spraakloos opslaan tot zijne vrouw, alsof hij zeggen wilde: ik weet wat ik aan
u heb. Men meent wel eens dat iemand het afnemen van zijn verstandelijk vermogens
zelf niet merkt. Ik heb dat anders gezien. Nooit zal ik vergeten wat hij mij eens geheel
onverwacht bekende, wij waren met ons beiden alleen in de veranda der tuinkamer.
Op eens zei hij: ik voel dat ik ook intellectueel dagelijks minder word. Toen ik hem
dat een oogenblik wilde ontstrijden, antwoordde hij: ik weet wel beter, zwijgend zag
hij rond in den tuin en gaf het over aan Hem, wien men alles overlaten kan.
Diep had hem getroffen het onverwacht sterven van zijne schoonzuster Anna op
den 2den Maart 1911. Van het heengaan van zijn broeder heeft hij waarschijnlijk niets
meer gemerkt. Ik zeg: waarschijnlijk, want men weet nooit wat er omgaat in de diepte
der ziel. Op den 9den Maart 1914 ontsliep hij kalm en vredig. Velen stonden op den
13den Maart bij zijn graf. Er waren vertegenwoordigers van de Synode der Ned.
Hervormde

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1916

254
Kerk, van den Senaat der Groningsche Universiteit en van den Senaat van het
Groningsch Studentencorps. Ook zag men er van zijn overgebleven academievrienden
o.a. Dr. G.A. Hulsebos en Dr. J.A. Binneweg, en ook predikanten van een jonger
geslacht, die te Groningen onder hem gestudeerd hadden. Ds. de Jong van Velp
vertolkte wat er omging in het hart der leerlingen. Treffend was het woord, dat
gesproken werd door zijn ambtgenoot in engeren zin, Prof. Mallinckrodt. Ik zelf had
in het sterfhuis een kort woord gesproken. Wij voelden: een goed man is van ons
heengegaan, en voor velen was hij meer, onder die velen schaar ik mij gaarne in
dankbaar aandenken, zijn trouwe vriendschap vergeet ik niet.
IS. VAN DIJK.
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Levensbericht van Jeronimo de Vries.
In onzen bundel het leven te mogen beschrijven van den Haarlemschen doopsgezinden
predikant-literator gevoel ik als een voorrecht en aantrekkelijke taak. Maar er waren
anderen, daartoe beter bekwaam en eer gerechtigd, omdat zij zijnen omgang genoten
en ook tot zijn huiselijk leven toegang gehad hadden. Slechts dat zij zich
verontschuldigd hebben, riep mij, die De Vries maar enkele malen ontmoette en even
zelden met hem in briefwisseling stond, tot dezen weemoedigen en tegelijk
verheffenden arbeid. Want verheffend is de aanraking met een geest als den zijnen,
zooals die uit zijne geschriften ons tegemoet komt en weldadig het zich verdiepen
in zoo rijk en edel een karakter. Zoo het dan genoeg mocht zijn voor het geven van
het levensbericht eens voortreffelijken mans, met ernst en ijver, zoowel als met liefde
en piëteit, te hebben gelezen, nagedacht en nagevoeld de keur van wat zijne pen ons
schonk, om daarover voorts te schrijven zoo goed men vermag, dan waag ik het
werk, dat den betreurden en uitnemenden man niet geheel onwaardig en aan wie hem
eerden en beminden welgevallig moge zijn.
De belangrijkheid van eene biografie, heeft Allard
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Pierson ons geleerd, ligt zoo goed als uitsluitend in de conceptie, die de auteur heeft
van zijn held. De persoonlijkheid, die ons beschreven wordt, willen wij overzien en
bij elke bijzonderheid beseffen, dat hare vermelding onmisbaar is, om de algemeene
conceptie te rechtvaardigen1. Zware eisch reeds in het algemeen. Wie in het bijzonder
over Jo. de Vries schrijven gaat en er over nadenkt hoe hij hem het liefste ziet en
tegelijk der waarheid getrouw zijnen lezers toonen zal, behoeft eenigen tijd. In het
Gids-artikel over zijnen beminden leermeester zegt, nog eens, Pierson, dat Opzoomer
idealist te noemen alleen aangaat, wanneer wij gewoon zijn te onderscheiden tusschen
hetgeen iemand is en hetgeen iemand ook is. Wij zijn vele dingen ook, één ding
slechts zonder eenige nadere bepaling2. Wie dit op de Vries wil toepassen moet naar
mijne meening zeggen: hij was ook theoloog, ook letterkundige, maar hij was bij
uitnemendheid kanselredenaar. Hijzelf moet eens gezegd hebben op het eind zijns
levens: ‘wat ik verder voor de pers leverde was bijwerk; mijn eigenlijk levenswerk
was de evangelieprediking’3. Onder dat licht dan wil ik hem zien: al zijne gaven
vloeiden samen in zijne kanselwelsprekendheid en de uitnemendheid dier talenten
stempelde haar tot iets geheel bijzonders. Doch wij vangen aan met van zijn leven
te verhalen.
‘Gelijk de levensloop van degenen, die het kerkelijk ambt bekleeden zich niet pleegt
te onderscheiden door treffende lotgevallen en daden ... zoo hebben wij van Beets
niets treffends te vertellen’. Aldus De Vries in

1
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Uit de verspreide geschriften van Allard Pierson II, 131.
Aldaar II, 412.
A. Binnerts, in Doopsgez. Jaarb. 1916, blz. 33.
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zijne levensschets van Nicolaas Beets1. Het geldt, zoo men wil, ook voor De
Vries-zelven. Hij werd, uit eene van oudsher doopsgezinde Amsterdamsche familie,
geboren den 17den Juni 1838 als oudste zoon van Gerrit de Vries, makelaar in
schilderijen en controleur der stads-accijnsen en belastingen. Zijn grootvader, naar
wien hij heette, was Mr. Jeronimo2 de Vries, de bekende letterkundige en kunstkenner,
chef van het secretariaat der stad Amsterdam3. Het ouderlijk huis stond op de
Prinsengracht recht over de Noorderstraat. Over het Amsterdam zijner jeugd en zijne
eigen kinder- en jongensjaren heeft hij dat bekende en terecht geprezen opstel
geschreven, dat wij in den bundel ‘Pelgrimages’ vinden opgenomen4 en waaruit het
mij moeite kost geene aanhalingen te doen. In eene andere schets, Herinneringen5,
geeft hij ons eene innig doorleefde oudejaarsavondstemming uit diezelfde kinderjaren.
Maar overigens sprak hij weinig van zijn ouderlijk huis. Zijn latere Haarlemsche
ambtgenoot A. Binnerts schrijft, dat hij reden heeft te vermoeden, dat de stemmige
ouders niet den rechten kijk hebben gehad op hun levenslustigen en origineelen
oudsten zoon, en hij is geneigd het zeer sterke individualisme, den zin voor vrijheid
en eene zekere beschroomdheid van den volwassen man in verband te brengen met
het niet recht begrepen worden van het levendig kind in het groote gezin6.
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Jo. de Vries, in Mannen van beteekenis 1885, blz. 7.
Over dien naam De Vries in het voorwoord vóór zijne aanstonds te noemen Pelgrimages.
Over hem laatstelijk Veder in Nieuw Nederl. Biogr. Woordenb. III, 1358-1361.
Jo. de Vries, Pelgrimages naar oude plekjes en oude tijden, blz. 1-36.
In den bundel Zonnebloemen, blz 1-9.
A. Binnerts, in Doopsgez. Jaarb. 1916, blz. 25.
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In de klassieke wereld is De Vries binnengeleid door Dr. P. Epkema. Hij noemt hem
den ‘onvergetelijken’, dezelfde woorden gebruikt Pierson, dezelfde gedachte heeft
Beets, enkele stemmen maar uit dat gansche koor van leerlingen (ook de Génestet
b.v.), die het voorrecht hebben genoten van dezen voortreffelijken man onderwijs te
ontvangen. Zij hadden zooveel eerbied en liefde voor hem, dat de grammatische
regels van Latijn en Grieksch hun altijd een gemoedskwestie zijn gebleven. ‘Als wij
ons aan die regels vergrepen, deden wij hem zeer’1. Maar niet slechts, dat hij hen de
klassieke wereld grondig deed kennen, bewonderen en liefhebben (groote weldaad
hun bewezen!), maar hij wist, naar de Vries' getuigenis, hen liefde voor elke
mannelijke deugd, afkeer van alles, wat naar knoeien geleek, gevoel van
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid in te boezemen2. Grooter weldaad nog, en
wel terecht is 's mans naam in gezegend aandenken gebleven - een humanist van het
eelst allooi. Aldus onderlegd kwam de jonge Jeronimo, die leeraar bij de
doopsgezinden worden zou, aan het Athenaeum en aan het Seminarium te Amsterdam.
In 1856 werd hij ingeschreven3. Wie vond hij er als zijne leermeesters? Want al heeft
hij zelf terecht gezegd, dat de gangen, waardoor in onze studentenjaren de denkbeelden
overgaan, verborgen liggen4, wij mogen ook bij hem in den invloed van hoogstaande
leermeesters gelooven.
Vooreerst dan Samuel Muller, hoogleeraar aan het Seminarium sinds 1826, wiens
groote streven het geweest is zijne broederschap in godsdienstig, godgeleerd

1
2
3
4

A. Pierson, Verspr. Geschr. II, 386.
Mannen van beteekenis 1885, blz. 9.
Album Acad. v.h. Ath. Ill. blz. 134.
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en kerkelijk opzicht op gelijken rang te brengen met de andere protestantsche
kerkgenootschappen; de man, die het ‘redelijk en zedelijk christendom’ eener vroegere
periode meer bijbelsch, meer op het gemoedsleven steunend maken wilde en die
doopsgezinden aan geen leerstellingen gebonden achtte, van oordeel, dat de godsdienst
zaak is van den afzonderlijken mensch, waarvan hij alleen aan God en zijn geweten
rekenschap schuldig is1. Naast Muller, Jacob van Gilse, sinds 1849, theoloog en
literator van beteekenis, een der eersten, die ten onzent de beteekenis der Tübinger
school heeft gezien, meteen warm voorstander der doopsgezinde zending2. De Vries
heeft Muller maar kort kunnen hooren, den 26sten November kozen Bestuurderen der
Sociëteit, ook naar Mullers eigen wensch, tot zijnen opvolger Hoekstra, die 17
Februari 1857 inaugureerde, zoodat De Vries hem heeft gekend in den aanvang van
zijn onderwijs, waaruit het ‘veelomvattend verstand en het rijke gemoedsleven’ van
den beroemden godgeleerde sprak3. Ook De Hoop Scheffer heeft hij nog het voorrecht
gehad te hooren, immers sinds 1860, en hij moet den invloed hebben ondergaan van
diens liefde voor zijn kerkgenootschap, maar gepaard aan eene groote vrees voor
‘menniste enghartigheid’, van zijn weldadig optimisme, zijne soliede wetenschap,
met name zijne uitnemende geschiedvorsching. Op dit laatste terrein heeft De Vries
ook buiten het Seminarium goed geluk gehad. Hij heeft de lessen van Moll kunnen
volgen, die 11 Juni 1846 aan het Athenaeum hoogleeraar geworden was, in 1851
zijn
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Doopsgez. Bijdr. 1901, blz. 18 vlgg.; 1888, blz. 128.
Doopsgez. Bijdr. 1901, blz. 21; 1886, blz. 75-82.
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‘Angelus Merula’, in 1854 zijn ‘Johannes Brugman’ gegeven had en sinds 1853 te
zijnen huize een gezelschap van meergevorderde studenten ontving, die daar
voordrachten hielden van historische opstellen, onder zijne leiding bewerkt. De Vries
behoorde tot dien kring, een van die leden ervan, die, naar Moll's eigen woorden,
‘wel niet allen grondige beoefenaars van het vak zijn geworden, maar er toch meer
of minder smack voor kregen’1. Over wat hij in dien kring leverde, zal ik later spreken,
thans laat ik hemzelven getuigen van wat hij aan Moll dankte. ‘Hij vond’, zegt hij
nl. in het levensbericht van Dr. Bo. Tideman, ‘in Amsterdam onzen nooit volprezen
Moll, onzen vriend, den humanen professor bij uitnemendheid, wiens standaardwerk
over de vaderlandsche kerkgeschiedenis wij op onze colleges zagen worden.. Hij
heeft ons werken geleerd, die brave man, en ons zoowel voor hem, als voor het
werken zelf, eene blijvende liefde ingeboezemd’2. Getuigenis, dat zoowel den meester
als den leerling eert en waarbij wij den laatste gaarne vergeven, dat hij, door een
lapsus calami, de gansche vaderlandsche kerkgeschiedenis in de beroemde
‘Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Hervorming’ laat opgaan. Of hij ook de
lessen van Tideman's vader, Dr. Joh. Tideman, sinds 1856 hoogleeraar aan het
Seminarium der Broederschap, heeft gevolgd, is mij niet gebleken. Wel was hij een
bewonderaar van den wijsgeer en jurist Prof. Martinus des Amorie van der Hoeven,
wiens volgelingen zich eene geestelijke keurbende achtten, wat in de toenmalige
Amsterdamsche studentenwereld eenig rumoer maakte.
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Onder leiding van De Vries' lateren ambtgenoot te Haarlem, Jac. Craandijk, kwam
het tot de oprichting van een afzonderlijk studentencorps ‘Modus’, waarbij zich de
meeste doopsgezinde theologen aansloten. De Vries, tot de partij van Van der
Hoeven's vereerders behoorend, niet. Daardoor heeft hij het voorrecht gemist lid te
mogen zijn van het onvolprezen E.T.E.B.O.N.1. Voor het overige heeft hij zijne
jaarlijksche, verplichte, Latijnsche verhandeling geleverd en, daar ‘menigeen de
letterkundige loopbaan is ingetreden door de bescheiden deur van den
studentenalmanak’2, heeft ook hij in den Amsterdamschen van 1858 en 1860 eenige
bijdragen geplaatst. Of ten slotte ook hij - om dit deel van zijn levensbericht te
besluiten - heeft geleden onder den ‘sterk naar de school riekenden geest’ van het
toenmalig Seminarium der doopsgezinden, weet ik niet. ‘Men werd er geregeerd en
liet zich regeeren, maar met weêrzin in het hart’. Aldus eenmaal Acquoy, een
buitenstaander. Eerst in 1864, toen De Vries de kweekschool reeds verlaten had, zou
de student S. Cramer, tot groot misnoegen van grootvader Muller, zijne stem tegen
die ongewenschte toestanden verheffen3.
Vaarwel nu blijde studententijd! In Juni 1861 proponent geworden, diende De
Vries enkele maanden te Edam. Hij preekte daarna, met T. Schiere en Aem. Wijbrands
(den lateren kerkhistoricus) op beroep te Noordeind van Graft en was de uitverkorene.
Wijbrands kreeg Edam. Den 1sten Juni 1862 deed hij intrede. Hoe natuurlijk, dat hij
in later jaren vaak met zijne herin-
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neringen naar dien gelukkigen zomerdag terugging en er over schreef met zijn
historischen zin voor den ouden tijd, toen hier de scheepsbouw tierde en ‘men er in
plaats van het weiland het ruime sop inging’1; toen het leeraarsambt daar vóór hem
was waargenomen, ‘niet door een daartoe opgeleid predikant, maar zooals de zeden
onder ons dat kunnen medebrengen, door één der leden der gemeente die, touwslager
van beroep, in de week zijne zaken dreef en de kinderen leerde en des Zondags voor
de gemeente optrad’2, den ouden heer Bruin. Maar hij heeft er ook over geschreven,
toen hij, na 46-jarigen dienst, afscheid nam van zijne Haarlemsche gemeente, met
denzelfden tekst, 2 Cor. IV 5-7, en het uitsprak, dat die woorden: ‘maar wij dragen
dien schat in aarden vaten’, ongeacht, wanneer in de jeugd alles hoop is en alles in
bloei staat, eerst na jaren hun beteekenis krijgen, als wij een verbond sluiten met
opgewektheid en met weemoed de geliefde banden los maken. ‘De tocht duurt lang,
de vermoeienis komt, het aardsche doet zich gelden en wij verzoeken uitgelaten te
worden, en stappen af. Dan zetten wij ons neder aan den weg en zien de oude
vrienden, die de reis vervolgen, met belangstelling na. Vaartwel! goede vrienden,
goede reis! Zoo blijven wij achter als het verleden, en overdenken onzen weg totdat
..... het

1
2

Eigen Haard, 21 Oct. 1911.
Gods hulp en haar doel. Feestrede 1 Juni 1902, blz. 7. De Vries sprak van het ‘onnaspeurlijke’
Noordeind van Graft. De Tegenwoordige Staat XVIII. 386 zegt: ‘.. geen kerkdorp, maar een
braave buurt’ en vermeldt: ‘hier is mede een doopsgezinde vergadering’ Er was een koud,
houten kerkje en een pastorie, die ‘in bewoonbaarheid voor een fatsoenlijk schuurtje de vlag
moest strijken’.
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aarden vat breekt en de schat geborgen wordt’1. Zoo sprak de binnen enkele dagen
zeventigjarige over verleden en heden. Mij kwamen daarbij immer de woorden van
Naber te binnen, als hij aan vroeger jaren terugdenkt, aan het ‘machtig leger der
liberale partij’, maar hoe thans slechts enkele oude getrouwen van tijd tot tijd nog
om het wachtvuur samenkomen en met graagte luisteren naar wat een hunner verhaalt
van vroeger, glorierijke dagen. Inmiddels maakt het leger der jongeren zich tot den
opmarsch gereed, de oude paden worden verlaten, nog weinige jaren en het oude
legerkamp ligt eenzaam, de vuren zijn gedoofd2. Het is dezelfde weemoed, naar de
geest dieper neêrgedrukt, want Naber vreesde voor wat zijn liefde had, De Vries had
de hoop bewaard en medegedragen. Intusschen, ik sla weder blijder toon aan: hier
te Graft-Noordeinde huwde De Vries 30 April 1863 met Alida Maria Jarman, trouwe
echtgenoot, die hij tot 8 October 1902 behouden mocht. In Maart 1865 ging hij naar
Krommonie, in Mei 1870 naar Wormerveer-Zuid. De heer Van der Linden, die hem
te Krommenie opvolgde, heeft ons verteld, hoe De Vries als modern predikant daar
in veler oog kwam afbreken, wat de oude ds. Jan Walig, bijbelsch-supra-

1

2

Twaalf preeken, 1909, blz. 9, 11. In een van zijne straks te noemen brieven aan De Bussy
schrijft hij, naar aanleiding van zijn 50sten verjaardag. ‘Nu moet het, zegt men, altijd minder
worden - mijn preeken, mijn stukjes, mijn stijl, mijn verbeelding, mijn alles naar beneden,
zooals dat op de Amsterdamsche sluizen gaat, eerst langzaam, dan harder, totdat de vigilante
met een vaart de straat inrijdt en verdwijnt..’
S.A. Naber, Vier tijdgenooten, 1894, de inleiding op het einde. Vergelijk wat ik er over
schreef in het toen nog bestaande Zondagsblad v.h. Nieuws v.d. Dag, 14 October 1894,
waarop Naber's trouw bewaarde briefkaart volgde: ‘gij behoort onder hen, die mijnen arbeid
het best hebben begrepen’.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1916

264
naturalist van het begin der 19de eeuw, daar gedurende een 60jarigen diensttijd had
opgebouwd. Maar hoe hij, nobele figuur, geestig prater, fijn menschenkenner, goed
onderlegd theoloog, en met zijne oprechte vroomheid eene levende aanbeveling der
nieuwe godsdienstprediking werd1. Ook hier blijkt weer: de personen doen het, die
de nieuwe beginselen brengen. Van Wormerveer, eindelijk, ging De Vries naar
Haarlem, waar hij 4 Augustus 1872 intrede deed. Hier leefde en werkte hij zes en
dertig jaren, tot zijn afscheid 31 Mei 1908. De woorden, toen gesproken, vloeien
over van dankbaarheid voor al het goede, dat hij genoten had, en hij heeft ettelijke
bladzijden noodig om God te loven, die in zijn hart geschenen en om de menschen
te danken, die Hij hem op zijn weg tegemoet gevoerd had. Hij heeft te Haarlem veel
gedaan en hard gewerkt. Van 1888 af tot 1911 toe was hij lid van het bestuur der
Algemeene Doopsgezinde Societeit en tal van jaren secretaris van de vereeniging
van doopsgezinde gemeenten. Maar, zoo min als zijn leermeester De Hoop Scheffer
‘enghartig mennist’, is hij ook hoofdbestuurder geweest van den Nederlandschen
Protestantenbond, secretaris van de bondscommissie voor de liederenbundels en
mederedacteur van ‘De liefde sticht’. Voorts mededirecteur van Teylers Tweede
genootschap. Van zijne letterkundige functiën zal ik nog spreken. Onder de openbare
eerbewijzen, hem ten deel gevallen, noem ik het ridderkruis van de Orde van Oranje
Nassau. Na zijn afscheid trad hij nimmer meer op, maar gaf maandelijks nog eene
preek uit, sinds in twee Twaalftallen vereenigd. De laatste jaren zijns levens heeft
hij

1

J.W. van der Linden in de Zondagsbode 1915, blz. 110.
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veel geleden, totdat onverwacht, 29 April 1915, in zijne woning aan de Julianastraat
het einde kwam. Maar de grijsaard was gereed, als de dienaar, die, wanneer zijn Heer
komt, voor hem staat op den drempel, ‘in de eerbiedige en rustige houding van een,
die zijn meester heeft verwacht’. Maandag 3 Mei is hij op het Schoterkerkhof ter
ruste gelegd. Zijn vriend en ambtgenoot Binnerts sprak bij het graf.
Na de vermelding der uiterlijke levensomstandigheden de poging, om het innerlijk
leven van dezen uitnemenden man, zijn karakter, zijn geestesgaven te schetsen. Van
statuur klein, niet sterk (‘zoovelen, die sterker schenen dan ik, moesten vallen’),
veelvuldig door hoofdpijnen geplaagd, had hij ook in zijn geestelijk wezen niet het
luide, het drukke, het robuuste, dat hij b.v. in zijnen remonstrantschen ambtgenoot
Tideman opmerkte. Met groote bedrijvigheid, zegt hij in diens levensbericht, nam
hij allerlei bemoeiingen op zich, ‘in de vervulling waarvan de goede Haarlemmers
hem met bewegelijke gebaren, luide stem en breeden groet door hunne stad hebben
zien stuiven. En die hem kenden, hadden er hem lief om. Het was niet voor zichzelven,
dat hij zoo draafde’. Zóó was De Vries niet. Van kindsaf - ik heb er reeds op gewezen
- was er in hem zekere beschroomdheid, een tikje van dat teruggetrokkene, dat hem
in groot gezelschap stil maakte. In zijnen pastoralen arbeid moest hem dit hinderen.
Toen hij eens enkele beminnelijke bladzijden schreef over zijnen vroeg ontslapen
ambtgenoot te Haarlem, Leonardus Hesta, moet hij zich daarvan wel bewust geweest
zijn, toen hij het pastorale werk het beste en geliefdste deel van diens arbeid noemde
en sprak van zijne gemakkelijkheid om met menschen om te gaan,
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zijne vriendelijke gemeenzaamheid, het gezellige in hem1. Het spreekt van zelf, dat
een man als De Vries daarom dit deel van zijn ambtelijk werk niet verwaarloosde,
maar het moet hem eenige inspanning hebben gekost en hem, gelijk alles wat niet
met onze natuur strookt, trots zijn plichtsbesef, toch minder goed zijn gelukt. Laat
ik echter die beschroomdheid niet te dik onderstrepen, nog minder op haar alleen
licht laten vallen. Daarnaast lag in dit edele karakter die eenvoud, die immers ook
het eigene vergeten, voor 't minst terughouden doet. Een eenvoudig man - ook dat
zullen zijne preeken ons nog leeren. Natuurlijk kende hij wel zijne beteekenis, lof is
hem genoeg gebracht, maar zijne eenvoudigheid is er niet door gewijzigd. Hij ging
stil zijnen weg, in 't geheel geen man voor poseeren, geen man ook (wat toch niet
ongebruikelijk is) om onder den schijn van de hulde te ontwijken haar in ontvangst
te nemen. Een gevierd prediker, zonder de aanwensels, welke zoo iemand soms
ontsieren. In zijne feestrede bij gelegenheid zijner 40jarige ambtsbediening (laat ons
bedenken, dat het wezenlijk niet licht valt zich aan de openlijke herdenking van zulke
jubilea te onttrekken) heeft hij het over getrouwe hoorders, ‘soms mij alleen van
deze plaats bekend’. Wederom niets van den toegejuichten redenaar, die bezoeken
gaat, wie hem blijkbaar gaarne hooren, om dat ook van hunne lippen te vernemen.
Ongekunstelde eenvoudigheid dan, bescheidenheid, naast lichte beschroomdheid.
En wederom zijn het deze karaktertrekken én neigingen, die hem hebben weerhouden
een partijman te zijn. Ik zeg met opzet niet: bewaard voor. Ik denk aan partijman in
den

1

Doopsgez. Bijdr. 1901, blz. 127-132.
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goeden zin, aan den leider en voorganger, die enthoesiast opkomt voor zijne
beginselen, in welker waarheid hij gelooft, zij 't met die zekere eenzijdigheid, die
voor kracht en invloed oefenen noodig zijn. In elke partij zijn zulke voorgangers
onmisbaar, kordaat, onvermoeid, vaardig ter taal, toewijdend, niet bang voor 't
voetlicht, altijd op de bres, onbevreesd in het debat en door 't betrekkelijke ook húnner
beginselen niet al te zeer gedrukt. Maar De Vries (gelijk velen mét hem) was daarvoor
niet geboren. Om de karaktertrekken, die ik heb genoemd én om het weinig
dogmatische zijner natuur. Ook zijn opleiding was er niet naar geweest, terwijl immers
ook de doopsgezinden in het algemeen nooit (zoo men het dogma van de
Menschwording wil uitzonderen) voor leerstukken bijzonder warm zijn geloopen.
Zoo behoorde hij dan tot de modernen - ontwijfelbaar - (en tot de liberalen, vermoed
ik, in het staatkundige), zonder in die partij een rol te hebben gespeeld. Als hij in
den aanvang van zijn ‘Nicolaas Beets’ des dichters ‘Partijman wezen wil ik niet’
aanhaalt, doet hij dat met blijkbare sympathie en ik zou geneigd zijn de gansche
schildering dier bladzijden, mutatis mutandis, op hemzelven toe te passen. Als hij
‘uit de hoogte zijner jaren’ op den proponent van 1862 ziet, wil hij hem vragen: ‘Zijt
gij genoeg apostel? Zijt gij niet te weinig man van propaganda? Ik bid u! Gaarne
vrijgelaten in het uwe, gaarne uw eigen weg gaande, zult gij de menschen misschien
maar al te gaarne vrij laten in het hunne, dat zij ook hun eigen weg gaan. Van het
dwingt ze om in te gaan verstaat gij, vrees ik, te weinig.’ Scherpe zelfkennis! Want
zóó is hij altijd gebleven, zijne denkbeelden wel waarlijk bezittend, maar ze niet
opdringend, te beschroomd ook weder dáárvoor en
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misschien met iets van die eigenaardige traagheid, die, beu van de eeuwige polemiek
rondom, haar, als 't kan, zelve ontgaat. Hij heeft een preek over ‘Die, hoewel hij de
Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft’1. Hij gebruikt dat woord dan
voorts louter godsdienstig zonder van de christologische kwesties, er meê
samenhangend, ook maar te reppen. Toch daarom geene wegdoezeling van beginselen.
Want aan het eind: ‘God geve ons ... deze heilige deugd lief te hebben ... aan wier
hand geen mindere, dan Christus zelf, tot zijne heerlijkheid is ingegaan. Hoewel hij
de Zoon was? Was hij niet juist daarmede de Zoon en was hij het niet, om het u en
mij te maken?’
Misschien verbaast iemand zich, dat ik nog geen woord sprak over dat gewichtig
deel van het predikantswerk, het godsdienstonderwijs, noch over de gaven en
karaktertrekken daarvoor noodig. Maar ik weet niets van De Vries als catecheet. Ik
vermoed, dat op dit terrein meer de plicht gebood, dan de neiging trok. Niet alleen
‘poëta nascitur non fit’, ook voor wezenlijk godsdienstonderwijs zijn er aangeboren
deugden en talenten, die door de aangeleerde nooit geheel worden geëvenaard. Voor
het zondagsschoolonderwijs gaf hij, in 1898, een bundel ‘Zedekundige schetsen en
omtrekken voor de jeugd’, gegroeid uit opstellen, die hij wekelijks schreef voor zijne
besprekingen met de onderwijzeressen aan de hoogste klasse der zondagsschool van
de afdeeling Protestantenbond. Wie ze gebruikt heeft, zal ook hier des schrijvers
talenten niet hebben miskend. Ons wijzen ze meteen op eene toewijding en
arbeidskracht, die hij aan alles gaf, waartoe de plicht hem riep.

1

Eerste twaalftal, 1909, blz. 31-46.
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Ik doe hem, hoop ik, geen onrecht, als ik zeg, dat hij geen theoloog was. Maar ik
moet dat toelichten. Hij wist zeer veel en daaronder heel wat theologica, van
Amsterdam medegenomen en gestadig vermeerderd, en hij had ook te dezen opzichte
meer in zijn mars dan de middelmaat der theologanten. Doch vooreerst schepte hij
in zuivere theologie, in wijsbegeerte van den godsdienst, ethiek en dogmatiek weinig
behagen. Rondborstig getuigt hij zelf: ‘Diepzinnige godgeleerde of wijsgeerige
vraagstukken op te lossen, of ook maar te doorgronden, is nimmer mijn zaak geweest,
en ik heb in dit opzicht altijd van anderen geleefd’1. Hij was warm bevriend met
professor De Bussy, maar ik betwijfel, of hij diens boeken anders dan uit vriendschap
bestudeerde. In ‘Los en Vast’ van 1875, waarvan hij toen hoofdredacteur was, heeft
hij over De Bussy's ‘Ethisch idealisme’ geschreven, bewonderend en sympathiek,
maar de bladzijden over de Ismes ‘geleerd gezelschap op en t'op, en zij kijken soms
met filosofische pedanterie neder op populaire uitdrukkingen, die zij als oneigenlijk
moeten veroordeelen’, schijnen mij toch te getuigen van zekere inspanning bij de
lectuur. Op een kransavond met Rovers, Tideman en Peaux lazen de vrienden ook
De Bussy's werken en vroegen hem soms over te komen om gerezen vragen te
beantwoorden2. En ten tweede, hij bezat niet dien geest, die zich in bespiegeling jaren
lang op één onderwerp samentrekt. Van

1
2

Gods hulp en haar doel, blz. 13.
De heer De Bussy heeft de goedheid gehad mij de brieven ter lezing te zenden, door De Vries
sints 1879 aan hem geschreven. De lectuur is mij een groot genot geweest. Ik heb er het een
en ander aan ontleend, maar het zeer persoonlijke er in vroeg dringend om bescheidenheid.
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Craandijk heeft hij gezegd: ‘ ... hij was niet de man van wetenschap, die maar één
ding doet en zijn leven met één en dezelfde groote gedachte en taak vervult’. Ik pas
die woorden op hemzelven toe. Zijne levendige belangstelling omvatte veel en
velerlei, niet oppervlakkig, maar deugdelijk en wat hij deed was grondig en af, doch
aan één groot werk kon hij zijn hart niet geven. Van Beets heeft hij eens gezegd:
‘Heeft iemand ooit zooveel roems gekocht voor zoo kleine pasmunt? Geen boek
schreef Beets ...’ En wij op onze beurt: ‘geen boek schreef de Vries’. Men zegt, dat
hij in zijne laatste jaren gedacht heeft aan een boek over Coornhert. Het is er in geen
geval toe gekomen. Moeten wij het bejammeren? Wij moeten ons verheugen, dat hij
zijne groote gaven en hare grenzen heeft gekend, maar dat hij dan ook op de terreinen,
waar hij meester was, van het beste heeft voortgebracht. Het is geen geheim, dat een
jong Russisch geleerde op dit oogenblik bezig is over Coornhert een boek te schrijven,
dat zijne groote beteekenis zal waardig zijn (wij bezitten alleen de verdienstelijke,
maar verouderde, monografie van Moorrees) en dat de schrijver daarvoor een paar
jaren onder ons heeft gewoond en begon met het moeielijke, nog te weinig beoefende,
16de eeuwsche Hollandsch te bestudeeren. Hij geve ons het groote boek over
Coornhert, De Vries heeft ons geschonken, wat geen ander ons zoo schenken kon.
Lyriek is kleiner werk dan een epos. Zijn wij niet elken dag blijde, dat Walther von
der Vogelweide ons zijne verzen dichtte, in plaats van zijne krachten aan een
Nibelungenlied te wagen? Intusschen, nu ik Coornhert heb genoemd, het is waar,
dat De Vries voor kerkhistorie onder de theologische vakken nog 't meeste gevoelde.
Over zijne avonden bij Moll is
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boven gesproken. Als vruchten van dien arbeid plaatste hij in Moll's ‘Kalender voor
de protestanten’ van 1862 eene studie over Tanchelm (van welken geheimzinnigen
ketter wij sedert niet veel meer nog weten), van 1864 over de Godsgerichten en in
den volgenden en laatsten jaargang over Onze klokken. In de keuze van juist
middeleeuwsche stoffen en in de kritische behandeling ervan openbaart zich de
invloed zijns leermeesters. Doch voorzoover ik weet heeft hij verder op zuiver
kerkhistorisch gebied geen arbeid meer geleverd.
Sinds kwam zijne rijke historische kennis zijn letterkundig werk te stade. De lezer
bespeurt, dat wij weder een omgang hooger geklommen zijn, om straks den torentop
te bereiken. De Vries letterkundige. Ik sla de jongste aflevering van het Woordenboek
op, door mijn vriend Heinsius bewerkt, en lees: ‘letterkundige. 1. Kenner van de
spraakkunst, taalgeleerde. Verouderd’. Dat mochten de bedillers onzer goede
maatschappij der Letterkunde bedenken, dat, in de dagen harer oprichting, letterkunde
was taalwetenschap. Maar dan volgt: ‘2. Beoefenaar der fraaie letteren’. Dat dan is
De Vries geweest. En in den gelukkigsten zin. Want zoo iemand, van wien men dit
zeggen mag, daartoe beschikken moet over de taal in al haar rijkdom, hare schoonheid
en smijdigheid, om haar voorts te schrijven zuiver en met de gemakkelijkheid van
den kunstenaar; zoo hij daartoe het scherpe oog moet hebben, dat het karakteristieke
der dingen ziet en die breedheid, die het betrekkelijke erin vermag te waardeeren;
zoo hij daartoe beschikken moet over ‘die eigenaardige mengeling van
gemoedelijkheid en geestigheid, die snelle overgangen van weemoed tot luim, die
aan den weemoed het zwak der sentimentaliteit en der bitterheid, aan den luim

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1916

272
het harde en grievende ontneemt en ze beide verzoent in den zoogennamden humor’;
zoo daartoe zijne verbeelding levendig en bewegelijk zijn moet, door fijnen smaak
beteugeld; zoo hij daartoe moet kunnen medejubelen en medeschreien met wat maar
hemelhoog juicht of ten doode bedroefd is in deze wereld der schrilste tegenstellingen
- zoo hij dit alles moet zijn en kunnen, dan dingt de Vries mede naar de eer een
letterkundige te zijn geweest. Natuurlijk - daar hij zooveel geschreven heeft - geldt
dit niet van al zijn werk in gelijke mate. Stellig van de twee reeds genoemde bundels
‘Zonnebloemen’ en ‘Pelgrimages’. Wie ze las vergeet ze niet. Zij berusten op eene
rijke kennis, zoowel van het verleden als van den mensch, ze zijn belangrijk en
onderhoudend, en met eene keurige pen geschreven1. ‘Leeren en spelen’ in den eersten
bundel is vol van gezegende wijsheid, ‘Pinksterfantasie’ van weemoed over verstorven
blijheid van schilderachtige volksfeesten en van droefheid over hun moderne
ontaarding. In den anderen gaan wij met piëteit en devotie ter bedevaart naar oude
plekjes en oude tijden. Hier blijkt vooreerst zijne bezonken historische kennis, door
hem zelf vergaderd, maar ook van zijn vriend Craandijk geborgd, naar zijne eigen
getuigenis: ‘aan wiens werk ik voor het mijne niet weinig heb te danken’. Naast de
kennis echter die levend makende verbeelding, die niet ‘verzint’ (hoe moet ik op
mijne

1

Uit een brief aan De Bussy van 2 Febr. 1888: ‘Ik heb bij het nazien van mijn werk voor den
2den druk (van ‘Zonnebloemen’) geprofiteerd van een paar spectatoriale opmerkingen (van
Wolfgang). Ik vrees, dat hij gelijk heeft, als hij zegt, dat er wel eens wat declamatie in
voorkomt en dat zal dan ook wezen wat de Amsterdammer het ouderwetsche noemde’.
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hoede zijn tegen misverstand!, neen, maar het door de geschiedenis gegevene in de
kleuren en bewegingen ziet, welke het eemnaal had, om het daarna uit te beelden.
Het gaat om het lezen in de harten der voorgeslachten en daarvoor is deugdelijke
kennis de eerste voorwaarde, maar de tweede het zich kunnen inleven in al wat
eenmaal menschen bewoog. Wij zijn zeker niet gebaat bij historische schetsen, die
wel schoon van vorm maar poover van inhoud en geschiedkundig onbetrouwbaar
zijn, omdat de schrijver afging op auteurs, die weder steunden op andere auteurs, die
zelven ook nog niet eens de bronnen hadden hooren ruischen. Maar wij kunnen
evenmin opgetogen zijn over opstellen, die zeer degelijk zijn wat betreft het onderzoek
van het beschikbaar materiaal, maar geschreven in loodzware taal, zonder geest en
zonder die visie, die in het verledene naast het groote en officiëele ook de gewone
dingen ziet, die toen, gelijk nu, het leven maakten. De Vries verstond die kunst. Het
opstel over het Begijnhof tusschen Kalverstraat en Spui is vol van de vredige rust
dezer kleine wereld, ‘waar niets is dat schreeuwt of klaagt en dat vertrouwelijke, dat
de wereld met haar parade nimmer heeft’. Dat deze letterkundige schetsen op ernstige
studie berusten, blijkt telkens, naar het oordeel van vreemdelingen over ons land
luistert De Vries terecht gaarne, hij put uit de ‘Three moneths observations of the
low countries’ (1648), uit de reisbeschrijving van Samuel Ireland (1789)1 en juist de
deskundigen onder zijne lezers moet dit vertrouwen inboezemen. En daar ik van
zijnen humor gesproken heb, hier is in de schets over De Doorwerth

1

Pelgrimages, blz. 76, 93.
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de anecdote, dat hem en den zijnen, na een vacantieverblijf ergens in Gelderland en
toen de koffers gepakt stonden, door hunne eenvoudige hospita werd gevraagd, of
zij nu naar hun kasteel teruggingen? ‘Ai ons .... wat hadden wij met onze voorname
manieren de eenvoudigen te misleiden, alsof wij kasteelen bewoonden! Wij zeiden,
geloof ik, maar van ja en bleven onze grootheid behouden en trokken naar ons kasteel
nummer zooveel, waar de schoolkinderen van de straat familiaar op den stoep zaten
te bikkelen’. Ik voor mij kan slechts herhalen wat ik vóór vijftien jaren schreef: ‘dit
stille en bekoorlijke boekje behoort tot de beste lectuur, die iemand zich kiezen kan’.
Behalve de in deze beide bundels vereenigde schreef hij tal van artikelen in allerlei
tijdschriften, eene bonte rij der verscheidenste onderwerpen, uit zijne vlugge en fijne
pen gevloeid. Ik moet afzonderlijk melding maken van zijne betrekking tot Eigen
Haard, die in 1875 beginnen en in 1913 eindigen zou. In dat eerste jaar had hij de
hem aangeboden leiding van het tijdschrift afgewezen, maar sinds 1886 was hij
mederedacteur. In het nummer van 31 Mei 1902 heeft prof. S. Cramer over De Vries
(die 1 Juni zijne 40-jarige ambtsbediening zou herdenken) een uitvoerig artikel
geschreven, dat, heb ik een oogenblik gemeend, mijn levensbericht eigenlijk overbodig
maakte. Stellig zullen velen het, bij De Vries' overlijden, nog eens gelezen hebben1.
Het bevat (mag ik het terloops opmerken?) twee portretten, het eerste geteekend door
Mej. M. de Vries, dat ook reeds stond

1

Gelijktijdig schreef Cramer over De Vries in Doopsgez. Bijdragen 1902, blz. 172-186, waar
‘allerlei, daar (in ‘Eigen Haard’) uiet aaogeroerd, eene plaats verdient.’ Ook hierbij is het
portret, door Mej. de Vries geteekend, geplaatst.
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vóór den tweeden bundel preeken van 1897. Het andere geeft hem zittend aan zijn
schrijftafel. Het doopsgezind jaarboekje heeft een portret uit het allerlaatst zijns
levens. In dat opstel dan herinnert Cramer aan ‘die honderdtallen historische artikelen,
levensschetsen, verzen’, door De Vries in Eigen Haard geplaatst. Hij wijst ook op
den omvang van zijne kennis en meent, dat zijne levensschetsen ‘al mee tot het beste,
wat hij leverde, behooren’. En inderdaad, wie zich de artikelen over Cartesius (1897),
over Luther (1883), Bles (1891), Gustaaf Adolf (1894) herinnert, onderschrijft dat
oordeel gaarne1. Cramer gedenkt ook zijne kerkliederen en noemt dat ‘Neen 'k heb
niet vergeefs gebeden’ (als no. 76 opgenomen in den liederenbundel van den
Protostantenbond), waarbij ik ‘Tijd der eerste levensstralen’ (aldaar no. 187) voegen
wil. Ik neem nog iets van Cramer over. Hij heeft het over de productiviteit van De
Vries, die toch aan het gehalte van zijn arbeid nooit schade heeft gedaan, alles is af.
En dan: ‘Wat gij bij hem nergens ontmoet, dat is de frase, dat zijn de woorden om
te vullen, de volzinnen waaraan maar geen einde komt, doordat de schrijver dingen
moet zeggen, die hij niet precies weet en eigenlijk maar half kent.’ Gerechtvaardigde
en groote lof! Ach wij, voorzoover wij de pen hanteeren, hoevelen onzer hebben
reden zulke woorden met schaamte te lezen. Nog zijn er zijne bijschriften bij platen.
Ze zijn ontelbaar als het zand der zee en even verscheiden hunne onderwerpen. Gerard
Dou, vrouw met peer (1883), Zondagmiddag in

1

Een herdruk van een aantal dier levensschetsen in éénen bundel waag ik aan de firma Tjeenk
Willink in overweging te geven.
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den Achterhoek (1884), Soendasche moeder (1885), Poesjes (1887), Aardappelen
rooien (1892) en natuurlijk is er ‘klein werk’ onder. Maar de kunstenaar verloochent
zich ook hier niet. Want (voor 't laatst nog eens met Cramer) ‘hoeveel en hoe goed
leert hij ons zien! Hij ziet alles, iederen trek, iedere beweging, iederen toets. En over
alles en allen werpt hij het licht van zijn vernuft, de warmte van het tegelijk
trouwhartigst en innigst medegevoel.’ Hier is geen woord te veel gezegd. Neem
‘Hollandsch binnenhuis’ (1902). Is Pieter de Hoogh in zijn intieme kunst ooit beter
bespied en naverteld? Doch ik mag niet aldus voortgaan. Nemen wij afscheid van
dit deel van De Vries' letterkundigen arbeid met de dankbare erkenning, dat hij ook
aan een nietig bijschrift zijn hart gaf en zijn kunst, en dat hij rijk genoeg was aan
gedachten, om kwistig van de beste te plaatsen in een half koloms artikeltje.
Zoo was hij dan ook pastor, catecheet, theoloog, ja letterkundige, hij was bij
uitnemendheid kanselredenaar. Op dit punt vloeiden al zijne gaven samen. Zijne taal
bereikt in zijne preeken hare hoogste kracht en zuiverheid: het schoonst en edelst
Nederlandsch. Zijne theologie, zijne geschiedkennis, zijne belezenheid in de
letterkunde veler volken, zijn bijbelvastheid droegen hare schatten aan1. Dat hij zóó
thuis is in het menschenhart, schenkt er de macht ter ontroering aan. Zijn eenvoud
drukt er zijn stempel op en zijne vroomheid doet het christelijk evangelie van vóór
19 eeuwen als een licht in de duisternis schijnen voor de oogen van dit ge-

1

Aan de Bussy 6 April 1891: ‘Ik hoor, dat gij een diepzinnig stuk geschreven hebt .. gij weet
niet wat voor honig ik uit zulke bloemen van u puur. Mijn preeken zijn een bijenkorf ervan’.
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slacht. De ideale preek een kunstwerk? In menig opzicht komt De Vries het ideaal
nabij. Nu het eind van dit opstel aan den homileet gaat gewijd worden, moet ik, bij
mijn kort bestek, van alle vermelding van en vergelijking met andere groote homileten
mij onthouden, noch kan ik over homiletiek in 't algemeen han delen. Van De Vries
zijn mij onder de oogen gekomen een eerste en tweede bundel preeken (1891 en
1897), een eerste en tweede twaalftal (1909 en 1910), de preek bij zijn 40-jarig
jubileum en de Transvaalpreek, ‘moet een rechtvaardige zaak het winnenr?’ (1900).
Nog heeft de heer H. Britzel zes preeken uit de beide eerste bundels als
‘Karakterschetsen’ herdrukt (1915) - alles bij denzelfden uitgever H.D. Tjeenk Willink
en Zoon te Haarlem. De verschijning van dien eersten bundel staat mij nog helder
voor den geest. Ieder sprak ervan. Van Loenen Martinet schreef er over in De Gids
van 1891, I, Jonker in de Theolog. Studiën van 1892, later Cramer in het reeds
genoemd artikel. Jeugdige homileten haalden er hun hart aan op en ik vrees, dat
menige preek uit die dagen eene mislukte navolging van De Vries' suggestief
meesterwerk is geweest. Ze kunnen niet dan gebrekkig worden nagebootst, ze dragen
een te eigen kunststempel; wèl kan de beginnende homileet er veel uit leeren en
daarom dring ik bij studenten op de bestudeering ervan altijd met klem aan1. Wordt
er zóó gepreekt, vroegen de menschen? Inderdaad lieten ze alles in de schaduw wat
in de laatste jaren het licht had gezien. Ik heb mij laten vertellen, dat een hoogstaand
man, een oogenblik van plan geweest predikant

1

De Vries dacht er blijkbaar anders over. In een brief van 15 Nov. 1889 luidt het: ‘preeken,
dat men van zelf leert of niet leert’. Een paradox.
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te worden, na De Vries te hebben gehoord, zeide: ‘'t is maar goed, dat ik het niet
geworden ben.’ Over het onderscheid tusschen het gesproken en geschreven woord
heeft De Vries in de voorrede van den eersten bundel iets gezegd. Hij heeft de zijne
uit de spreektaal in de schrijftaal overgebracht. Daardoor missen ze de bekoring en
den gloed der voordracht, ook de invallen uit den drang van het oogenblik geboren
of uit de actie, die er is in de ziel, wanneer zij met andere zielen in aanraking is. Doch
als men schrijven wil zooals men schrijft, wordt het eerst gesprokene iets anders,
maar iets nieuws, dat zijne eigen bekoring krijgt. Als de schrijver maar goed wakker
wil worden, voelt hij bij de nieuwe taak als met een nieuwe liefde zich omvat. In de
rust, waarbij alles tijd heeft zich vóór hem te stellen en zich door zijn hand te laten
uitbeelden, groeit voor zijne oogen het werk op ... Zoo maakt het geschreven woord
op den lezer denzelfden indruk, dien het gesproken woord op den toehoorder maakte.
Het is de moeite waard zich rekenschap te geven, van wat deze preeken maakt tot
zulke voorbeelden van kanselwelsprekendheid, niet alleen de kunst om fraai te spreken
dus, hoe groote gave ook, maar eene eigenschap des gemoeds. ‘Orator vir bonus,
dicendi peritus’. Dit geldt trouwens van alle welsprekendheid, zij is één, niet in
soorten te verdeelen niet anders voor den kansel dan voor raadzaal of parlement. Het
verschil ligt niet in den aard der welsprekendheid, maar in de omgeving en in het
doel, dat men zich voorstelt. Welsprekendheid is door eigen bezieling niet slechts
overreden, bewegen, leiden, maar ontroeren. Zij is het vermogen van den
rechtvaardige om zóó te spreken, dat hij macht krijgt over den geest van anderen,
dat
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zij óók de rechtvaardigheid willen. Om der rede haren inhoud te geven is uitgebreide
kennis noodig, opdat zij niet zij een ‘spreken in tongen maar met verstand’, om haar
den schoonen vorm te schenken beschikke de redenaar over eene gelukkige
verbeelding, een veel omvattend geheugen en over fijnen smaak en zij hij meester
van de taal. Zóó wordt welsprekendheid ‘ eigene ongekunstelde uitdrukking der
welgestelde ziel’1. Aan deze eischen heeft ook de kanselredenaar te voldoen. Maar
daar hij geroepen wordt het Evangelie te verkondigen, moet hij den geest ervan in
zich hebben opgenomen, zijne eigene overtuiging moet daarmede zijn samengegroeid,
hij moet er al de wijding van hebben ondergaan. Zie nu, of De Vries zulk een
kanselredenaar was. Vooreerst - men kan het reeds vermoeden - hij is nooit vervelend.
Voor velen schijnen preek en verveling bijéén te hooren. Hier is door zeggingswijze,
woordenkeus, door beeld en toespeling het altijd treffende, het onderhoudende in
den besten zin, hier leeft alles en treft en prikkelt, ontroert, verteedert, verootmoedigt.
Ook is de eenvoudigheid van den man in zijne taal. De soberheid en het onopgesmukte
ervan zijn opvallend. Hier zijn ons natuur en waarheid weêrgegeven. Maar de goede
smaak bewaart voor het huiselijke en de vroomheid verbindt het gemeenzame met
diepe eerbiedigheid. Moet ik voorbeelden geven? Beschouwingen vullen het hart
niet, evenmin als zekere praatjes, zekere leemten.’ Het laatste woord vervangt het
bekende in de spreekwijze en ontneemt er het al te gewone aan. ‘Want misschien’,
heet het elders, ‘hebben wij het goed en hebben wij gemakkelijk spre-

1

J. Steenmeyer, Brieven over de welsprekendheid, bl. 50.
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ken’. Zoo kan hij dan zeggen, dat ‘alleen systemen, leerboeken en tramrails
consequent zijn’. Hij kan den door de zonde bedreigden mensch zich aan God laten
vasthouden als ‘het kind aan de plooien van moeders kleed’. Als Jezus op een
zomerschen Sabbath op het pad tusschen het koren wandelt, wuiven de halmen zacht
in den wind en ‘blinken de plassen in de zon’. Als hij tot de overspelige vrouw zegt:
‘ga heen in vrede en zondig niet meer, herhalen de ongeloovige schriftgeleerden dat
‘meesmuilend, de hand voor den mond’. De oppervlakkige filanthropie laat ‘haren
rijksdaalder los in de hand van den omgaanden looper’. Eene enkele maal schijnt de
grens misschien overschreden als de domme vader verzekert, dat hij wel weet, wat
het is kinderen groot te brengen, ‘terwijl hij voornamelijk aan zijne rekeningen en
de gescheurde kleederen zijner familie denkt’, maar dit is inderdaad slechts een
enkele maal en inderdaad dan nog vaak schijn. Zooals in de preek over Elia bij den
Horeb deze zin: ‘de liefde, die niet vlucht in een woestijn, maar zich naast Gods
altaren laat nederslaan, en niet spreekt van ‘Laat mij nu maar dood gaan’, maar sterft
in de eenzaamheid van Golgotha’.
Ik kan nog niet afstappen van den vorm dezer preeken en herinner er aan, hoe
bijbelsch ze zijn. Bijbelsch preeken, dat is de rijkdommen en de schoonheden des
bijbels in zich opgenomen hebben en daaruit voorts te putten ter uitbeelding, ter
vergelijking, ter toelichting. Hoort nu dezen homileet. Hoe goed ware het, zoo wij
vertrouwelijker in elkanders lot belangstelden. ‘Welke zijn de dagen van de jaren
uws levens? vraagde Farao met vorstelijke belangstelling en vertrouwelijke
gemeenzaamheid aan den grijsaard, die hem door Jozef werd

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1916

281
voorgesteld. Wat ging het hem aan, hoe oud Jacob was? Maar Farao wist, wat oude
menschen begeeren en het antwoord liet zich niet wachten, waarbij vertrouwelijkheid
met vertrouwelijkheid werd vergolden. De oude man kwam los ...’ Wij weten niet
of, terwijl wij gedachteloos voortleven, onze ziel schade lijdt. ‘In den slaap boog
Simson het zware hoofd op Delila's knie, en zonder dat hij wist wat er met hem
gebeurde, vielen de zeven lokken onder hare schaar. En toen ze riep: ‘Simson, de
Filistijnen over u!’ en hij zich wilde oprichten met de oude kracht, toen was zijn
kracht gebroken’. Wij vinden door geboorte, omgeving en opvoeding den weg voor
ors afgebakend ‘evenals die welken Bileam met den ezel ging, zijnde een muur aan
deze en een muur aan gene zijde’. Wij moeten niet willen verwijlen, waar wij de
zonde als van verre zien en waar de nieuwsgierigheid en het heimwee ons kunnen
overvallen. ‘Was het zonder erg, dat David dien noodlottigen dag op het hooge terras
stond van zijn paleis?’ Men vergunne mij nog een tweetal aanhalingen, opdat niemand
onzeker zij, wat voor De Vries bijbelsch preeken was. ‘Als de Heer met een pijnlijken
nadruk op de teederheid der naaste liefdebanden tot Abraham heeft gesproken: ‘Neem
uwen zoon, uw eenige, dien gij liefhebt, en ga naar het land Moria en offer hem
aldaar’, dan is er een aandoenlijke grootheid in de bereidheid van den armen vader
en in den eenvoud van de woorden, die volgen: ‘Toen stond Abraham des morgens
vroeg op en zadelde zijn ezel’. Zoo stil, in eenvoud op te staan, als de heilige stem
klinkt, dat is het wonder der gehoorzaamheid’. En de tweede aanhaling. Nadat de
spreker gezegd heeft, dat niemand weten kan, wat God is in zijn eigen,
ondoorgrondelijk
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wezen, maar dat Hij tot ons nederdaalt, niet opdat wij een zeker min of meer gelukkig
uitgedrukt geloof in stand zouden houden, maar in stille afhankelijkheid en
gehoorzaamheid in de waarheid leven zouden en deelen in zijn leven - vervolgt hij:
‘Hij is als de frissche waterstroom, opdat wij dat dorstige hert zouden zijn, dat aan
de wateren des levens zijn dorst komt lesschen. Hij is de herder, opdat wij de schapen
zouden zijn, die zich door Hem laten leiden naar de grazige weide. Hij is de Vader,
opdat gij in zijn huis met Hem zoudt leven, en in zijn wijngaard arbeiden zoudt, en
bij Hem veilig zoudt zijn en niet bezorgd en 't aan zijn zijde goed zoudt hebben en
zalig zijn.’
Met voordacht koos ik dit citaat als het laatste op dit punt. Want het moet mij
brengen tot het voornaamste, wat mij nog te zeggen overblijft, tot ons oordeel over
den inhoud dezer preeken. Ons treft dan allereerst de afwezigheid van dogmatiek,
critiek en polemiek. Het zinnetje klinkt niet welluidend, de zaak zelve heeft groote
aantrekkelijkheid. Na alles, wat ik thans van De Vries gezegd heb, verwondert
niemand zich, dat in zijne preeken het dogma op den achtergrond blijft, critiek zelden
aan 't woord komt en met andersdenkenden geen strijd wordt aangebonden. Voor dit
alles was De Vries de man niet. Natuurlijk schuilen hier gevaren en zeker liggen hier
ook de grenzen van zijn kunnen. Er is gevaar voor vaagheid en voor het wegdoezelen
van toch ingrijpende verschillen. En wie zoo geschapen is, stijgt niet op den berg
der profetie, sleept niet mede door het geweld van zijnen hartstocht, doet niet beven
van ontzetting en voert niet de schare omhoog langs de ommegangen van het
bouwwerk zijner dogmatische stelsels. Zoo is het. Maar ook de besten
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kunnen niet alles. Wat zullen wij hun juist dat vragen, wat zij niet ontvangen hebben.
Wie heeft ook weer gezegd, dat De Vries niet de prediker was voor een kathedraal?
Kerkgenootschap, opvoeding en eigen geestesgesteldheid hebben hem gebracht in
't onaanzienlijk vermaanhuis, straks in 't stille, intieme kerkgebouw. Dit bepaalt zijn
richting en zijn doen. Heb oog voor de schaduwkanten, maar dank meteen blijdelijk
voor het licht, dat hier in zoo lieflijk glanzen schijnt. Welaan dan, hier niet het stoute
bouwsel der theologie, maar die ontdekkende vroomheid, die u doet inkeeren tot
uzelven en voorts hij de hand neemt en brengt tot de heiligheid, de erbarming des
Vaders. Niet de bespiegeling over de persoon van Christus, maar de liefde voor den
Zoon des menschen, die kwam om te zoeken wat verloren was. Geen strenge
psychologie misschien, maar eene ontroerende kennis van het menschenhart, dat het
goede wil en niet doet en het kwade niet wil, maar doet. En geen opzettelijke
zondeleer, het zij, maar eene prediking, die niet vleit, die niet afleidt van den ernst
des Evangelies, die de schaamte haren hoorders niet spaart en niet schroomt de
huivering te wekken der ziel, die ‘ademen wil in de sfeer van het eeuwige en in de
gemeenschap van God en nu den Booze aanschouwt.’ En zoo het soms dienstig is
de verschillen, die de christenheid verscheuren, moedig en onbarmhartig ten toon te
stellen, wat ik waarlijk niet ontken, o, hoe lieflijk en gezegend is deze prediking, die
wil samen roepen en het gemeenschappelijke zoeken, waarbij deze en gene wat
missen moge, maar allen rijkelijk ontvangen, waarbij niet het leerstellige tot zijn
volle recht komt misschien, maar de christelijke vroomheid haar geheele recht krijgt
en ‘als
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bij een gemeenschappelijk gevaar onze handen elkander vasthouden in ééne opwelling
van liefde’. Doch wat heb ik aldus den apologeet te spelen? Moet h i j schijnen eenige
verdediging noodig te hebben, die ons in dien eersten bundel negen preeken gaf,
waaruit wij niet zouden weten welke boven de andere te verkiezen, omdat ze alle,
‘Zacheus’ en ‘Saul’, ‘Ons kruis’ en ‘Onze talenten’, ‘Van der boozen vrede’ en ‘De
godzaligheid’, of welke meer, ons in de schoonste en heiligste gedachtenwereld
binnenbrengen, die zich maar bevroeden laat, gewijde muziek, die versterkt én
verteedert, doet juichen én ervaren, dat de bron onzer tranen nog niet is verdroogd.
De lezer gelooft mij gaarne, als ik zeg, dat ik uit al deze bundels tal van schoonheden
heb aangeteekend, die ik zou willen aanhalen tot staving van mijn oordeel. Er is niet
aan te beginnen. Ik kan toch niet, wat ik zou moeten doen, de gansche preek ‘Van
der boozen vrede’ afschrijven? Ik wil dan alleen ten besluite vragen, of er in de
Nederlandsche, stichtelijke letterkunde vele bladzijden zouden zijn als de slotwoorden
van de preek over Zacheus: ‘Zalig het huis, waar geen sombere sterfkamer, geen
droeve lijkkrans, geen bittere armoede, geen stomme smart de harten breekt, waar
een zonneschijn van welvaart, geluk en tevredenheid over allen schijnt. Zalig het
huis, wanneer de herinneringen, heenwandelend naar het verleden, met dankbaarheid
haren weg volgen, en toeven, telkens weer, als waren 't vriendelijke gedenkteekenen,
bij die kleine toevalligheden, die zooveel invloed hebben op ons geluk en op het
innigst leven van onze ziel. Zalig het huis, waar de één het oogenblik zegent, dat
hem den ander ontmoeten deed en waar met onderlinge liefde en belangstelling
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de harten uitgaan naar elkander. Zalig het huis, waar Jezus over den drempel getreden
is en de goede toon heerscht van aanbidding en gerechtigheid. Zalig het huis, waar
de degelijke, ernstige, waarachtige vroomheid woont, die in Jezus is; waar allen, nu
eens Jezus, dan Zacheus, sprekend en luisterend, beschamend en beschaamd, helpend
en geholpen, ten goede dwingend en gedwongen, bemoedigend en bemoedigd in alle
stilte Gods heilig koninkrijk zoeken. En dat het eens zóó mocht wezen in dat groote
huis van Gods wereld, over welks drempel de Meester reeds vóór zoovele eeuwen
getreden is!’
Nog ééne bladzijde voor de vraag naar den invloed van dit kanselwerk. De Vries
bereikt natuurlijk niet wie noch preeken meer hooren noch lezen. Tot voor korten
tijd waren wij nog eene veelbepreekte natie, maar thans geldt dat van een groot deel
niet meer. De stroomingen des tijds gaan her en derwaarts. Nieuwe behoeften
scheppen nieuwe wegen ter bevrediging. En zij, uit wier gedachtenwereld de preek
verdwenen is, zullen ook met De Vries' arbeid niet licht in aanraking komen. Er zijn
er anderen, die hem zullen lezen maar onbevredigd blijven, zij, die in de preek
dogmatiek begeeren, d.w.z. niet in 't algemeen dogmatisch denken, maar hunne
bepaalde, scherpbegrensde dogmatiek. En, ten slotte, ook zij, die in deze preeken
het sociale missen, ik bedoel niet de behandeling van sociale onderwerpen (ook dat
een weinig), maar den godsdienst als sociale macht. Bij De Vries is het persoonlijke
(natuurlijk, al weder, nu wij hem kennen), het ego-centrische van allen
gemoedsgodsdienst, het is er althans veel sterker dan het algemeen-maatschappelijke,
het godsdienstige als wereldhervormende kracht. Maar overigens dan?
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Ja, wie meet den invloed van geestelijk werk? Maar gelijk hij bij zijn leven door zijn
woord talloozen heeft goed gedaan, zoo zal, na zijn dood, zijn nagelaten werk (en
nu neem ik al zijn arbeid bijeen) voortgaan veler geest te voeden, rijker te maken en
in aanraking te brengen met het uitnemendste der godsvrucht en met wezenlijke
schoonheid. En zelfs in toenemende mate. Want onder wat hij leverde is het
voorbijgaande. Onder wat hij voortbracht is ook en veel meer het blijvende, dat den
tijd verduurt.
18 Juli 1916.
L. KNAPPERT.
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Lijst der geschriften van Jeronimo de Vries.
De familie bezit eene door den schrijver zelven opgestelde lijst zijner geschriften en
opstellen. Zij werd mij vriendelijk ten gebruike afgestaan. De voor mij beschikbare
ruimte in dezen bundel laat echter niet toe de titels te noemen b.v. van alle bijschriften
in Eigen Haard. Wat hier volgt, zal, hoop ik, toch een overzicht van De Vries' arbeid
mogelijk maken.
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Eerste bundel preeken. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1891. 3e dr. 1898.
Tweede bundel preeken. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1897.
Zedekundige schetsen en omtrekken. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1898.
Twaalf preeken. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1909.
Tweede twaalftal. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1910.
Moet een rechtvaardige zaak het winnen? Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1900.
Aan Ds. Barger. 1884.

BUNDELS VERZAMELDE OPSTELLEN.
Zonnebloemen. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, z.j. (1e dr. 1887, 2e dr. 1888).
Pelgrimages naar oude plekjes en oude tijden. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink,
1901.
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BEWERKINGEN EN VERTALINGEN.
In Rome, bewerkt naar W.W. Story's Roba di Roma. Amsterd., Kraay, 1867.
Om den broode, een roman, door de schrijfster van de ‘Beproevingen van tante
Margaret’. 1868.
Door eigen kracht, naar het Engelsch van Charles Reade. 1878.
De menschelijke natuur, naar La nature humaine van Ch. Dolfus. Amsterd, Kraay,
1870.
Murks twaalfde, naar het Engelsch. 1872.
Spanje en de Spanjaarden, door Azamat Bertuk, naar het Engelsch. 1874.
Martelaars der wetenschap, naar het Fransch van G. Tissandier. 1881.
Plicht, vrij bewerkt naar het Engelsch van S. Smiles. 1881.
Terug van Varennes, naar het Fransch van G. Lenótre. 1904.

BIJDRAGEN IN TIJDSCHRIFTEN EN ALMANAKKEN.
Amsterdamsche Studentenalmanak 1858. 1860.
Kalender voor de Protestanten: Tanchelm 1862. Godsgerichten 1864. Onze klokken
1865.
Bato, Tijdschrift voor de jeugd. Bijdragen 1866, 1867, 1868 en 1869.
Holland (Almanak). Prins Maurits bij 't Portret van Willem I (poëzie).
Almanak der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen:
Wat in de 19de eeuw van eene oude volksgewoonte is overgebleven. 1866.
Oude wijn in nieuwe lederzakken. 1867.
Genoveva. 1868.
Driekoningen. 1869.
Uit de kindsheid der aardrijkskunde. 1870.
De slaap en het ontwaken van Barbarossa. 1872.
Cosas d'España. 1875.
Wat het luiden zei.
Iets over katknuppelen. 1878.
Spelen en speelgoed. 1879.
Het Rijksmuseum. 1882.
De karolingische kapel. 1883.
Op de tentoonstelling. 1884.
De laatste dag der Bastille. 1889.
Het Feest der Federatie te Parijs 1790. 1890.
De jaartelling en de kalenders. 1869.
Castalia (Almanak). Bijdragen 1870. 1872.
Levensberichten van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde:
S. Gorter. 1871.
Dr. Bo Tideman. 1909.
J.A. Böhringer. 1912.
J. Craandijk. 1913.
Mej. L. de Neve (Louise B.B.) 1914.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1916

289
Los en Vast:
Aan de lezers. 1875.
Op den verjaardag van de Minerva van Leiden. 1875.
Pinkster. 1875.
Bij een brandend vuurtje (de Bussy, Eth. idealisme). 1875.
De Steen der wijzen. 1875.
Voor wandelaars. 1876.
Herinneringen. 1879.
Een praatje over kinderen en kinderlectuur. 1879.
Gorter redivivus. 1881.
Erasmus. 1884.
André Chénier en de omwenteling. 1887.
Mannen van beteekenis:
Nicolaas Beets. 1885.
Mevr. Bosboom-Toussaint 1886.
Nederl. Almanak (Tjeenk Willink). Bijdragen 1906-1915.
Zondagsbode. Een reeks artikelen 1887-1907.
Doopsgezind jaarboekje;
Hemelvaart.
Nehemia.
Ook een verloren zoon.
Martha.
Taal des geloofs:
Dienen 1868.
Lichtstralen:
Bij de Pyramiden.
In 's Levens opgang: (1890, 's Hage, M.M. Couvée).
Levensernst.
De Liefde Sticht (Almanak):
Bijdragen in proza en poëzie.
In het tijdschrift ‘Eigen Haard’ begon De Vries te schrijven in 1875 (Een bezoek
aan Teyler), terwijl de jaargang 1913 de laatste bijdragen van zijn hand bevat
(Aanbidding der Drie koningen, De dood der eerstgeborenen, Rembrandts moeder
e.a.). Wij kunnen, zooals wij zeiden, de volledige lijst niet afdrukken, maar geven
die van den jaargang 1895, toen De Vries' pen zeer vruchtbaar was.
Eigen Haard:
Amsterdamsche stadsgezichten.
Voor den Brittenburg.
Een gevallen grootheid.
Kerkbrand te Schagen.
Onze koningin in Oud-Holland.
Hare majesteiten in Engeland.
Monument voor de Ruyter in Hongarije.
Pan- en dakzicht.
Regentenstuk hofje Meermansburg te Leiden.
Twee Lomboksche grooten.
Sleepboot op de Schinkel.
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Staalbad Haarlem.
Storm in het duin.
Vertrek 8ste bataillon uit Samarang naar Lombok.
Verwoeste kampong op Lombok.
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Een vrouweportret.
Amateur-fotografen.
De koninginnen te Iglis.
Uitreiking der ridderkruisen Malieveld.
Alexander Bida.
Vorst Bismarck.
Jhr. de Casembroot.
Cornelis Claesz. Ansloo.
Adolf Menzel.
Gabriël Metzu.
Radja van Lombok en familie.
Henri Regnauld.
Laatste slachtoffers van Atjeh.
Stadsgezicht v.d. Heyden.
Artillerie.
Ceres en de dochters van Celeus.
De kleine markies.
De zomer, die komt.
Een lesje bij Neptunus.
Een visch op het droge.
Een visioen.
Gracie.
Grootmoeder.
Heilige Nacht.
Heidinnetje.
Idealen.
In den wijnkelder.
In het veen.
Italiaansch waschmeisje.
De jongleur.
Kaartspelers.
Kinderen der zee.
Kladsneeuw.
Mamaatje.
Meissonier's Polichinel.
Najaarsstemming.
Ontferming.
Oude violoncellist.
Oudvaderlandsche kerk.
't Pauwenveertje.
Portret van Rembrandt.
Prins Balthazar.
Rustende ruiterij.
Spaansche smokkelaars.
Water.
Priesters en slachtoffers.
Regen en zon.
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Sneeuwijs.
Yvonne.
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Levensbericht van Thomas Nolen.
In de maand September 1912 overleden kort na elkander drie mannen, die vele jaren
van hun werkzaam leven te Rotterdam hadden doorgebracht: J. Menalda van
Schouwenburg, out-directeur der Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus,
Thomas Nolen, leeraar aan het Erasmiaansch gymnasium en Dr. Johs. Dyserinck,
die van 1884 tot zijn emeritaat in 1901, in de Maasstad voorganger van de
Doopsgezinde gemeente was geweest. De beide laatsten waren lid van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden; maar, werd Dyserinck's
Levensbericht door Dr. J.C. Matthes reeds opgenomen in de Levensberichten der
afgestorven medeleden van de Maatschappij over 1912-1913, dat van Nolen bleef
nog ‘onghemaket’. Naar aanleiding van een gesprek met een van de bestuursleden
der Maatschappij werd mij eenige weken geleden het verzoek gedaan Nolen's
Levensbericht te schrijven. Aan deze uitnoodiging heb ik gevolg gegeven, want ik
acht het mijn plicht, en het is mij een weemoedige voldoening, ook op deze wijze
getuigenis af te leggen van mijn erkentelijke genegenheid voor dezen voortreffelijken
man, dien ik in later jaren slechts zelden meer ont-
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moette, maar wiens doodbericht mij nochtans zoo pijnlijk trof, als had ik een geliefden
ouderen broeder verloren. Inderdaad, deze bescheiden ‘groote’ man, zooals Prof. J.J.
Hartman den kleinste van het geslacht der Nolens niet onaardig genoemd heeft1, was,
om de woorden van zijn broeder, Prof. W. Nolen, te bezigen, ‘een brave kerel, een
trouw en opofferend vriend, een door en door ijverig man met eene zeldzame
opgewektheid, daarbij een optimist, die bijna alleen het goede in den mensch zag en
daarin oprecht geloofde.’
Thomas Nolen, den 6en September 1850 te Rotterdam geboren, was de tweede der
vijf zoons uit het huwelijk van Dr. Willem Nolen, geneesheer te Rotterdam, en van
Jenneke Braacx2. De moeder overleed in 1857, de vader den 3en Januari 1864, op
43-jarigen leeftijd. Thomas is in zijne geboortestad op eene Nutsschool geweest voor
M.U.L.O. Hij was 11 jaar, toen hij op het gymnasium kwam. Met eerste prijzen in
alle vakken werd hij, 16 jaar oud, van het Gymnasium Erasmianum bevorderd. Een
jaar later (5 Oct. 1867) werd hij student te Leiden3,

1
2

3

Thomas was klein van gestalte; hij had ‘hooge schouders’, zooals men het noemt, maar een
verstandig, vriendelijk gezicht, met groote, heldere oogen.
De oudste zoon was Johan, die achtereenvolgens als notaris gevestigd was te Capelle a/d.
IJsel en te Rotterdam. De derde zoon, Augustinus, is nog in leven en woont te Rotterdam,
waar hij jaren achtereen Directeur was der Academie van Beeldende Kunsten en Technische
Wetenschappen; nu is hij nog ‘fabrieklandmeter’ bij het waterschap Schieland. De vierde
zoon is Med. Dr. Willem Nolen, hoogleeraar te Leiden. De vijfde was Dr. Catharinus Nolen,
arts te Rotterdam, 2 jaar geleden op 57-jarigen leeftijd overleden. Er zijn dus nog slechts
twee van de vijf broeders in leven.
In den Almanak van het Leidsche Studentencorps voor 1868 komt hij voor als een der
twaalven, die in '67 geen corpslid waren. Van 1869 af wordt hij in den Almanak als corps-lid
opgegeven; in 1876 met de bijvoeging ‘Enkhuizen’; in 1877, '78 en '79 met de bijvoeging
‘Zutfen’; in 1880 met de bijvoeging ‘te 's Hage’; nog éénmaal daarna, in 1887, wordt hij in
den Leidschen Studentenalmanak genoemd als ‘oud-corpslid.’
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waar de professoren De Vries en Kern zijn eigenlijke leermeesters waren. Als student
leefde hij steeds onder den druk van benarde financieele omstandigheden. Het groot
mathesis-examen was voor hem een hinderlijk struikelblok; daarna hield zijn
lievelingsvak (Nederlandsch) hem af van het eigenlijk examenwerk. Het
studentengezelschap ‘Lambert ten Kate’1, ook, doch in mindere mate, het
dispuutgezelschap ‘Exercendo’, waren hem lief, daarvoor werkte hij veel. In de
eigenlijke studentenwereld speelde hij geen rol. Na eene langdurige onderbreking
van zijn verblijf te Leiden ten gevolge van financieele moeielijkheden, waaraan hij
echter zelf geen schuld had, legde hij den 4den Februari 1875 met goed gevolg het
cand. examen af in de classieke letteren. Hierna was hij eenigen tijd een zeer gezocht
repetitor voor het propaedeutisch examen der toenmalige juristen. Om zijne
opgewektheid, ongewone geestigheid en gul karakter hingen de jonge juristen hem
aan als een bewonderden ouderen broeder. In een ‘onder-de-streep’ van de Nieuwe
Rotterdamsche Courant, Avondblad, van 4 October 1912, waarin Prof. J.J. Hartman
zijn vriend Nolen met hartelijke woorden herdenkt, komt over Thomas' tentamen bij
Cobet en den laatsten tijd van zijn verblijf te Leiden het volgende voor:
‘Vele jaren was Thomas student geweest, maar aan de studiën, waarin hij zijn
bedrevenheid moest toonen, klassieke letteren, had hij zoo goed als niets gedaan.

1

Dit zgn. ‘Hollandsch dispuut-gezelschap’, opgericht 5 Mei 1870, schijnt na een driejarig
bestaan ontbonden te zijn; het wordt voor 't laatst genoemd in den Leidschen
Studentenalmanak voor 1874.
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Toen werd ook in dit opzicht de geest over hem vaardig en pakte hij, zoowat een jaar
lang, aan met een ijver, zooals zelden is aanschouwd. De proef zou worden bestaan
..... maar de symptomen waren allesbehalve gunstig. Cobet had, begrijpelijkerwijze,
weinig verwach ting van een student, dien hij slechts nu en dan op zijn college had
gezien, dien hij nooit had hooren respondeeren en van wien hij wist dat hij in andere
zaken dan de klassieken had gewerkt. De groote meester begon dan ook met het
weinig bemoedigend voorstel de proef maar niet te wagen en liever
‘middelbaar-Nederlandsch’ te doen; Thomas liet zich niet uit het veld slaan, maar
volhardde bij zijn aanvraag om tentamen. ‘In 's hemelsnaam’, zuchtte de meester,
‘laten we dan maar met de Antiquiteiten beginnen’.
‘Nu, daar moest je net Thomas Nolen voor hebben, om dat pronkstuk van
Cobetiaansche genialiteit te reproduceeren: de eene prachtige Latijnsche volzin na
den ander, waarin Romeinsche staat en Romeinsche geest herleefden, rolde hem van
de lippen, met een overtuiging alsof hij 't alles zelf zoo had uitgedacht. 't Is voor mij
altijd een merkwaardig staaltje van zijn juist gevoel voor klassieke studie geweest
dat het Antiquiteitendictaat van Cobet hem zoo had gepakt. Later kon hij wel eens
zeggen: ‘t Is net alsof de Romeinsche Antiquiteiten tegenwoordig anders zijn dan in
onzen tijd’ ... en dan begreep i k drommels goed hoe hij dat bedoelde. Nu dan, Cobet
had in 't onverwachte geval zóó'n schik, dat hij 't er voorloopig maar bij liet: ‘ik moet
je bepaald nog eens apart hebben voor 't Grieksch: kom morgen om 2 uur terug’,
luidde de uitspraak in eersten termijn. Dien volgenden dag waren wij, zijn vrienden,
niet ongerust maar wel nieuwsgierig, doch we wisten
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dat we geduld moesten hebben, want was Cobet eenmaal met 't Grieksch bezig, dan
zou zijn bezoeker 't al heel slecht moeten maken, of het duurde lang, zeer lang. Dat
Thomas 't slecht zou maken, daar waren we niet bang voor, maar h o e goed, dat was
de vraag. En 't tentamen duurde uur op uur. Wat een waarde had dus voor onzen
vriend des grooten meesters beslissing: ‘mijnheer Nolen, ik begrijp ter wereld niet
dat je in 't Nederlandsch studeert, je moest in 't Grieksch overgaan!’ Wat er zou
gebeurd zijn als Thomas dien raad was opgevolgd? Zeker was 't onpractisch van hem
om dat niet te doen. Eéns in zijn leven is hij onpractisch geweest .... Maar toen gold
't ook alleen zijn eigen belang!1
‘Doch oneindig veel meer dan aan uit boeken en dictaten verworven geleerdheid
dankte hij, wat hij geworden is, aan zijn menschenkennis. En die is bij hem zeker in
de hoogste mate ontwikkeld door 't studentenleven.
‘Wie d a a r toen ter tijd niet leerde met menschen om te gaan, die was wel geheel
onvatbaar om 't ooit ergens te leeren. Niet dat Thomas een toongever was in het
corps, maar dat behoefde toen ook niet: ook zonder baantjes te bekleeden, zonder
veer geld uit te geven kon je bekend, bemind en om je goede eigenschappen en gaven
gewaardeerd zijn bij iedereen, bij de eenvoudigste blokkers en bij de zwierigste
jonkers. En bemind en gewaardeerd was Thomas overal in de hoogste mate, vooral
om zijn nooit verstoorde bonhommie, die hem op 't onverwachtst de allerdolste zetten
aan de hand deed. Scherp was hij zelden of nooit; 'k heb hem maar eens een
hatelijkheid hooren zeggen,

1

In November 1883, toen hij reeds acht jaar bij het onderwijs werkzaam was, trachtte hij naar
de classieke letteren over te gaan; maar deze poging faalde en daar is het bij gebleven. V.
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maar die was dan ook geprovoceerd. Ik wil haar hier niet vermelden, want ze was
voor den betrokkene vernietigend, en die is ook al ter ziele. Bij Thomas liep ieder
aan, vooral in dien tijd toen hij op de Boommarkt woonde naast 't badhuisje, student
en Leienaar. ‘Hoe maakt 't mijnheer Nolen toch’, vroeg me o.a. vaak Boot, de
politieagent, ‘'t is alsof de vroolijkheid ‘Leiden uit is, nu d i e weg is’. Daar was altijd
't onthaal zoo gal als de, soms benarde, omstandigheden maar toelieten; daar hoorde
ieder altijd wat dat hem vroolijk stemde, dat hem opbeurde in vaak uiterst sombere
omstandigheden. O ik ken ze, die zóó duistere jaren hebben beleefd dat ze, nu 't hun
goed, zeer goed gaat, niets liever doen dan van harte verklaren: ‘zonder Thomas was
ik er nooit gekomen’.
‘Want daar in die gezellige, aan de malste verrassingen zoo rijke zijkamer werd
reeds toen gewerkt .... voor het heil der menschheid, in kleine bescheiden mate. Daar
waren die reuzen van broers, door den kleinen Thomas gecommandeerd, in de weer
om een ziekelijk meisje in Noord-Brabant, aan wier familie zij verplichting hadden,
een vroolijken Sinterklaas-avond te bezorgen; daar werden middelen beraamd om
den een aan 't werk te krijgen, den ander te redden uit berenklauwen, den derde met
zachte doch doeltreffende - en altijd vermakelijke - middelen te genezen van een of
andere onaangename hebbelijkheid. En waar je hem maar noodig had daar stond
Thomas op zijn post met zijn garde: dat was daar op de Boommarkt1 bepaald’.
Uitsluitend om financieele redenen moest hij na zijn candidaats-examen de studie
te Leiden opgeven. Als

1

Bloemmarkt 22, bij de wed. De Baas.
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repetitor kon hij wel ruim in zijn onderhoud voorzien, doch tijd om voor zich zelf te
studeeren bleef hem, bij het repeteeren, niet voldoende over. Een jaar na zijn
candidaats ging hij naar Enkhuizen. Daar en vervolgens te Zutphen en te Haarlem
is hij als leeraar aan de Hoogere Burgerschool werkzaam geweest, tot hij in 1878,
op Sint-Sylvester-dag, tot leeraar aan het Gymnasium te 's-Gravenhage werd benoemd.
In deze stad maakte hij kennis met Mej. W.J.J. Weygers, met wie hij den 30.
December 1880 te Maastricht in het huwelijk trad1. Daar ook had ik het voorrecht
van 1879 tot 1881 wekelijks een poos in zijn gezellige studeerkamer2 met hem te
redekavelen over kwesties van taal en literatuur. Ik was, meen ik, zijn eerste leerling
voor de acte ‘Middelbaar-Nederlandsch’ en het was ook voor hem een groote
voldoening toen ik slaagde, hoewel ik - onder andere tekortkomingen - het woord
‘neus’ vrouwelijk had gebruikt. Deze op zich zelf onbeteekenende bijzonderheid
vermeld ik alleen hierom, wijl ze almee Thomas kan hebben bewogen, zich in de
kwestie der taalkundige geslachten te verdiepen, waardoor hij, teruggaande langs Te
Winkel, Bilderdijk, Weiland, Siegenbeek, Kluit en Lambert ten Kate, kennis maakte
met den te Rotterdam geboren geslachtsregelaar David van Hoogstraten, die enkele
jaren later de held zou zijn van Nolen's eersteling op het gebied der letterkundige
geschiedenis. Of het waar is, dat hij grappige rijmpjes maakte om zijn leerlingen de
geslachtsregels smakelijk te maken?

1

2

Uit dit huwelijk zijn twee dochters geboren, beiden thans officiersvrouwen; de oudste is
gehuwd met den Heer Kraft, de jongste met den Heer Laman Trip. - Mevrouw de Wed. Th.
Nolen woont te Rotterdam.
Hij woonde eerst in de Vlamingstraat, daarna in de Schoolstraat; toen, na zijn huwelijk,
weder in de Vlamingstraat.
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Het is mij verteld, maar ik kan me niet herinneren, ze ooit van hem te hebben gehoord.
Onmogelijk is het niet, want er werd in dien tijd wel meer van zulke mnemotechnische
aardigheden gebruik gemaakt; ook nu nog worden ze, al zijn het dan geen rijmpjes,
op psychologische gronden door sommigen verdedigd en aanbevolen. Hoe dit zij:
in later jaren, in zijn Rotterdamschen tijd, is hij, wat spelling en geslachtsregels
betreft, overstag gegaan en wilde hij de vereenvoudigde spelling (de spelling van
Kollewijn) bij zijn onderwijs aan het gymnasium invoeren, hetgeen hem echter, zelfs
met bedreiging van ontslag, werd verboden. - Na 1881 ontmootte ik hem slechts met
groote tusschenpoozen: in het laatst van December vertrok ik naar Meppel, en toen
ik in September 1883 voorgoed in Den Haag terugkwam, was hij al te Rotterdam
gevestigd1, waar hij, tot zijne overgroote voldoening, in Januari van dat jaar benoemd
was tot ‘praeceptor’ gymnasii’ in Nederlandsch aan de school2, waar hij indertijd in
de zgn. Wijde Broedersteeg zijn eerste schreden had gezet ‘op het moeilijk gebied
van τυπτω en mensa’, zooals hij zelf zegt3. In 1884 werd het nieuwe gebouw op de
Coolvest ingewijd, een gebouw, de Erasmiaansche school en Rotterdam waardig, en
waarop de rector, Mr. Dr. J.B. Kan, zoo trotsch was4. Toen deze groote kenner en
vereerder van Erasmus,

1
2
3
4

Hij woonde eenige jaren ‘op’ de Hoogstraat; daarna jaren lang in de Witte de Withstraat;
vervolgens, tot zijn overlijden, in de Mathenesserlaan.
Hij was daar de opvolger van Dr. W.L. van Helten, ook een oudleerling van De Vries, 3
September 1882 tot hoogleeraar te Groningen benoemd.
In zijn ‘Levensbericht van Johannes Benedictus Kan’, bl. 8.
A.v., bl. 8.
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na een zesjarig emeritaat, in 1902 overleden was, schreef Nolen voor de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde het Levensbericht van dezen waardigen man, hem
prijzende als een onvermoeid strijder, die zich geen andere rust gunde dan den arbeid.
‘Labor mihi quies’, dit had hij ook van zich zelf mogen getuigen; want, levende
voor zijn gezin en voor zijne leerlingen, werkte hij tevens rusteloos voor het heil van
anderen: van den misdeelden evenmensch, van het hulpbehoevende, het
verwaarloosde, het misdadige kind. In die mate, waarin een mensch het zijn kan,
was hij een man, die al weldoende rondging.
De tijd van zijn groote en steeds toenemende werkzaamheid op philantropisch en
maatschappelijk gebied begint omstreeks 1895 en duurt tot zijn dood. Over taal- en
letterkunde heeft hij in deze jaren niet meer geschreven, noch voordrachten gehouden,
wat hij wel deed in de negen jaren, welke voorafgingen. In 1886 verscheen zijne
verhandeling: ‘Iets over David van Hoogstraten en de letterkundige twisten van zijn
tijd’. De naaste aanleiding hiertoe zal wel geweest zijn, dat rector Kan, een man naar
Thomas' hart, de programma's van het gymnasium belangrijk wenschte te maken
door bijdragen van hem zelf en de praeceptores der school. Deze monographie,
getuigende van des schrijvers onverdroten speurzin, maar waarin hij m.i. David van
Hoogstraten, zijne tijdgenooten en hunne twisten voor ons niet heeft kunnen doen
herleven, komt als bijlage voor in het programma van het Erasmiaansch gymnasium
van 1886-1887 en is ook afzonderlijk uitgegeven1. Ze is in eenige dagbladen be-

1

Rotterdam, A. Eeltjes, 1886.
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sproken1 en in ‘De Nederlandsche Spectator’2. De Spectator-man doet dit met de
volgende ‘kenschetsende’ woorden: ‘In de Programmen (!) onzer geleerde scholen,
voor zoover die (!) op blijvende waarde aanspraak maken, komen vaak verhandelingen
voor die verdienen in wijderen kring bekend te worden. Het nieuwste voorbeeld ter
bevestiging van deze stelling (?) kwam ons onder de oogen in het programma van
het Erasmianum te Rotterdam. Daarin heeft de heer Th. Nolen, leeraar aan die school,
een zeer onderhoudend beeld (!) gegeven van David van Hoogstraten, wiens verdienste
hij in de voorrede aldus kenschetst: ‘(Hij) was in der tijd [lees: in zijn tijd] de wetgever
op den Nederlandschen en Latijnschen Parnas; zijne uitgaven van Latijnsche schrijvers
werden algemeen geprezen; door zijne Geslachtslijst der Zelfstandige Naamwoorden
maakte hij zich hoogst verdienstelijk omtrent onze taal’. Des schrijvers monographie
bewijst de waarheid van deze uitspraak en geeft ons een eigenaardig beeld (!) van
de letterkundige toestanden in ons vaderland gedurende het leven van D. van
Hoogstraten (1658-1724). Te recht betitelt hij zijn opstel: Iets over David van
Hoogstraten en de letterkundige twisten van zijn tijd. Die twisten schildert (!) hij in
al de onverkwikkelijkheid waardoor zij zich kenschetsten (!); H.K. Poot noemde
dien poëten-oorlog ‘der jammren jammer’ en daarvoor (!) is veel te zeggen (!).
Volgens het oordeel van den heer Nolen waren de verdiensten van D. van Hoogstraten
groot en vele: zijne werken hebben hem lang overleefd;

1
2

Een voortreffelijk overzicht van Nolen's geschrift komt voor in De Nieuwe Rotterd. Courant,
Tweede Blad, van Vrijdag 3 Sept. 1886.
Jrg. 1886, bl. 356.
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in enkele opzichten heeft hij den weg gewezen ook aan velen na hem.’
Zoo schreef een anonymus in ‘Vosmaer's troetelkind’ van 1886! Gelukkig voor
hem zelf en zijne leerlingen schreef Nolen anders en beter, al was hij geen
‘woordkunstenaar’. Zijn stijl bevestigt de juistheid van Boileau's bekende uitspraak:
‘Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, Et les mots pour le dire arrivent
aisément.’ In het tijdschrift ‘Noord en Zuid’1 gaf ook Dr. R.A. Kollewijn een overzicht
van Nolen's verhandeling, welke hij kort en lezenswaardig noemt; hij vult ze aan
met een door N. niet genoemd werkje van David van Hoogstraten: ‘Beschryving der
Heidensche Goden en Godinnen, getogen uit de Fabelschryveren en oude Dichteren’,
waarmede hij een verbeterde uitgave bedoelde te geven van Joan Blasius'
‘Geslacht-Boom der Goden en Godinnen’2. - Waarschijnlijk naar aanleiding van dit
geschrift3

1
2

3

Negende jrg., blz. 363 vgg.
In ‘Taal en Letteren’, jrg. 1892, heeft Dr. R.A. Kollewijn uitvoerig gesproken over D.v.H.'s
willekeurige bepaling van de geslachten der zelfstandige naamwoorden; dit artikel is later
opgenomen in zijne ‘Opstellen over spelling en verbuiging’.
In Nolen's handexemplaar heeft hij nog de volgende aanvullingen opgeteekend: Blz. 13: Zoo
deed hij [D.v.H.] ook [gelijkmatigheid brengen in de spelling], blijkens de voorrede, in zijne
uitgave van Hoofts Mengelwerken (1704). - Blz. 17: Hoogstraten antwoordt weer op de
aanvallen op het ‘Berecht’ in de voorrede van de uitgave van Vondel's P. Ovidius Naso's
Heldinnebrieven. - Blz. 30: B. Huet, Litt. Fant. 2, 95. o. (over Poot) schijnt te meenen, dat
die prijsvraag [naar aanleiding van de ‘aengeschonde glorie van den Fenixdichter Vondel,
Prins der Nederduitsche Digtkunde’) van Zeeus was, hetgeen onwaarschijnlijk is. - Blz. 33:
Zie B. Huet, Litt. Fant. 2, 88 (over Poot). [Aanteekening in margine]. Aan den voet dezer
blz.: Vergel. p. 30 van de préface 4e éd. van Chef d'oeuvre d'un inconnu, waar Chrys[ostomusl
Mat[anasius] [schuilnaam van Joan Jacob Mauricius] opgeeft welke stukken n i e t van hem
zijn.
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over de onbelangrijke twisten1 van vrij onbeduidende personen, van welke
d'Amstel-Herkules (D.v.H.) voor Nolen de verdiensten bezat van Rotterdammer van
geboorte, leerling der Leidsche Alma Mater2, goed Latinist, bewonderaar van Vondel
en wetenschappelijk taalbeoefenaar te zijn, werd hij in 1887 tot lid van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde benoemd.
In den ‘Feestbundel ter gelegenheid zijner veertigjarige ambtsbediening op den
28. November 1889, aangeboden aan Matthias de Vries door zijne leerlingen’3,
verscheen van Nolen eene bijdrage over het woord ‘noode’. Van dit woord, dat
tegenwoordig als een instrumentale datief van n o o d wordt beschouwd, maar dat
nog in de ‘Grondbeginselen der Nederlandsche spelling’ [bewerkt door Dr. L.A. te
Winkel, 1865], wordt afgeleid van o o d , ohd. ô d i (gemakkelijk)4, had Prof. Dr. J.
Verdam reeds de juiste verklaring gegeven in de nieuwe uitgave van ‘'t Voorhout’.
Nolen zegt er o.a. over: ‘Of nu ons n o o d e beschouwd moet worden als een
datief-instrum. zooals het Got. n a u t h a i of als een adv. gevormd van een adj. ohd.
n ô t i of van

1

2
3

4

De eerste ontstond in 1713, ten gevolge van een onhebbelijken uitval van David van
Hoogstraten tegen Jean le Clerc; de tweede, waar ‘de geheele Maasparnas’ zich in mengde,
en die zich tot den zgn. Poëtenoorlog van 1715 en '16 uitbreidde, eveneens in 1713, naar
aanleiding van het verkleinen van Vondel's verdiensten in het ‘Journal Literaire’ (sic) door
Justus van Effen, maar waarvan ‘de een of andere Fransche nachtuil’ werd verdacht.
Album Studiosorum Academiae Lugduno Batavae: 8 Maart 1679: David van Hoogstraten
Roterodamensis. 20, M[edicinae Studiosus].
Utrecht, J.L. Beijers, 1889. De bijdragen zijn geschreven door: H.J. Eymael, J.H. Gallée,
W.L. van Helten, G. Kalff, H. Kern, A. Kluyver, H.E. Moltzer, J.W. Muller, Th. Nolen,
Georg Penon, J.J. Salverda de Grave, F.A. Stoett, J. Verdam en J. te Winkel.
Tweede uitgave: blz. 85.
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een subst. ohd. n ô t , n ô t i waag ik niet te beslissen.’
In 1891 gaf hij in een helder doordacht en goed geschreven artikel in ‘De
Tijdspiegel’1, met den titel: ‘Een boek, dat gelezen moet worden’, een duidelijk en
volledig overzicht van Prof. J. Verdam's ‘De Geschiedenis der Nederlandsche taal’.
Nolen zegt o.a.: ‘De schrijver verdient den dank van allen, die hun land en hunne
taal liefhebben, dat hij zijn doel zoo hoog stelde en dat hij zooveel wetenswaardigs
meedeelde, opgehelderd door zoovele voorbeelden.’ - ‘Er werd hard gewerkt op
verschillend gebied, vooral op het bezielend voorbeeld van Prof. M. de Vries, dien
wij wel den vader en verzorger der Nederlandsche taal mogen noemen, aan wien
ook Nederland het nog steeds te weinig gewaardeerde Wo o r d e n b o e k te danken
heeft’. - Maar hij heeft ook bezwaren: er is in Verdam's boek gebrek aan eenheid; er
is geen geregelde volgorde in de opeenvolging der hoofdstukken; niet duidelijk is
de tegenstelling van de uitwendige en de inwendige geschiedenis der taal; niet
duidelijk is ook wat Verdam zegt over de d e n t a l e d en de l i n g u a l e d; wij missen
ongaarne elke verwijizing maar het Woordenboek der Nederlandsche taal; niet
begrijpelijk is de overgang der beteekenissen van 't woord g l i m p ; men zou omtrent
enkele punten meer inlichtingen wenschen, o.a. over het zgn. ‘ééne Indogermaansche
volk’. Over enkele uitspraken verschilt N. met den schrijver van meening. Zeer
lezenswaardig, maar te uitvoerig om hier te worden ingelascht, is, wat N. zegt over
spreektaal en schrijftaal. Over het verschil tusschen spreuk, spreekwoord en
spreekwoordelijk gezegde had Verdam opge-

1

Jrg. 1891, eerste deel, biz. 352 vgg.
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merkt: ‘Eene s p r e u k is eene zedeles in een korten en kernachtigen vorm (zóó dat
zij gemakkelijk in het geheugen blijft); een s p r e e k w o o r d is eene spreuk in beeld
gebracht; een s p r e e k w o o r d e l i j k g e z e g d e of z e g s w i j z e is een onvoltooid
spreekwoord; eene zinnebeeldige uitdrukking, doch zonder dat daaraan ten grondslag
ligt het streven om een voorschrift van het verstand of eene uitspraak van
levenservaring te geven.’ ‘Indien wij echter het gebruik raadplegen’, zegt Nolen,
‘dan komen wij tot deze slotsom, dat eene spreuk eene zedenles bevat in korten,
kernachtigen vorm, maar een spreekwoord eene les van volkswijsheid, b.v.: ‘zoo de
heer zóó de knecht’, ‘al is de leugen nog zoo snel, de waarheid achterhaalt ze wel’,
‘er wordt geene koe bont genoemd, of’ enz., en een spreekwoordelijk gezegde eene
dikwijls aangehaalde plaats uit een schrijver of eene algemeen bekende eigenschap
of bijzonderheid van een persoon of eene plaats met den eigennaam erbij, b.v.: ‘zoo
rijk als Cresus’, ‘zoo oud als de weg van Kralingen’; in dit laatste ligt dus steeds
eene vergelijking opgesloten.’ - ‘Moeilijk was de taak’, zegt N., ‘die de schrijver
zich stelde, nl. èn duidelijk en bevattelijk te zijn, èn niets te kort te doen aan het
wetenschappelijk gehalte van zijn werk. Misschien is het daaraan te wijten, dat de
stijl hier en daar te wenschen overlaat .....’ ‘Maar wij willen die vlekken in het boek
niet opzoeken. ‘Ubi plura nitent, non ego paucis offendar maculis’.’ In de tweede,
geheel omgewerkte uitgave van Verdam's boek, in 1902 verschenen met den titel
‘Uit de Geschiedenis der Nederlandsche taal’, heeft de schrijver, zooals hij in het
‘Voorwoord’ zegt, ook van Nolen's op- en aanmerkingen op de eerste uitgave met
erkentelijkheid gebruik gemaakt.
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Van 1890-1894 hield hij verscheidene malen te Rotterdam, 's-Gravenhage, Schiedam,
Dordrecht, Zeist en wellicht ook elders, voordrachten over letterkundige onderwerpen.
Ze zijn niet in druk verschenen, maar bestaan nog in handschrift en zijn mij door
N.'s oudste dochter, mevrouw Kraft-Nolen, met andere boeken en geschriften van
en over haar vader, ter kennisneming toevertrouwd; ze handelen over: het Realisme
in de poëzie; het Sentimenteele, vooral bij Feith, en over Parodie; het Noodlot;
Hamlet; G.A. Breeroo. In dit Levensbericht kunnen ze niet nader worden besproken,
al getuigen ook zij van zijne belangstelling voor de letterkunde in het algemeen, voor
de Nederlandsche in het bijzonder. Maar, niet spoedig over zijn werk tevreden en
van zich zelf het uiterste verlangende, ontbrak hem door zijn tijdroovende
medewerking aan het vervaardigen van woordenboeken en vooral door zijn
maatschappelijken arbeid, in steeds toenemende mate de tijd, om met taaie volharding
op wetenschappelijk terrein te zoeken en te ploeteren1. Hij had daar wel bewondering
voor; ook was hij ontvankelijk voor het mooie in het werk van anderen, al miste hij
wellicht de noodige mate van critiek. Zoo heeft hem de beweging van tachtig
aanvankelijk alleen verbaasd en geergerd; ik herinner me, dat een paar fragmenten
uit Gorter's ‘Mei’, welke ik hem voorlas, niets dan zijn spotlust wekten. Leerling
van De Vries en Cobet, bewonderaar van Potgieter,

1

In geen enkel taal- en letterkundig tijdschrift: Taal- en Letterbode, Noord en Zuid, Tijdschrift
voor Nederlandsche taal- en letterkunde, Taal en Letteren, De Nieuwe Taalgids, is iets van
zijne hand te vinden. Ook was hij wel een trouw en belangstellend bezoeker der Taal- en
Letterkundige congressen, doch hij heeft er, naar ik meen, nooit het woord gevoerd.
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vijand van allen eigendunk en zelfoverschatting, als hij was, stuitten hem - als
zoovelen - de eigengerechtigheid, het zonderlinge der nieuwe rhetoriek, de
verwaarloozing van het buitenkantsch taalfatsoen, het ‘dithyrambische’, als ik 't zoo
noemen mag, van eenigen der toenmaals jongeren zoozeer tegen de borst, dat hij in
den beginne het goede en bewonderenswaardige in het werk en streven der mannen
van tachtig niet vermocht te waardeeren.
De boeken voor het onderwijs aan welker samenstelling hij heeft medegewerkt,
worden in de lijst zijner geschriften genoemd. Niet onvermeld mag blijven, dat hij
als rapporteur een groot aandeel heeft gehad in de samenstelling van het voortreffelijk
rapport over het vraagstuk van de verzorging der verwaarloosde kinderen, in opdracht
van de Maatschappij tot nut van 't algemeen, bewerkt door Mr. J.A. Levy, P.H.
Hugenholtz Jr., Jhr. Mr. A.J. Rethaan Macaré en Th. Nolen1. Dit rapport is niet zonder
invloed geweest op de in 1901 tot stand gekomen ‘Kinderwetten’2.
In dit Levensbericht voor de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde kan
niet worden uitgeweid over de talrijke ambten en bedieningen buiten het onderwijs,
door den bescheiden, geestigen en beminnelijken man bekleed; ik zal mij tot eene
opsomming bepalen, zonder in te staan voor de volledigheid der lijst.
Hij was dan, gedurende korter of langer tijd:
Bestuurslid, later eerelid, van het Genootschap van leeraren aan Nederlandsche
Gymnasiën;

1
2

S.L. van Looy, Amsterdam. (1898).
Nolen's laatste geschrift waarschijnlijk is een overzicht der Jaarverslagen over 1911 van de
verschillende vereenigingen ‘Pro Juventute’, onder den titel ‘Pro Juventute in 1911’ en
waaronder staat ‘C e t e r a d e s u n t ’, opgenomen in het ‘Tijdschrift voor Armenzorg en
Kinderbescherming’ van 19 October 1912, no. 588.
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Regent der Van-Capelle-Stichting te Capelle a.d. IJsel;
Lid van het Hoofdbestuur der Maatschappij tot nut van 't algemeen;
Secretaris van het departement Rotterdam der Maatschappij t.n.v. 't a.;
Secretaris van het district ‘Zuidelijk deel van Zuid-Holland’ der Maatschappij tot
nut van 't algemeen;
Lid en rapporteur der commissie in 1896 benoemd door het hoofdbestuur der
Maatsch. t.n.v. 't a., om een onderzoek in te stellen naar het vraagstuk van de
verzorging der verwaarloosde kinderen;
Secretaris van den Nederl. Bond tot Kinderbescherming;
Lid der redactie van het Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming;
Lid van het Hoofdbestuur en van het Bestuur van Afdeeling III der Vereeniging
Pro Juventute;
Lid van den Voogdijraad I te Rotterdam;
Lid der Nutscomm. voor onderwijs per correspondentie;
Voorzitter der Nutscommissie voor de reizende bibliotheken;
Voorzitter der Nutscommissie voor het Slöjd-onderwijs;
Voorzitter der Nutscommissie voor de volkstuintjes;
Stichter der Tehuizen voor schoolgaande kinderen;
Voorzitter der Vereeniging tot veredeling van volksvermaken;
Bestuurslid der Nationale Vereeniging voor den Volkszang;
Voorzitter der afdeeling Rotterdam van het Algemeen Nederlandsch Verbond;
Bestuurslid van Groep Nederland van het Algemeen Ned. Verbond;
Voorzitter der boekencommissie van het Alg. Ned. Verbond;
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Beheerder van het taalkundig leesgezelschap ‘Lambert ten Kate’1.
De werkzaamheden, verbonden aan het bestuurslidmaatschap van zoovele
vereenigingen en commissiën - van eenige was hij zelf oprichter of medeoprichter
-, verrichtte hij met opgewektheid, ijver en nauwgezetheid. ‘Hij had een
bewonderenswaardige wijze van menschen voor zijne meening te winnen’, zegt Prof.
Hartman. ‘'t Was hem mogelijk om bij alles steeds alle andere gedachten, ook die
aan eigen eer of succes, op zij te zetten en zich geheel te bepalen tot de zaak, waarom
het hem te doen was en die hij wilde zien tot stand komen’. - De Regeering erkende
zijne verdiensten, door hem, in Augustus 1907, te benoemen tot ridder in de orde
van Oranje-Nassau.
Den 25. September 1912, één dag voordat Dr. Johs. Dyserinck te Baarn overleed,
stierf Thomas Nolen, na een kortstondig lijden, aan eene aandoening van voor het
leven onmisbare organen: de operatie waaraan hij zich had onderworpen, vermocht
hem niet te redden. In Eudokia aan den Bergweg stierf hij, helder van geest,
onbevreesd voor den dood, dankbaar voor hetgeen het leven hem had geschonken.
Op denzelfden dag, dat het stoffelijk overschot van J. Menalda van Schouwenburg
op de begraafplaats Rustoord te Nijmegen werd ter aarde besteld, den
‘hemels-schoonen herfstdag van 28 September’, is hij naar Crooswijk grafwaarts
gebracht onder ‘enorme belangstelling’, ook van het volk in engeren zin, den zgn.
‘minderen man’, voor de verbetering van wiens

1

Dit leesgezelschap is enkele jaren geleden ontbonden, na nog eenigen tijd door Dr. S.G.
Engels te zijn beheerd.
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zedelijken, maatschappelijken en verstandelijken toestand hij zoovele jaren had
geijverd. Werd er om zijn lijk ‘geen droeve torenklok getrocken’, ‘het burgerlijck
beklagh’ heeft ook ‘sijne baer geleyd’. En dat dit naar waarheid kan worden getuigd,
is wellicht zijn schoonste lofspraak.
B.J.F. VARENHORST.
's-Gravenhage, Juli 1916.+
Th. Nolen's levensbijzonderheden.
Geboren te Rotterdam, 6 September 1850.
Aldaar woonachtig tot in 1867.
Student te Leiden van 1867 tot 1875.
Leeraar in Nederlandsch, geschiedenis en aardrijkskunde aan de gemeentelijke
hoogere burgerschool met driejarigen cursus te Enkhuizen; benoemd 30 Juli 1875.
Leeraar in Nederlandsch en aardrijkskunde aan de gemeentelijke hoogere
burgerschool met vijfjarigen cursus te Zutphen; ben. 19 Juni 1876.
Leeraar in Nederlandsch aan de gemeentelijke hoogere burgerschool met vijfjarigen
cursus te Haarlem; ben. 24 Juli 1878.
Leeraar in Nederlandsch en aardrijkskunde aan het gymnasium te 's-Gravenhage;
ben. 31 December 1878.
Gehuwd te Maastricht met Mej. W.J.J. Weygers, 30 Dec. 1880.
Leeraar in Nederlandsch aan het Gymnasium Erasmianum te Rotterdam; ben. 17
Januari 1883.
Overleden te Rotterdam, 25 September 1912.
Op de Rotterdamsche begraafplaats Crooswijk ter aarde besteld, 28 Sept. 1912.

+ Aanvulling van het levensbericht van Thomas Nolen uit het Jaarboek van 1917, p. IV.
I. Nog voordat de bundel Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
over 1915-1916 verschenen was, maar te laat om er in mijn Levensbericht van T h . N o l e n
nog melding van te kunnen maken, vond ik eene door mij niet genoemde bijdrage van N o l e n
in den 2den jaargang van het Rotterdamsch Jaarboekje. (Rotterdam, P.M. B a z e n d i j k ,
1890.) Dr. E. W i e r s u m , Archivaris van Rotterdam, was zoo welwillend er mijne aandacht
op te vestigen. Ze handelt over Dr. Daniël Jonctijs en hoofdzakelijk over zijne
onaangenaamheden met den kerkeraad te Dordrecht. Ook wijst N o l e n er op, dat de eerste
druk van J o n c t i j s ' Rooseliins Oochies ontleedt in 1639 verschenen is en toont aan, welke
gedichtjes navolgingen zijn der Ocelli van L e r n u t i u s . N o l e n 's mededeelingen over
J o n c t i j s zijn vermeld en ten deele weersproken door wijlen Dr. R. K r u l in ‘De
Tijdspiegel’, jaargang 1893, 3e deel, blz. 76 vv..
II. In 1901 verscheen van de hand van Mej. B r a n c o v a n D a n t z i g eene ‘Phonetische
Woordenlijst der Nederlandsche taal’. (Te Groningen bij J.B. W o l t e r s ). Haar ‘Voorwoord’
eindigt aldus: ‘Tot slot van dit voorwoord is het ons een aangename plicht onzen oprechten
dank te betuigen aan den heer T h . N o l e n , alhier, die zoo vriendelijk was ons bij het
samenstellen van dit werkje te helpen, en door wiens zeer gewaardeerde medewerking tallooze
moeilijkheden uit den weg werden geruimd’.
B.J.F. VARENHORST.
Den Haag, December 1916.
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Lijst der uitgegeven en onuitgegeven geschriften van Thomas Nolen.
A. I n d r u k v e r s c h e n e n g e s c h r i f t e n .
In deze, lijst zijn niet opgenomen de door Th. Nolen als secretaris van verschillende
vereenigingen opgestelde verslagen.
1886.

Iets over David van Hoogstraten en de
letterkundige twisten van zijn tijd. Progr.
Erasm. gymn. en ook afzonderlijk
uitgegeven. Rotterdam, A. Eeltjes.

1888.

L. Paul Delinotte et Th. Nolen,
Dictionnaire complet français-hollandais
et hollandais-français. Illustré de 1140
gravures etc. Amst., Uitgevers-Maatsch.
‘Elsevier’.

1889.

‘N o o d e ’. In den ‘Feestbundel ter
gelegenheid zijner veertigjarige
ambtsbediening op den 28. November
1889, aangeboden aan Matthias de Vries
door zijne leerlingen’. Utrecht, J.L.
Beijers.

1891.

‘Een boek, dat gelezen moet worden’.
Bespreking van Prof. J. Verdam's ‘De
Geschiedenis der Nederlandsche taal’ in
‘De Tijdspiegel’, jrg. 1891, eerste deel,
blz. 352 vgg.

1891.

L. Paul Delinotte et Th. Nolen,
Dictionnaire des idiotismes (batavismes,
gallicismes) etc. Amst., Uitg., Maatsch.
‘Elsevier’.

1895.

J.C. Knoest und Th. Nolen, Praktisches
Worterbuch Deutsch-Niederländisch und
Niederländisch-Deutsch. Mit 1270
Abbildungen nebst vielen Erläuterungen
und Beispielen. Amst., Uitg.-Maatsch.
‘Elsevier’.

1895.

Het vraagstuk van de verzorging der
verwaarloosde kinderen, in opdracht van
de Maatschappij tot nut van 't algemeen,
bewerkt door Mr. J.A. Levy, P.H.
Hugenholtz Jr., Jhr. Mr. A.J. Rethaan
Macaré en Th. Nolen (rapporteur). S.L.
van Looy, Amsterdam.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1916

311

1899.

Proza en Poëzie. Leesboek ten gebruike
op de hoogste klassen der gymnasiën en
hoogere burgerscholen en bij meer
uitgebreid lager onderwijs. Verzameld
door G.J. Dozy en F. de Stoppelaar; 9e
verm. druk, herz. door G.J. Dozy en Th.
Nolen. Tiel, A. van Loon. (De 10e druk
verscheen in 1905).

1901.

E. Th. Borlé et Th. Nolen, Dictionnaire
pratique illustre, français-hollandais et
hollandais-français. (2e, geheel herziene
en zeer belangrijk uitgebr. druk van
‘Delinotte et Nolen, Dictionnaire complet
illustré’.) Amst., Uitg.-Maatsch.
‘Elsevier’.

1903.

Levensbericht van Johannes Benedictus
Kan. In de Levensberichten van de
Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden, 1902-1903. E.J.
Brill, Leiden.

1903-1912.

Artikelen in het Tijdschrift voor
Armenzorg en Kinderbescherming.

B. N i e t i n d r u k v e r s c h e n e n g e s c h r i f t e n .
1890.

Het Realisme in de Poëzie. - Het
Sentimeele, vooral bij Feith, en over
Parodie.

1892.

Het Noodlot.

1893.

Hamlet.

1894.

G.A. Breeroo.
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Levensbericht van Mr. G. van Tienhoven.
Toen wij in October 1914 Gijsbert Van Tienhoven beweenden en zijn stoffelijk deel
bijzetten in den familiegraftempel, dien hij op een afgelegen plekje der schilderachtige
begraafplaats Westerveld voor zich en de leden van zijn gezin had opgericht - boven
den ingang heeft Georgine Schwartze een zinrijk relief gebeeldhouwd - toen was het
juist 50 jaren geleden, dat ik hem voor het eerst had ontmoet, en was het slechts
enkele weken geleden, dat ik, aan het strand van Zandvoort naast hem gezeten, èn
die lang velvlogen ontmoeting èn zooveel wat wij in den loop der 50 jaren samen
hadden beleefd, in onze herinnering terugriep.
Die eerste kennismaking vond plaats te Groningen, bij een lustrumfeest der
Universiteit. Hij was er als Rector van het Utrechtsche Studentencorps. En nog
levendig staat het mij voor den geest, hoe van dezen jongen man met het fijne gelaat
en de sprekende vriendelijke oogen, geestig en opgewekt in zijn gesprekken, al ras
meer dan van iemand anders een zeldzame bekoring uitging in den kring van studenten
en jonge meisjes, waarin hij zich al die feestelijke dagen bewoog.
In ‘Eigen Haard’ van 1891 ‘Bij het portret van
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Mr. G. Van Tienhoven’ schreef A.C. Wertheim, de zoo fijn gevoelende, o.a. dit:
‘Van Tienhoven is, in de goede beteekenis des woords, een ‘charmeur’. Mijn indruk
in 1864 was waarlijk geen andere geweest en wie hem daar zoo zag en hoorde, kon
niet anders dan aan dezen rijk begaafden jongeling een rijk leven voorspellen.
Het voorspelde is waarheid geworden. Maar juist wegens dien grooten rijkdom
zal het niet aangaan, hier - nog wel binnen een beperkt aantal bladzijden - een volledig
bericht van dat leven te schrijven, en bepaal ik er mij toe, geleid door de piëteit der
vriendschap, uit de veelheid der gegevens eenige grepen te doen, in de hoop, dat het
mij daarbij gelukken moge, indrukken terug te geven, die der waarheid getrouw en
den doode waardig zijn.
Bij zijn overlijden hebben velerlei dag- en weekbladen in hun waardeerende korte
necrologieën er aan herinnerd, dat hij, die op 12 Februari 1841 te Sleeuwijk en de
Werken - een dorp aan den Brabantschen oever van Maas en Waal - geboren werd,
stamde uit een geslacht van aannemers, behoorend tot de combinatie, door den
volksmond teekenachtig aangeduid als ‘Gouden Ploeg’. Juist omdat G. van Tienhoven
een bij uitstek fijne persoonlijkheid was, zoo in zijn vormen als in zijn denken en
voelen, trot de bedoelde journalisten deze herkomst uit een kring, die wel boven alles
gekarakteriseerd wordt door een stouten ondernemingsgeest, maar dan toch ook door
de omstandigheid, dat daar het denken en doen den ganschen dag bezig is met het
berekenen en afwegen van gehoopte geldelijke winsten en gevreesde verliezen bij
de uitvoering van groote, soms grove werken, meestal door den eisch van algemeen
stoffelijk nut, niet door artistieke behoeften verlangd - trof hen die herkomst blijkbaar
als een tegenstelling.
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Doch de aard der menschen kan tot hun afkomst niet in tegenstelling staan. En zoo
moge ook hier worden herinnerd aan de beminnelijke en verstandige vrouw die zijn
moeder was, Christina Klazina van den Bogaard, eenig kind van ouders die zij vroeg
verloor, zoodat zij, op 17- of 18-jarigen leeftijd huwende, aan haren bruidegom werd
toevertrouwd door haren oom en voogd Bastiaan Verhey van den Bogaard, die
burgemeester was van Werkendam en in 1849 zitting kreeg in de Eerste Kamer der
Staten-Generaal. De leiding der opvoeding van het talrijke gezin - Gijsbert was het
achtste van 13 kinderen - was in hoofdzaak bij de moeder; de vader, stil van aard,
vlijtig zakenman, die met zijn bedrijf en met de zich steeds uitbreidende administratie
van geërfde en bijgekochte landerijen druk bezet was, liet haar deze leiding in vol
vertrouwen over. Omtrent de geestelijke eigenschappen dezer vrouw heb ik getracht
eenige bijzonderheid te vernemen en is mij gezegd, dat zij bekend was om haar
medelijdend gemoed en daaruit voortkomenden weldadigen zin. Die kleine
mededeeling trof mij, want ongetwijfeld was het medelijden van Gijsbert Van
Tienhoven een trek, die in sterke mate zijn karakter mee teekende en op zijn doen
en laten invloed had. Dat die trek hem tot in het laatst van zijn leven bijgebleven is,
daarvan kan ik zelf getuigen, toen bij een dier gesprekken aan het strand van
Zandvoort, waaraan ik zooeven herinnerde, wij gestoord werden door een welbekend
venter, van wien ik niets kwaads wil zeggen, maar die toch met zijne blijkbaar op
het ontvangen van eenige gave gerichte indringerigheid, ons hinderde. Terwijl ik
zelf in een stemming verkeerde om den zich opdringenden man ditmaal af te wijzen,
kon Van Tienhoven hem toch niet ongetroost
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laten gaan en had hij zoowel eenige vriendelijke woorden als een gift voor den man
over, waarbij hij mij aanzag met die welbekende uitdrukking van sterk medelijdende
menschen, die u zegt: ik kan zoo iemand toch niet met een onvoldaan gezicht
wegsturen.
Het eerste onderwijs werd gegeven, wat toen in groote gezinnen op een dorp
gebruik was, door een ‘gouverneur’. Eerst (1845) was dat de heer Ravenhorst, die
veel werk maakte van onderricht in het Fransch, later (1849) de heer G.A. Sutherland,
wiens onderricht en omgang in de vriendelijke woning en op lange wandelingen hij
later nog altijd zeer heeft geprezen.
Op 14-jarigen leeftijd moest Gijsbert het ouderlijk huis verwisselen tegen de
woning van den Rector der Latijnsche School te Gorinchem. Een zware tocht voor
den gevoeligen knaap, die, in zijn aanteekeningen over dit tijdperk, op het gezinsleven
in het huis der ouders terugziet als op een haard van gezelligheid en genegenheid,
een gezelligheid door den geregelden omgang met oom Van den Bogaard en met
veel verwanten in den omtrek sterk verhoogd. Vooral het gemis van den intiemen
omgang met een zijner broeders, ‘aan wien hij zich geheel verbonden gevoelde’, was
hem ondragelijk en zijn ‘engelachtige moeder’, die zelve hem naar de stad geleidde,
waar hij zijn toelatingsexamen had te doen, moest hem moed inspreken en hem
voorhouden, dat hij verstandig moest wezen, waar de noodzakelijkheid de scheiding
vorderde en de afstand toch zoo klein was, ‘niet meer dan een hanen-tree’.
Hij schetst den Rector, den heer Romeyn, Meester in de rechten en Doctor in de
letteren, als een goed en voortreffelijk man, zeer kundig en die bijna alle vakken zelf
onderwees, aan hem en aan de andere internen in
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het huis - van wie ik noem de bij de ouderen nog wel bekende gobroeders Piet en
David van Weel. Maar, was het onderwijs goed, het leven in huis was stijf en hoogst
vormelijk, heelemaal niet naar zijn neiging.
In 1860 werd hij student te Utrecht. De omgang met den klassiek gevormden
Rector had blijkbaar den zin voor klassieke studie gewekt en zoo werd hij candidaat
in de letteren en ging hij eerst daarna naar de rechtsstudie over. Vanzelf behoorde
hij al aanstonds tot die gelukkigen, die een degelijk studieleven met een levenslustig
studentenleven gemakkelijk verbinden, en zoo was hij al spoedig voorbestemd om
in het Studentencorps een der leiders te worden. In 1863 zat hij in den Senatus
Veteranorum als Abactis, in 1864-'65 en in 1865-'66 presideerde hij dat College als
Rector. Uit beide tijdvakken een enkele bijzonderheid.
De warmgevoelende, geestdriftige Abactis wist zijn medeleden op te wekken, om
aan Giuseppe Garribaldi, bij diens herstel van de bij Aspremonte opgedane
verwonding en zijne vrijlating uit de krijgsgevangenschap, een telegram van hulde
te zenden; waarop het Corps uit Pisa van den grooten vrijheidsheld een groet terug
ontving vol waardeering en herinnering aan de vrijheidsoorlogen van Holland.
Als Rector was hij op dringend verzoek van zijn medeleden al langer aangebleven
dan de mos meebracht, en werd hij nog eenmaal door een adresbeweging in het Corps
tot uitstel van zijn heengaan aangezocht, omdat het gold de samensmelting te
bewerken van twee concertgezelschappen, die maar al te lang naast elkaar bestonden
en blijkbaar moeilijk te verzoenen waren. Hij gaf toe en - wat geheel in zijn karakter
lag - hij slaagde in wat van hem verwacht was.
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Toen hij werkelijk aftrad en den 2den Juni 1866 het laatst als Rector het Corps toesprak,
was de publieke Senaatsvergadering drukker bezocht dan ooit te voren en werd - wat
nog nooit gebeurd was - den scheidenden Rector namens zeer vele corpsleden een
geschenk aangeboden, ‘een prachtige pendule, als een blijvend gedenkteeken van
de achting en vriendschap van een Corps, voor welks belangen hij steeds zooveel
had veil gehad.’ (Stud. Alm. 1866, blz. 95).
Zoo was zijn uittocht uit het studentenleven. Uit het wetenschappelijke
voorbereidingsleven van den student was zijn uittocht niet minder eervol. Hij sloot
zijn rechtsgeleerde studieën af met de openbare verdediging, op 13 Juni 1866, van
een academisch proefschrift: ‘Beschouwingen over Rechtspersoonlijkheid’.
Van Tienhoven heeft met menig doctorandus in de rechten gemeen gehad, dat zijn
dissertatie niet dat geworden is, wat hij er zelf van had willen maken. Dat is de besten
overkomen. Hun geestelijke aspiratieën reiken ver. Maar de stof blijkt te machtig,
om beheerscht te kunnen worden in den betrekkelijk korten tijd die voor de bewerking
open ligt. Want de meeste juristen, die hun promotie tegemoet gaan, verlangen naar
het werkelijke leven, naar de ontplooiing van hun geestelijken aanleg in de realiteit
der menschenwereld, veelal ook naar de vestiging van een eigen ‘huis’.
Hoogst merkwaardig is het plan dat hem voor oogen stond: ‘Ik wenschte - zoo
staat het in de voorrede - mijn academische loopbaan te besluiten, na meer bepaald
mijne aandacht geschonken te hebben aan dat deel van het regt, dat zich bezig houdt
met het regt van den mensch om zich met anderen te vereenigen, en wel met het oog
op de regtsbevoegdheid, die aan zulke vereeni-
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gingen kan verbonden worden..... Op de voor- en nadeelen wilde ik wijzen, die de
ervaring in het leven en werken der regtspersonen leerde kennen; voor- en nadeelen,
die in zóó hooge mate bestaan, dat ze ten allen tijde begunstiging van de eene,
tegenwerking van de andere zijde hebben in het leven geroepen. Op den toestand,
die bij ons de wet van 22 April 1855 deed geboren worden, wilde ik het oog vestigen,
en dien toestand aan een zoo nauwkeurig mogelijke beoordeeling onderwerpen.’ Het
merkwaardige nu zie ik hierin, dat bij dezen jongen rechtsgeleerde een drang werkte,
om nader in te gaan op het verband tusschen het recht en het leven. Uit welke
levenstoestanden en levensbehoeften zijn de rechtsopvattingen en de rechtsregelen
geboren: en is het verband tusschen deze twee altijd zuiver gehouden, of is het, onder
den druk van andere, misschien vreemde, vooral dogmatische invloeden, vervalscht
geworden, hetzij van den aanvang af, hetzij later. Zoo had de doctorandus zich dus
niet een zuiver juridisch, maar, als ik het zoo noemen mag, een sociaal-juridisch
onderwerp gekozen en de frischheid van het begeeren, om hieraan zijn krachten te
geven, openbaart wel op treffende wijze, dat de academische studieën hier een
persoonlijkheid hadden gevonden en opgeleid, die, gedreven door geheel eigen
aspiratieën, de paden van aangeleerde kennis en boekensleur welbewust wilde
vermijden, om in de werkelijkheid van het verleden en het heden te gaan staan, en
van dat gezichtspunt uit voor zijne rechtsopvattingen eigen wegen te banen.
Intusschen, gelijk gezegd, hij heeft zijn plan niet kunnen volvoeren. De tijd, dien
hij zich had voorgesteld aan het proefschrift te besteden, liet een volledige bearbeiding
niet toe. Eenmaal ingeleid en ingewijd in den
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‘grooten strijd’ der meeningen, ‘die over het bestaan en ontstaan der regtspersonen
heerscht’, bleef hij al aanstonds bij het zich vormen van een eigen meening daarover
staan en, toen het resultaat van deze vóórstudie in een honderdtal bladzijden was
neergelegd, moest de dissertatie worden afgesloten, de dag der promotie worden
bepaald.
Bij zijn beschouwingen over het ontstaan der rechtspersonen ontmoet de jonge
schrijver nu al aanstonds de door zooveel juridische coryphaeën in Duitschland
voorgestane leer van de persona ficta; maar wijst hij die met kracht van redenen af
en grijpt hij al dadelijk de gelegenheid aan, om het realistisch uitgangspunt, dat hij
immers zoo vol bewust zich gekozen had, zelfs tegenover de grootmeesters der
Romeinsche rechtsstudie te doen gelden.
Waar de keuze van het uitgangspunt van den aanstaanden doctor een eigenaardigen
kant van zijn geestelijk leven zoo duidelijk in het licht stelt, en het er in een biografie
juist om te doen moet zijn, telkens het bijzonder karakter der persoonlijkheid te doen
uitkomen, daar mag ik mij er van onthouden, om hem verder bij zijn onderzoekingen
op het veld van het Romeinsche en het Germaansche recht, eerst ten opzichte van
de rechtsvatbaarheid, daarna van de rechtsbevoegdheid - hij onderscheidt scherp
tusschen die beide - te volgen, of ook bij zijne ontleding van menig speciaal punt.
Het zou mij ook te moeilijk vallen van het geheel een geregeld overzicht te geven,
omdat - wat zeer jammer is - elke inhoudsopgave bij deze dissertatie ontbreekt. Ik
moge volstaan met een woord van grooten lof voor de gemakkelijkheid en de vlijt
waarmee hij een zeer aanzienlijk materiaal vat rechtsbronnen bewerkt en voor
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de zorg waarmede hij naast de privaatrechtelijke ook de publiekrechtelijke zijde van
het vraagstuk beschouwt. Alleen zou ik nog aan de hand van een enkel voorbeeld
willen doen uitkomen, hoe ook van dit geschrift geldt, dat het naar zijn dagteekening
beoordeeld moet worden. Het vermeldt aan het slot ‘als een der gewichtigste vragen
in dit leerstuk die: of regtspersonen misdrijven kunnen plegen’, doch houdt den strijd
daarover voor geëindigd en legt zich neer bij de veel gevolgde scherpe onderscheiding,
dat ‘de civielrechtelijke gevolgen van het misdrijf ten laste van een rechtspersoon
kunnen worden gebracht, de strafrechtelijke niet.’ Lang echter na 1866 is dit vraagstuk
opnieuw door menig kundig schrijver ter hand genomen en heeft vooral de moderne
strafrechtsleer daarop een geheel ander licht doen schijnen. Van Tienhoven had alle
reden om te meenen, dat in zijn tijd hierin het laatste woord gesproken was; maar de
ervaring na hem heeft weer voor de zooveelste maal bewezen, dat in de geestelijke
levenssfeer der menschheid woorden die als de laatste klinken, toch nooit de
allerlaatste zijn.
Met de zooeven aangehaalde zinsnede over de aansprakelijkheid voor misdrijf
wordt de pen neergelegd, de dissertatie afgebroken en afgesloten. Het werk dat hem
den doctorsgraad zal bezorgen, is voltooid en in zoover zal de stemming, waarin hij
de pen neerlegde, een opgewekte stemming zijn geweest. Maar het wetenschappelijk
geweten was niet tevreden, kon niet berusten. Wat den jongen rechtsgeleerde had
voorgestaan, was immers iets geheel anders geweest; daarvoor kon het geschrevene
eigenlijk slechts als inleiding gelden. En daarom moest hij wel in de ‘Voorrede’
zichzelven een vertroosting bieden en de noodlottige woorden neerschrij-
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ven, die wel al menigeen in soortgelijk geval, vóór en na hem schreef: ‘De volvoering
van mijn oorspronkelijk plan hoop ik tot later te bewaren. Dit voornemen staat bij
mij vast ....’ Doch, evenals bij de meesten van al die anderen, is ook bij Van Tienhoven
dat troostwoord van Juni 1866, toen het zijn rol van vertroosting had afgespeeld, uit
zijn denken verdwenen; het rijke leven dat op hem aankwam, heeft het al ras
verdrongen.
In zijn academisch leven heeft hij zijn studieën, zijn vrienden, en ook zijn
professoren gehad. Ongetwijfeld moet er tusschen hen en hem een meer dan
oppervlakkig verkeer hebben bestaan. Een student met zoo wetenschappelijken zin
moet hen hebben aangetrokken. Maar jegens twee hunner heeft de omgang dieper
gaande gevoelens gewekt ‘van dankbaarheid, hoogachting en genegenheid, die
elkander de eerste plaats betwistten’. Dat waren J.A. Fruin en O. van Rees. Niet in
de voorrede van zijn proefschrift heeft hij dit in herinnering gebracht. Daar staat een
woord van waardeering aan allen. Maar toen hij zelf, niet lang daarna, een
hoogleeraarsambt moest aanvaarden, toen werd het openlijk beleden in woorden van
hulde: aan Fruin, die was overgekomen om mede deze intree te wijden, en van wien
het gezegd werd, ‘dat zijn studenten elkaar menigmaal hadden gelukgewenscht met
het bezit van zulk een leermeester, in wien zij een leidsman hunner studieën vereerden
en tevens een ouderen vriend liefhadden’; en dan aan de nagedachtenis van Van
Rees, den jong gestorven, geliefden leermeester, ‘wiens hoogste streven het was om
door onderwijs en omgang bij zijne leerlingen die humaniteit op te wekken, die al
zijne daden kenmerkte, en hem in het leven slechts datgene deed zeoken, wat edel
was en goed’.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1916

322
Voordat ik nu in mijn verhaal uit den tijd der jeugd en der voorbereiding naar dien
van het lange en rijke maatschappelijk leven overga, toef ik even en past, als een
lyrisch intermezzo in een toondicht, de vermelding van Van Tienhoven's verloving
en huwelijk. Immers over hem is het groot geluk gekomen, dat zij die voor hem de
geliefde en liefhebbende levensgezellin heeft mogen zijn tot aan het droevig einde,
Mevronw A n n a S a r a M a r i a H a c k e , zijn verloofde is geworden nog in den
academietijd (5 Maart 1865) en zijn vrouw in den allereersten tijd na de promotie,
bij zijn vestiging als advocaat te 's-Gravenhage (12 September 1866). Zoo heeft deze
edele vrouw, begaafd met de hoogste eigenschappen van gemoed en geest die een
man zich voor zijn bruid kan droomen en voor zijn vrouw kan wenschen, als een
trouwe gezellin naast hem mogen gaan het gansche leven door, met hem vormend
en deelend het gezinsleven, dat zoo mooien bloei heeft gekend en zoo pijnlijke
verdorring; naast hem gloed en bekoring gevend aan het gezellige leven, dat de
vrienden boeide door zijn intimiteit en vreemden door zijn gastvrijheid; en voor zijn
ambtelijk leven hem met ruime mildheid gevend den goeden raad, den stillen steun,
de vriendelijke opbeuring, de verkwikkende afleiding, die een man van wien moeilijke
arbeid wordt verlangd en wien zware verantwoordelijkheid is opgelegd, zoo dikwijls
behoeft, en die hij nergens anders vindt dan bij haar die hij telkens terugvindt in zijn
huis.
Uit den studententijd heb ik verhaald van den telegrafischen gelukwensch aan
Giuseppe Garribaldi en van diens geestdriftig bescheid. Treffend is wel, dat zich
hieraan de eerste ontmoeting vastknoopt van de twee, wier samenleven door die
eerste ontmoeting is voorbe-
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reid. Garribaldi's adjudant, Augusto Vecchi was een persoonlijk vriend van den Heer
Dr. Jan Conrad Hacke van Mijnden en was bij dezen te gast op zijn buitengoed
Eikenrode onder Loosdrecht. Vecchi gaf den wensch te kennen om den Utrechtschen
Studenten-Senaat, die aan zijn veldheer eene zoo treffende hulde had gebracht, te
zien. Van Tienhoven was inmiddels Rector van dien Senaat geworden en kwam dus
aan het hoofd van dat college op Eikenrode aan. Daar ontving hen de heer des huizes,
daar huldigden zij Vecchi en in dezen den grooten Italiaanschen patriot; en daar
werden door de stille machten die der menschen geluk bereiden, de eerste zaden
gestrooid van die heerlijke en heilige gevoelens, die eenmaal den wakkeren
Utrechtschen Rector en de bekoorlijke dochter des huizes tot elkaar zouden voeren.
De verloving volgde, gelijk ik reeds schreef, den 5en Maart 1865, te Amsterdam in
het deftige Saxenburgh aan de Keizersgracht, waar de heer Hacke zijn winterverblijf
had en dat later de gezellige woning van Amsterdam's Burgemeester geworden is.
Van Tienhoven's vereering en genegenheid voor zijn schoonvader - de moeder,
Jonkvrouwe Elias, overleed in Februari 1868 - zijn altijd warm en innig geweest en
wezen hem als van zelf aan om in 1873 het ‘Levensbericht’ te schrijven van den
man, ‘wien een leven te beurt viel, waarin doel en krachten steeds in overeenstemming
waren en die dat leven kon verlaten met de overtuiging, de voorgestelde taak’ - de
overzetting en uitgave van Dante's Divina Commedia - ‘op bevredigende wijze te
hebben volbracht.’ Door een artikel, getiteld ‘un Dantista Olandese, Cenni Biografici’,
geschreven voor de Rivista Europea, deed hij Hacke's leven en werken in Italië
kennen.
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Wat voor Van Tienhoven zijn gezinsleven geweest is, daarvan heb ook ik - altoos
uit een eerbiedige verte, want ‘het heilige der heiligen’ is hier zelfs voor
vrienden-oogen slechts te vermoeden - de trouwe en roerende teekenen gezien. Hoe
bloeiend is het geweest: zes zonen en drie dochters, allen in hun voorkomen
herinnerend aan de vriendelijke trekken van vader of moeder en verbonden, zoo met
de ouders als onderling, door een genegenheid zoo natuurlijk in wezen en uiting, dat
zelfs bij den deftigen staat dien de Burgemeester, de Minister, of de Commissaris
der Koningin voerde, toch de weldadige invloed der gezinsverhoudingen altijd
merkbaar was en een vertrouwelijke kleur gaf aan ontmoetingen en gesprekken.
Hoe vreeselijk zijn nu in dezen kring opeens de slagen gevallen, die den rug van
den vader hebben gebogen vóór den tijd, de slagen, die twee dochters en twee zonen,
allen volwassen, doodelijk troffen; een derde zoon ontviel aan de moeder na Van
Tienhoven's dood. Het kon wel niet anders, of dit leed, hoe manlijk ook gedragen,
meest niet alleen de rustigheid van den levensavond wreed verstoren, maar ook aan
den lust waarmee het laatste stuk der levenstaak vervuld werd, van zijn veerkracht
ontnemen.
Vat ik het levensverhaal weder op, dan begin ik nu met den eersten tijd van het
maatschappelijk leven, den Haagschen. Hij had zich den Haag als woonplaats gekozen
en, als de meeste jonge rechtsgeleerden, de advocatenpractijk als aanvankelijk beroep.
Hij vond juist daar als confrères oude academievrienden van Utrecht, J.J. Bergsma,
Vlielander Hein, J.J. van Geuns en
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E.H. Karsten, die in den nieuwen kring vrienden bleven en huisvrienden werden.
Toch trok hem al spoedig het geregelde werk van het ambtelijk leven aan en werd
hij bij Koninklijk Besluit van 30 April 1867 benoemd - een benoeming waarvoor de
hoogleeraar Fruin hem warm had aanbevolen - tot adjunct-commies bij het
Departement van Justitie en geplaatst bij de toenmalige 2e Afdeeling, welke - heel
wat eenvoudiger organisatie in dien tijd - o.a. belast was met ‘wetgevenden arbeid.’
Aan het hoofd dier afdeeling stood de fijne jurist A.A. de Pinto, de latere
vice-president van den Hoogen Raad, de tot in hoogen leeftijd frisch denkende en
fijn voelende man. Hoe moeten deze twee fijne geesten, de jongere die voor den
oudere een welkom medewerker, de oudere die voor den jongere een sympathiek
leidsman was, elkaar hebben begrepen en gewaardeerd. De samenwerking heeft maar
kort geduurd, nog niet twee jaren; doch de eenmaal opgebouwde vriendschap heeft
stand gehouden het heele leven door.
Met deze werkzaamheid aan het Departement liep evenwijdig Van Tienhoven's
werkzaamheid als Secretaris der, op voordracht van den Minister van Justitie B o r r e t ,
bij Kon. Besluit van 9 Februari 1867 no. 58 ingestelde ‘Staatscommissie voor de
herziening der wetgeving op de eigendoms-overdragt van onroerende goederen, het
hypotheekstelsel en het notariaat.’ Zijne aanwijzing tot Secretaris geschiedde
aanvankelijk, krachtens voormeld K.B., door den Minister van Justitie; later, 24
Maart 1869, werd deze aanwijzing in een Koninklijke benoeming omgezet.
Van die Staatscommissie was Voorzitter de Staatsraad Mr. C.H.B. Boot, van wien,
als Minister van
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Justitie, in 1860 de indiening van een Wetsontwerp over deze materie was uitgegaan,
en tot wien Van Tienhoven door zijne werkzaamheid als Secretaris in zoo nauwe
persoonlijke betrekking kwam, dat hij zich in 1893 - hoezeer hij toen ambtelijk de
handen vol had - geroepen voelde om het levensbericht van zijn vroegeren voorzitter
saam te stellen. Maar onder de leden der Commissie waren er meer, mannen van
beteekenis, met wie hij door zijn werkzaamheid in een persoonlijke betrekking kwam
van blijvende gehechtheid: als de hoogleeraar Van Boneval Faure, de magistrates J.
Pols en J.G. Kist en de Deken der Haagsche Orde van Advocaten, Mr. A. de Pinto.
Ruim drie jaren na hare instelling, 21 April 1870, bood de Commissie hare
voorstellen den Koning aan: een reeks van Wetsontwerpen op het gebied van fiscaal-,
burgerlijk-, handels- en procesrecht, alle met toelichtingen en Ontwerp-Besluiten ter
uitvoering; een zeer volumineuzen arbeid, in 1870 bij Gebrs. Belinfante uitgegeven.
Wel zijn de Wetsontwerpen naar den Raad van State ter overweging gezonden; maar
de destijds sterke wisseling van Ministers van Justitie was voor blijvende
belangstelling niet gunstig en zoo zakte ook dit werk, waarvoor Van Tienhoven's
welversneden pen zich zoo dapper had geweerd, geleidelijk naar het algemeen
archievengraf af. En daarom en wegens het technische van de materie moge de lezer
mij ten goede houden, dat ik op den inhoud niet inga. Vermeld zij alleen, dat het
tegenwoordige centrale toelatingsexamen voor het notarisambt in dit Rapport is
voorbereid.
Maar de Hofstad zoude Van Tienhoven's woonplaats niet blijven. Hij kocht er
voor zomerblijf het in de Scheveningsche boschjes gelegen vriendelijk landhuis
Erica, toen
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hij als hoogleeraar in de rechtsgeleerdheid aan het Athenaeum Illustre naar Amsterdam
werd geroepen en daarom, met ingang van 1 April 1869, uit zijn betrekking aan het
Departemeat een eervol ontslag verzocht en verkreeg.
De Hoofdstad des Rijks. Aan haar heeft hij zijn beste werkkrachten mogen geven;
haar heeft hij gediend en liefgehad, vijfentwintig jaren lang.
Hem was opgedragen het professoraat in het Romeinsche Recht en in het Staatsrecht
en de nauwlijks 27-jarige was geroepen, om in de ‘Orde der hoogleeraren van het
Athenaeum’ de plaats in te nemen, waarop zooeven nog de vroeg gestorven Martinus
des Amorie van der Hoeven gestaan had. Dat hij die plaats naderde met eerbiedigen
schroom, wie had het anders verwacht. Treffend van zin en fijn van bouw is dat
gedeelte der inaugureele rede, waarin deze stemming wend neergelegd. Hij waagde
het niet eenmaal het beeld van den voorganger te schetsen. ‘De lofspraak van
oningewijden kan alleen een tint van alledaagschheid werpen op een leven, dat boven
het alledaagsche zoo verre verheven was. Zij worde slechts gehoord uit den mond
van hen, wien het vergund was, een diepen blik te slaan in dien denkenden geest, die
met onleschbaren dorst naar waarheid, zoolang het voor hem dag was, gewoekerd
heeft met talenten, zooals de natuur maar zelden in één mensch vereenigt.’ ‘Aan mij
- zoo ging hij voort - past het slechts, te herinneren aan dat rusteloos streven, aan die
zucht om, wat eigen aanschouwing geleerd had, voort te planten en uit te storten in
anderen met de kracht van een geheel eenige taal ... Hoe trilt niet alles in mij, nu ik
de taak aanvaard, die de onverbiddelijke dood aan zulke handen ontnomen heeft.’
De rede werd 19 April 1869 uitgesproken en had tot
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onderwerp ‘De waarde van het Romeinsche Recht voor de studie van het
hedendaagsche privaatrecht’. Over deze stof was vóór het optreden van den jongen
Amsterdamschen hoogleeraar al heel wat gezegd en geschreven en is na hem nog
menig professoraal woord gevallen. Ieder optredend hoogleeraar die dat vak te
leeraren erlangde, moest zich wel daarover uitspreken. De persoonlijkheid van ieder
dezer geleerden en de tijd waarin hij opkwam, heeft vanzelf telkens aan de
beschouwingen van den schrijver of spreker haar bijzondere richting gegeven. In
Van Tienhoven's tijd beheerschte het vak nog geheel de candidaats-studieën zonder
eenig tegenwicht, en werd het hier te lande o.a. gedragen: te Utrecht door den
geleerden Lintelo de Geer, Van Tienhoven's leermeester; te Leiden door den
bezielenden J.E. Goudsmit.
Op beider gezag beroept hij zich. Dachten zij niet in denzelfden geest als waarin
hij - men herinnere zich zijn dissertatie - zoo gaarne alle rechtsstudie bezag, ook de
studie van het Romeinsche recht; waarvan de Geer had in het licht gesteld, dat het
‘het leven niet met abstracte begrippen naderde, maar uit de vragen van het leven
zijn begrippen wist te vormen’ en van welks beoefening Goudsmit ‘de
noodzakelijkheid op voortreffelijke wijze had gevindiceerd’ met zijn door zijn
studenten zoo gaarne herhaalde uitspraak, dat dit voor het Romeinsche Recht zoo
zijn moest, ‘niet omdat het Romeinsch, maar omdat het Recht is’.
Het was mij een genot Van Tienhoven's Rede door te lezen. In een uitnemend
verzorgden stijl wordt een wel doordachte en doorvoelde overtuiging neergelegd,
dat ‘de Themis Romana haren ouden luister behouden heeft, niet om haar grootsch
verleden, niet om haar
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mystiek gewaad, dat slechts den kinderleeftijd der volken tot ontzag weet te dwingen,
maar om de beginselen van eeuwige waarheid, die zij in zich draagt, om hare
waarachtige innerlijke grootheid. Daarom, maar daarom ook alleen, heeft zij voor
de nieuwere wetgevingen, buiten hare historische beteekenis ook praktische waarde
blijven behouden.’ En nu volgt allereerst de beschrijving van die historische
beteekenis, ‘iets natuurlijks in het tijdvak van de vestiging der Romeinsche
wereldheerschappij, iets overweldigends in de periode der ‘Receptie,’ ook in
verschillende deelen van ons vaderland, en eindelijk iets eerbiedwekkends in de
periode der codificatie, toen het op een zeer groot gebied van het rechtsleven in den
Code Civil was opgenomen en langs dien weg, door de Nederlandsche Ontwerpen
van 1816 en 1820 heen, ook op onze nationale wetgeving van 1838 zijn stempel
zette’.....
Zoo gaarne zou ik veel meer willen aanhalen, breede gedachten en voorbeelden
ter illustratie. Maar aan de vermaning om vooral beknopt te zijn, mag ik niet al te
ongehoorzaam wezen.
Bestudeering van het Romeinsche recht dus ook voor het begrijpen van de
beginselen van het eigen recht. Bestudeering, ook in zijn voor onzen tijd afgestorven
gedeelten. Immers het geheele veld moet worden bearbeid, al liggen de schatten
slechts in een gedeelte verborgen; het kunstwerk moet in zijn geheel overzien. Mede
omdat daarin de voorwaarden voor verdere rechtsontwikkeling geopenbaard zijn.
Want de rechtsvorming van onzen tijd heeft het ontwikkelingsproces voort te zetten.
Onze wetgever heeft dat niet altijd begrepen. Doch dan neme de wetenschap het
daarvoor op. Zij vindt onwil en onmacht als hinderpalen op haren weg.
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‘Maar ook die beide zijn verschijnselen van voorbijgaanden aard’. Aan de waarheid
is de toekomst en ‘eerst in die toekomst zal het Recht van Rome ons verschijnen in
zijn volle grootheid; eerst dan zal het Romeinsche volk in waarheid voor ons de
volbrenger zijn eener machtige zending’.
Een jong hoogleeraar in deze gezindheid zijn ambt aanvaardend, moet zijn
studenten hebben geboeid en bezield; en moet zelf onder de bekoring hebben geleefd
van wat van hem uitging. Toch heeft zijn ambtsvervulling maar kort geduurd. Ruim
vier jaar later was alles voorbij. Reeds op 23 December 1873, op nauwelijks 32-jarigen
leeftijd sprak Van Tienhoven, bij het nederleggen van zijn hoogleeraarsambt het
‘Afscheidswoord’ aan zijn studenten.
Wat heeft zoo spoedig dezen uitgang bewerkt? Een groote teleurstelling natuurlijk;
een teleurstelling in het ambt zelf, een teleurstelling ten aanzien van de geheele
opvatting omtrent ‘Het hooger onderwijs en het Athenaeum te Amsterdam’, zooals
de titel van genoemd ‘Afscheidswoord’ luidt. Dat afscheidswoord is niet in den
handel uitgegeven; doch een gedrukt exemplaar ligt vóór mij. Het werd dus
oorspronkelijk niet voor den druk bestemd; het was dan ook, zooals het voorwoord
zegt, ‘haastig gesteld en slechts tot spreken bestemd’. ‘Aan een woord uit het hart
gevloeid - vraagt de spreker - stelle de kritiek geen zware eischen’. Toch moest hij
op verspreiding van dit woord gesteld zijn. Immers, ofschoon hij de redenen zijner
ontslag-aanvrage èn in die aanvrage zelve èn in een uitvoerig schrijven aan Curatoren,
dat dit College ter kennis van den Raad had gebracht, uitvoerig had uiteen gezet, van
gemeentewege zijn die stukken niet ter kennis van het publiek gebracht; het
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officiëele verslag der gemeenteraadszitting deelt alleen mede - aldus bovenbedoeld
voorwoord - ‘dat mij eervol ontslag verleend is, omdat de pogingen mij te bewegen
op mijn verzoek terug te komen niet met gunstigen uitslag waren bekroond’. Dit kon
misverstand wekken en daarom volgen op die woorden deze andere: ‘Ik wensch hier
bij te voegen, dat, voor zoover die pogingen zijn aangewend, ik een voorstel, met
mij van ter zijde besproken, aangenomen en mij volkomen bereid verklaard had, een
deel mijner taak te blijven vervullen’.
Van Tienhoven's leerstoel immers zou er een zijn voor Romeinsch Recht en voor
Staatsrecht. Aan het Athenaeum zou wel hooger onderwijs worden gegeven, maar
ietwat op een zuinigje; veel vakken over weinig professoren verdeeld. Dat was een
vitium originis. Hij kon zich in dezen staat van zaken niet langer bewegen. Zijn
belangstelling in de staatsrechtelijke vakken - was het te verwonderen in iemand die
later voor de hoogste regeer-ambten bleek bestemd te zijn - wies met den tijd en de
krachten die hij er aan gaf. Maar de omvang dier studie, het besef dat ‘de beoefening
van het Staatsrecht voortdurend op het groote veld der philosophie en historie moet
leiden en in gedurige aanraking brengt met het uitgebreide gebied, door de
verschillende staatswetenschappen gevormd’ - dat alles overweldigde hem, zoolang
daarnaast ook het Romeinsche Recht en zijn Geschiedenis moest beoefend blijven,
en deze studie ‘bijna alle zich steeds meer ontwikkelende instituten van het
Privaatrecht binnen den kring harer beoefening trekt’. Bleef deze dubbele last op
hem drukken, dan wilde hij weg. Immers een hoogleeraar moet niet enkel onderwijs
geven - en nog wel hooger onderwijs - maar moet de wetenschappen zelve die hij
dient, blijven beheerschen.
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De verandering in de hem zelven verstrekte opdracht was echter niet een op zich zelf
staande wensch. Hetzelfde bezwaar betrof ook andere faculteiten en zoo werd
waarschijnlijk wel op Van Tienhoven's initiatief, een reorganisatie-plan voor het
Athenaeum opgesteld en uitgewerkt door Curatoren in overleg met ‘de Orde van
Hoogleeraren’, een plan dat tot spoedige indiening bij den Gemeenteraad was bestemd.
Ware dat plan tot stand gekomen, dan ware hij gaarne hoogleeraar te Amsterdam
gebleven.
Maar in den Gemeenteraad was de meerderheid niet in die richting gestemd. Daar
voorzag men binnen niet te langen tijd een herziening van de wetgeving op het hooger
onderwijs en wilde men afwachten wat die aan Amsterdam met zijn Athenaeum
brengen zou. Van Tienhoven deelde dat optimisme niet; maar zelfs wie van de naaste
toekomst meer verwachtte dan hij durfde hopen, kon toch z.i. deze stelling wagen,
‘dat’, wil de Gemeente Amsterdam voor hare inrichting van Hooger Onderwijs gelijke
rechten verkrijgen, als de Staat aan de zijne toekent, die rechten verdiend, niet alleen
gevraagd moeten worden’.
Aan de reorganisatie-plannen werd dus geen gevolg gegeven en zoo werd ook aan
Van Tienhoven's alleszins gerechtvaardigden wensch niet voldaan; maar hem gegeven,
wat hij, bij weigering van dat andere gevraagd had, een eervol ontslag uit zijne
betrekking van Hoogleeraar aan het Athenaeum Illustre, tegen 1 Januari 1874.
Zoo is de teerling in Van Tienhoven's leven gevallen: non scholae, sed vitae zou
hij verder bestemd zijn. Maar de wetenschappelijke zin, die hem naar een
professoralen leerstoel gedreven had, is aan vele van zijn daden leiding en wijding
blijven geven en, waar hij, om der
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wetenschaps wille het Athenaeum van Amsterdam verliet, heeft hij, enkele jaren na
zijn aftreden, met de kracht eener ongebroken liefde de gelegenheid aangegrepen
die hij zag liggen binnen zijn bereik, om er toe mee te werken, dat datzelfde
Athenaeum binnen de Hoofdstad verheven werd tot de Universiteit van Amsterdam,
als gelijke van Leiden, Utrecht en Groningen.
Voordat ik overga tot het schetsen van zijn levenstijd als Regeerder van Stad, Land
en Gewest, plaats ik, in het voorbijgaan, uit 1871 en 1874 twee door hem gehouden
toespraken op het gebied van zijn sociale werkzaamheid: de ‘Aanspraak’ als
Algemeene Voorzitter der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen bij de opening der
86ste. Algemeene Vergadering op 8 Augustus van eerstgenoemd jaar, en de
‘Toespraak’ als Voorzitter van het Nederlandsch Genootschap ‘Tot Zedelijke
Verbetering der Gevangenen’ bij de herdenking van des Genootschaps 50-jarig
bestaan, op 7 Juni 1874, bij een plechtige samenkomst in de Walenkerk, waarbij aan
's Voorzitter's toespraak voorafging en daarop volgde de uitvoering door een
vrouwenkoor van zangnummers, waarvoor Dr. E. Laurillard, de ziel van het
Genootschap, den tekst had gedicht.
Het zal niemand, die Van Tienhoven gekend heeft, verwonderen, dat beide
toespraken in alle volheid het idealisme teruggeven dat zijn gemoed vervulde, als
hij aan sociale bemoeiingen als die van ‘de Maatschappij’ en van ‘het Genootschap’
dacht.
De eerstgenoemde aanspraak was een opwekking om te bestrijden de vijandige
machten van enghartigheid, zelfzucht, misbruik van macht, miskenning van de waarde
der individueele vrijheid, materialisme en minachting van het geestelijke, ‘die de
ontwikkeling der menschheid
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naar hooger nog steeds bedreigen, al kunnen wij dankbaar op enkele veroveringen
wijzen’. En zijn dan niet als van zelf de strijdmiddelen aangewezen in ‘verspreiding
van kennis, zoo geschikt om een bekrompen egoïsme te breken, opwekking van
godsvrucht, die, verheven boven alle geloofsvormen, de liefde tot den naaste als
hoogste wet stelt’. Een Nutsvergadering genoot van zulke ontboezemingen, geheel
in den stijl van dien tijd. Maar er was op dat oogenblik nog een bijzondere reden
voor een stemming als deze, eene in den aanhef der aanspraak naar voren gebracht,
en waarvan de lezing thans mij allerpijnlijkst aandoet: de Fransch-Duitsche Oorlog
was juist geëindigd, ‘de nachtmerrie van bloed- en moordtooneelen was geweken’,
men meende weer in ‘den vooruitgang der menschheid te mogen gaan gelooven’.
En nu .... ?
De inhoud der toespraak voor het Genootschap tot Zedelijke Verbetering der
Gevangenen was meer concreet, ging op de bijzonderheden van strafrecht en van
wat wij nu ‘reclasseering’ noemen in en werd saamgevat in de leuze van het
Genootschap: ‘Overwin het kwade door het goede’; zoodat het opschrift luidt: ‘Het
goede voor de Maatschappij het middel ter bestrijding van het kwade’. Typisch was
daarbij doorloopend de tegenstelling tusschen het engere, het gebonden standpunt
van den Staat en het nieuwe, het vrije standpunt van de Maatschappij; typisch, als
teeken van den tijd die nu reeds 40 jaren achter ons ligt. Maar perspectief stak zeker
in deze rede èn voor de hervorming van het gevangeniswezen èn voor nieuwe
maatregelen tegen kinderverwaarloozing èn voor het werk der reclasseering. Wanneer
over enkele jaren het ‘Genootschap’ zijn eerste levenseeuw zal afsluiten, dan zal wel
worden aangetoond,
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dat de tweede helft dier eeuw hier heel wat meer activiteit heeft gebracht, van den
kant van Staat en Maatschappij beide, dan de eerste heeft; maar dan zal toch de
oproep van het Genootschap tot zijn verderenlevensgang in geen anderen toon klinken,
dan die werd ingezet door Van Tienhoven, den Voorzitter van dan vijftig jaren her.
Toen hij had opgehouden ambtenaar te zijn van Amsterdam en hij dus verkiesbaar
was geworden voor den Gemeenteraad, werd Van Tienhoven aanstonds tot lid van
dat lichaam gekozen en weldra uitverkoren om Wethouder voor de Financiën te zijn.
Hiermee vangt een ambtelijke loopbaan aan, zoo glansrijk als er maar zelden een
doorloopen wordt; vertrouwen werd hem geschonken van alle zijden: de kiezers
brachten hem in den Gemeenteraad en, Maart 1878, in de Tweede Kamer der Staten
Generaal; de Raad riep hem tot tweemalen toe tot het wethouderschap; de
Landsregeering droeg hem het Burgemeesterschap op van Amsterdam en aanstonds
daarop vaardigden de Staten van het Gewest den Burgemeester der Hoofdstad naar
de Eerste Kamer af; de Koningin-Regentes benoemde, Augustus 1891, den
Burgemeester tot Minister en, nauwelijks was hij als zoodanig afgetreden, Maart
1894, of hij werd op nieuw Lid der Eerste Kamer, totdat de Kroon hem aanwees tot
Commissaris der Koningin in Noord-Holland, welk ambt hij eerst in 1911 verliet,
toen de levensavond voor hem gekomen was.
Zoo heb ik hem dus nu te schetsen in zijn ambtelijk werk; waar hij niet meer had
te schrijven of te redevoeren, maar te handelen en te leiden. Doch waar vindt hier de
levensbeschrijver zijn stof? De regeerdaden van
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iederen dag, overleggingen ter voorbereiding, samensprekingen ter vaststelling,
besluiten ter uitvoering, dat alles volgt elkaar in groote verscheidenheid steeds op;
kleine belangen en groote, alles houdt de aandacht van den regeerder bezet, maar
wordt straks weer verdrongen door wat anders. Zoo worden de uren, de dagen, de
maanden, de jaren met denken en doen gevuld, voor de gemeene welvaart, voor den
bloei van instellingen, voor het levensbestaan en het levensgenot van menschen,
burgers en vreemdelingen, zoo wordt de geheele werkkracht aan de regeertaak
gegeven, met opgewektheid, belangstelling, toewijding. Maar de levensbeschrijver
kan den werker daarbij onmogelijk volgen op den voet.
Toen Van Tienhoven, op 4 Februari 1874, in den Gemeenteraad kwam te zitten,
was de heer C.J.A. d e n Te x Burgemeester, de eerste man van beteekenis dus, dien
hij in den nieuwen levenskring ontmoette: ook voor het jonge raadslid, wiens
werkzaamheid pas begon, ‘een voorbeeld van nauwlettende plichtsbetrachting, een
toonbeeld van oud-Hollandsche trouw en eerlijkheid bij het volbrengen der opgelegde
taak’, zooals hijzelf den Tex schetste, toen hij hem in 1880 stond op te volgen in het
Burgemeestersambt. Daar vond hij verder mannen als J.C. de Koning, E.N. Rahusen,
J.C. de Vries, W. Roëll, P.R. Feith, medewerkers, met wie hij totdat de dood het
einde bracht, in trouwe vriendschap heeft verkeerd. En de jonge talentvolle man was
hun welkom.
Al aanstonds werd hij benoemd in de Raadscommissie van drie leden die een adres
moesten ontwerpen, waarin de Hoofdstad de Landsregeering wilde aansporen om
voor de bevordering van den aanleg van het Noordzee-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1916

337
kanaal beslissend in te grijpen, de zaak uit de handen der Kanaalmaatschappij weg
te nemen en het werk af te maken van Rijkswege met een financieelen steun van
Amsterdam. Het blijkbaar door Van Tienhoven gestelde en door hem verdedigde
ontwerpadres ging er glansrijk door.
Aan het eind van dat eerste jaar reeds benoemden zijn medeleden hem tot
wethouder. De eerste poging, om hem het beheer van Publieke Werken op te dragen,
mislukte. Hij hield de benoeming in beraad maar bedankte; hij kende zich zelven en
wilde niet buiten zijn geestesrichting gaan. Maar toen kort daarna het wethouderschap
voor de Financiën openkwam en de niet ontmoedigde Gemeenteraad hem hiervoor
aanwees, was hij bereid.
Dat met hem een frissche kracht was gewonnen, bleek al spoedig uit zijn houding
in twee aangelegenheden: de ondernomen voorbereiding eener nieuwe verordening
op de heffing der plaatselijke directe belasting, welke hij tot een werkelijke belasting
naar het inkomen wilde maken, waardoor bepaaldelijk de middenstand van
onevenredigen druk zou worden ontlast en de inkomens der vermogenden met meer
zekerheid zouden worden bereikt, een werk, dat reeds in 1877 tot stand kwam; en
de verdediging van het plan om van gemeentewege arbeiderswoningen te bouwen
en daarvoor ƒ 1.800.000 uit te trekken. Zeer merkwaardig is Van Tienhoven's
principiëele verdediging van dit plan tegenover een stoeren tegenstander als Mr.
Vening Meinesz, waarbij de aanvaller en de verdediger zich op het gebied der
beginselen van staatsrecht en overheidsinmenging bewogen. Van Tienhoven's
‘staatsrechtelijke’ stelling, dat, waar de Gezondheidsdienst 5000, door 21 000
menschen be-
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woonde kelderwoningen had afgekeurd, en waar tegenover dat feit de particuliere
bouwlust onverschillig was gebleven, het nu de plicht der overheid was geworden,
om zelve in de dringende behoefte te voorzien, werd door zijn bestrijder in een
‘staatsgevaarlijke’ stelling omgedoopt en, toen de gewezen hoogleeraar de verhouding
tusschen staat en individu in de oude historie, de middeleeuwen en de nieuwe
geschiedenis in hoofdlijnen had geteekend, om voor den huidigen tijd de juistheid
van zijn stelling te staven, spotte een der raadsleden met dat ‘professoraal advies’
en voerde Mr. Vening Meinesz den voorsteller de consequentie te gemoet, dat dan
de zorg voor voedsel ook maar staatstaak worden moest, een aanval, die met het
korte wederwoord afgeslagen werd: ‘zeker ook voor voedsel en voor drinkwater,
zoodra en zooals het algemeen belang zulks vordert’. Het was de tijd van leerstellige
gisting op het terrein der overheidsbemoeiing; de stelling van Van Tienhoven was
toen radicaal en toch is diezelfde gedachte later nog wel minder voorwaardelijk
geformuleerd geworden. Intusschen hij overwon, hoewel nog maar even; de stemming
was 16 tegen 14.
In dezen tijd begon ook de beweging, waarvan hij al ras zelf de ziel was, voor den
opbloei van het Athenaeum Illustre tot een volle, graden verleenende Universiteit.
Daar was bij de Wetgevende Macht een Ontwerp tot herziening van de Wet op het
Hooger Onderwijs aan de orde; maar, hoezeer in het door den toenmaligen minister
gewijzigd ontwerp in de mogelijkheid eener verheffing van Athenaeum tot Universiteit
wel was voorzien, Amsterdam verwachtte moor van een speciale verheffing van haar
Athenaeum, dat immers getoond had zoodanige verheffing waard te zijn en volkomen
in
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staat om die te aanvaarden. Aan strenge voorwaarden wilde de stad gaarne voldoen
en in een toen tot de Tweede Kamer gericht adres bood zij zelve nog twee
voorwaarden meer aan dan de wetsontwerper had gesteld: de omvang van het
onderwijs zou gelijk zijn aan dat der Rijksuniversiteiten en de benoeming der
hoogleeraren zou de Kroon hebben goed te keuren. Al spoedig kwam deze
aangelegenheid op den gewenschten weg en reeds in de gemeenteraadsvergadering
van 21 Maart 1876 kon Burgemeester den Tex de gemeente geluk wenschen met de
aanneming, een dag te voren, van het amendement op het Ontwerp van Wet op het
Hooger Onderwijs, waarbij de verheffing van het Amsterdamsch Athenaeum tot
gelijkwaardige Universiteit nadrukkelijk in de handen der hoofdstad zelve was
neergelegd. Toen het er nu op aankwam, om deze verheffing met de daad voor te
bereiden, was, met den Burgemeester, de wethouder voor onderwijs, mr. J.C. d e
K o n i n g , de stadsbestuurder die de leiding had te nemen en haar ook met groote
toewijding genomen heeft; maar de wethouder voor de financiën was hun daarbij als
van zelf de derde in den bond, hij die zelf in een der raadsvergaderingen van die
dagen nadrukkelijk verklaarde: ‘Iedereen weet dat ik een vurig voorstander ben van
het Hooger Onderwijs in deze gemeente en niets liever zie, dan dat de toekomstige
Universiteit flink worde georganiseerd.’
In deze eerste periode van het openbare leven - er werd reeds op gewezen - valt
ook Van Tienhoven's lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van
Maart 1878 tot December 1879, voor het kiesdistrict Amsterdam. Uit dien tijd mogen
dan wel met trots in herinnering worden gebracht de uitnemende,
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hoog gestemde en keurig gestyleerde redevoeringen, die hij in Mei 1879 uitsprak bij
de behandeling van het ontwerp-kanalenwet van den eersten Minister van Waterstaat,
Mr. Tak van Poortvliet, in het kabinet dat gevormd was door Mr. J. Kappeyne van
de Coppello. In het stel der kanalen, die in het eerste artikel van dat ‘Ontwerp van
wet tot aanleg en verbetering van eenige werken ten behoeve der binnenlandsche
scheepvaart’ werden voorgesteld, was in de eerste plaats, onder a, genoemd ‘een
kanaal gegraven van Amsterdam door de Geldersche Vallei naar den Boven-Waal’.
Dat zou zijn de kortste waterweg tot verbinding van Amsterdam met het Duitsche
achterland, van ‘het Noordzeekanaal met het cetrum van Europa’, niet meer dan 77
kilometer lang, tegonover 114 1/2 kilometer in het plan tot verbetering van de
Keulsche Vaart. Met den Minister verdedigde ook Van Tienhoven dit plan uit een
ruim, Nederlandsch, niet uit een beperkt, Amsterdamsch gezichtspunt. ‘Mij persoonlijk
binden aan Amsterdam slechts nieuwe banden,’ zeide hijzelf. Maar noch de veerkracht
van den minister-voorsteller, noch de betoogen van zijn overtuigd helper, konden in
de Kamer het plan redden. Wel vond dit kanaal bij de geïsoleerde stemming over
een amendement om het van de lijst te schrappen zijn meerderheid (41-37); maar bij
de eindstemming over het geheele artikel, werd de ongelukkige en niet de gelukkige
mogelijkheid tot realiteit. Wat de Minister had gehoopt, dat de voorgestelde en
geïsoleerd gesteunde zes werken elkander zouden voortstuwen naar het Staatsblad,
gebeurde niet; juist het omgekeerde: een combinatie van minderheden sleepte het
mooie geheel naar den ondergang; en dat met de meerderheid van slechts ééne stem
(40-39). Nog her-
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inner ik mij de teleurstelling dier dagen. Maar, al was Minister Tak van Poortvliet
met zijne helpers verslagen, de nederlaag zelve en zeker de strijd voor wat in de
eerste plaats Amsterdam ten goede had moeten komen, had tusschen de Hoofdstad
en dien éénen zeer uitnemenden strijder Van Tienhoven het gevoel van voor goed
samen te hooren, ongetwijfeld versterkt.
Met die nu in zoo weinig jaren vast gegroeide verhouding was wel in de
volkomenste harmonie de benoeming van ‘het Lid der Tweede Kamer Mr. G. Van
Tienhoven’ tot Burgemeester van Amsterdam met ingang van 1 Januari 1880, tegen
welken dag de heer den Tex, om redenen van privaten aard, eervol ontslag had
verzocht. De benoeming - het werd bij zijn installatie onverholen uitgesproken - was
ook den Gemeenteraad welkom. En in Juli van datzelfde jaar betuigden als het ware
ook de Staten der Provincie hun instemming, toen zij den nieuwen Burgemeester der
Hoofdstad, die nu de Tweede Kamer had verlaten, als lid der Eerste Kamer in de
Staten-Generaal terugbrachten. Daar zette hij al spoedig den zooeven vermelden, in
de Tweede Kamer gevoerden strijd voort, nu echter niet verdedigend, maar aanvallend,
toen hij, op 27 Juli 1881, zijn gezaghebbende stem richtte tegen het wetsontwerp ‘tot
aaaleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de Merwede’, waarmede
de Minister van Waterstaat de Klerck - die toch vroeger ook een voorstander van het
plan der Geldersche Vallei geweest was - nu Amsterdam wilde troosten, wat de
Tweede Kamer reeds had goedgevonden. Maar Van Tienhoven deed zijn best om
dit opdringen van het ongewenschte te verhinderen, en voerde in de Eerste Kamer,
in een magistrale redevoering en in zijn
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repliek de oppositie aan, waarbij hij den geheelen Amsterdamschen handel achter
zich had. ‘Men heeft 10 jaren lang - zoo luidde zijn oordeel - gestreden voor een
verbeterde Rijnvaart, niet voor een verbeterde Keulsche vaart’. Maar de stemmen
waren reeds geteld: met 21 tegen 17 stemmen werd de wetsvoordracht aangenomen.
De strijd was uitgestreden. Amsterdam had niet kunnen veroveren waar het zoovele
jaren naar had uitgezien. Maar haar Burgemeester had tot twee malen toe op de bres
gestaan.
Dit viel hier even te herinneren. Nu keer ik van het Binnenhof terug naar het
Stadhuis, waar hij zetelde in den eersten regentenstoel, naast hem de kundige en
bevriende Thr. Mr. W. Röell (later baron) als wethouder voor de Financiën in zijne
plaats. De toezegging van deze bezetting was de voorwaarde geweest, waarop Van
Tienhoven zich ten slotte had bereid verklaard, Burgemeester te zijn. Toen het aanbod
voor de eerste maal werd gedaan - enkele maanden vroeger - had hij het afgeslagen.
Hij bleef veel liever Wethouder en Kamerlid; hij leidde een gelukkig leven, zoo in
zijn gezin, als in den omgang met goede vrienden, en vreesde, dat zooveel goeds
onder de nieuwe en zware beslommering lijden zou. Maar bij een nieuw aanzoek en
hernieuwden aandrang gaf hij toe. - Wat ik hier neerschrijf, is ontleend aan het eenige,
wat in een boek, waarin hij zich blijkbaar had voorgenomen ook over het
Burgemeestertijdperk herinneringen neer te schrijven, op schrift gesteld is; het plan
schijnt opgegeven.
Het ambt van Burgemeester der Hoofdstad stond nog altijd hoog in aanzien; een
erfenis uit het verleden. Maar hooger nog stegen met iederen dag de moeilijkheden
der ambtsvervulling; een eisch van de toekomst. Am-
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sterdam werd met den dag veelzijdiger. De leiding der zaken vorderde hier niet, als
wel elders, concentratie van doen en denken; op één bron van welvaart en één uiting
van levenskracht. Naar alle kanten moest worden gezien, gewerkt en gestreefd. De
grootheid van Amsterdam verder op te bouwen was niet als de bouw van een
Kathedraal met ééne bestemming; maar als de bouw van een vorstelijk paleis, in
uitgestrekte breedte van middenstuk en vleugels, met een veelheid van vertrekken
en zalen, voor het intieme leven, voor wereldsche feesten, voor rustigen arbeid, voor
gewichtige samenkomsten, en schitterend in den vollen rijkdom van schoonheden,
kunstig aangebracht.
Burgemeester Van Tienhoven had Amsterdam lief en voelde met al den rijkdom
van zijn veelzijdigen en al de fijnheid van zijn artistieken geest voor haar grootheid.
Voor de bevestiging van haar wetenschappelijk karakter als Universiteitsstad bleef
hij met groote zorg waakzaam en werkzaam; als President-Curator, krachtens zijn
ambt, was hij daartoe geroepen en met bijzonderen invloed toegerust; hij zag die
Universiteit toenemen in innerlijke kracht en uiterlijken bloei en wekte bij een zijner
bekenden uit den koopmansstand, den heer Rud. Lehmann, het milde voornemen,
om, ter nagedachtenis aan diens overleden broeder, wijlen den hoogleeraar in de
verloskunde en de leer der vrouwenziekten, Dr. L. Lehmann, een academische Aula
te stichten. In het voorjaar van 1891 kon die feestzaal nog onder zijn voorzitting
worden ingewijd; en niet lang daarna prijkte in haar hoofdnis Leenhoff's marmeren
Pallasbeeld, dat de bankier baron Rosenthal haar schonk. Dien dag der inwijding ik mocht als Rector Magnificus de plechtigheid leiden - herinner ik mij met ongewone
levendigheid en daarbij
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Van Tienhoven's opgewekten en ook den spreker bezielenden blik.
Ook een nieuwe Koopmansbeurs had hij Amsterdam toegedacht, maar hierbij
heeft het geluk hem niet gediend, al moest de nieuw ingevoerde beursbelasting mede
een element zijn in de verwachte verwezenlijking van deze gelukkige gedachte. De
wording van dit handelpaleis is een lijdensgeschiedenis geworden van plannen en
tegenplannen, van adviseerende commissiën en wedstrijdende bouwkundigen; toen
Van Tienhoven als burgemeester aftrad, was de oplossing er nog niet; eerst onder
zijn opvolger is het vraagstuk rijp geworden en de oplossing geboren.
Er is iets onvermijdelijks in den voorspoed zoowel als in den tegenspoed van
regeerders. Als zij opkomen, liggen voor hen oude vraagstukken die bijna rijp, en
nieuwe vraagstukken die nog nauwelijks aan het uitbotten zijn. Voor de eene groep
verwerven zij de eer der oplossing, voor de andere niet. En zoo plukt er een de
vruchten die voorgangers kweekten, en kan diezelfde bewindsman, hoe groot ook
zijn begeeren en zijn toewijding mogen zijn, met de afdoening van de andere taak,
allicht een taak met groote liefde op- en aangevat, maar niet gereed komen binnen
de tijdsgrenzen van zijn bestuur. Aldus is de loop der dingen noodwendig. Immers
voor rijpwording van zulke plannen moet een proces worden doorgemaakt, niet alleen
in den geest van de bestuurders, maar ook in de geesten van hen die hij bestuurt.
Burgemeester Van Tienhoven heeft meer dan een vraagstuk moeten behandelen,
dat van nature en onafwendbaar tot een wordingsgeschiedens van langen duur was
voorbestemd.
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Als hoofdvraagstuk van zoodanigen aard mag ik wel noemen, dat der ontwikkeling
van de geconcessionneerde ondernemingen van algemeen nut, gasfabricage,
tramverkeer, drinkwatervoorziening, levering van electrische licht- en beweegkracht,
tot gemeentelijke bedrijven.
Men herinnere zich Van Tienhoven's bovenaangehaalde uitspraak over de
noodzakelijkheid van overheidsbemoeiing voor werken van algemeen nut, wanneer
het particulier initiatief in gebreke bleef - het gold toen het bouwen van volkswoningen
- tegenover het raadslid Mr. Vening Meinesz, die zelfs dat standpunt gevaarlijk achtte,
en men bezie bij die herinnering den loop der dingen. Tijdens Van Tienhoven's
burgemeesterschap zat de gemeente nog aan verscheiden concessies vast of knoopte
zij nieuwe banden van dien aard; bij het doorbladeren van het Gemeenteblad van al
die jaren ontmoet men telkens onderhandelingen met of processen tegen de
Amsterdamsche Omnibus-Maatschappij, de Duinwater-Maatschappij, de Imperial
Gas-Association, de Maatschappij Electra. In deze materie is Van Tienhoven's
burgemeesterstijd, door de macht van juridieke banden, van economische inzichten
en van staatsrechtelijke opvattingen, een tijdperk van overgang gebleven, dat
noodwendig eenmaal zou uitloopen in de aera der gemeentebedrijven; maar dat even
noodwendig vooreerst nog het karakter van overgang moest blijven dragen. De
rijpheid kwam eerst later en begon al - wonderlijke speling van het lot - onder
dienzelfden Mr. Vening Meinesz, toen deze Van Tienhoven's opvolger geworden
was.
Andere bestuursaangelegenheden laat ik rusten. Ver meld zij alleen nog de
Gasthuis-quaestie van dien tijd, welke en in fundamenteele verbetering van den
verplegingsdienst en in de eerste-steen-legging van het Wilhel-
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mina Gasthuis door de jeudige Koningin zelve in het voorjaar van 1891 een gelukkige
oplossing vond.
De ontwikkeling van Amsterdam in huizenbouw, in bevolkingscijfer, in uitbreiding
van handel en scheepvaart ging haren snellen gang en aan zorg van den Burgemeester
heeft het daarbij nooit ontbroken. Dat werd ook in de gemeente erkend. Bij zijne
herbenoeming met 1 Januari 1886 gaf niemand minder dan de degelijke en oprechte
Mr. M.J. Pijnappel in den Raad van die waardeering getuigenis, en sprak hij het
onverholen uit, dat de taak van den Burgemeester der Hoofstad in den loop der zes
eerste jaren heel wat ondankbaarder geworden was; die eischte zooveel
zelfverloochening, dat alleen plichtsbesef tot vervulling daarvan kon nopen. In zijn
bescheid legde Van Tienhoven alles neer wat bij zelfbeschouwing op dien dag zijn
gemoed bewoog: ‘Waarin, zeide hij, ik ook moge gefaald hebben of in de toekomst
falen zal, dit is nooit geschied en zal ook nooit geschieden uit gemis aan zuiverheid
van bedoelingen bij de behartiging der belangen die mij en den leden van den Raad
gelijkelijk dierbaar zijn’.
Toen hij aldus sprak, was het juist voor den Burgemeester een booze tijd. Er
woelden onder de bevolking ernstige rebellische stroomingen. Bepaaldelijk sints
Augustus 1885 wies de driestheid van onruststokers, die herhaaldelijk optochten van
ontevredenen organiseerden, welke de politie handen vol werk gaven en waarbij de
volgers niet zelden tot handtastelijkheden en vernielingen oversloegen. Wat ik zooeven
van administratiefrechtelijke vraagstukken schreef, geldt ook van de sociale beweging.
Van Tienhoven heeft almede den tegenspoed gehad, Burgemeester te zijn, terwiji
die beweging in het voorbereidend stadium harer ontwikkeling verkeerde, wat men
nu wel
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noemen mag in de vlegeljaren van het veldwinnend socialisme. Opvolgers van hem
beleven den rustigen tijd, waarin zij met socialistische wethouders mogen
samenwerken. Hij had nog op allerlei onordelijke en gevaarlijke uitspattingen verdacht
te zijn en had de stad te regeeren in angst voor eene uitbarsting, die elk oogenblik
komen kon.
Zij kwam in Juli 1886, begon op Zondag den 25sten naar aanleiding van een feitelijk
ingrijpen der politie tegenover het verboden ‘palingtrekken’ op de Lindengracht een z.g.n. volksvermaak, dat hier allerminst inheemsch en klaarblijkelijk door de
bendehoofden als uittartingsmiddel opgezet was. Terwijl de nacht schijnbaar rustigheid
gaf, vlamde de smeulende brandstof in eens op in den namiddag van Maandag den
26sten. Een politie-detachement werd in de engte gedreven, de joelende menigte
dreigde uit de Jordaanstreek het centrum der stad binnen te dringen; de hulp der
militaire macht moest worden opgevorderd; daar vielen dooden en gewonden. Het
oproer was onderdrukt.
Toen de gerechtelijke vervolgingen ter zake van het voorgevallene waren
afgeloopen, achtte de Burgemeester den tijd gekomen, - het was hem gevraagd in de
raadsvergadering van 5 Januari, doch dan in een comité-generaal, want het verslag
der openbare vergadering zwijgt er van - om zich over het gebeurde openlijk te
verantwoorden. Die verantwoording is vervat in een omstandig schriftelijk Verslag,
gedagteekend 11 Januari 1887, dat als Bijlage A in Afdeeling I van het Gemeenteblad
van dat jaar is opgenomen. In de eerste raadsvergadering na het voorval, die van 8
en 9 September 1886, was daarover nog niet opzettelijk gesproken, doch bleek van
het vertrouwen in 's Burgemeesters gestie
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genoeg door de vaststelling van een strafverordening tegen het venten en om niet
verspreiden op den openbaren weg van nieuwsbladen of andere gedrukte of
geschreven stukken. De ervaring van het noodlottige jaar had duidelijk geleerd, dat
deze colportage een maar al te gezocht middel tot het verwekken van oploopen, met
hun woelige gevolgen, geweest was.
Van Tienhoven heeft in die dagen een harden plicht moeten vervullen. Maar aan
iets anders dan aan zijn plicht heeft hij ook toen niet gedacht en aan het slot van zijn
Verslag verklaart hij dan ook eenvoudig voor zich en voor allen die hem hadden
bijgestaan, dat zij op die droevige dagen ‘met een gerust geweten konden terugzien’.
Er waren gedurende zijn bewind ook zonnige dagen geweest en er zouden nog
vele zonnige volgen.
De Internationale Koloniale en Uitvoer-Tentoonstelling van 1883 is in vele
opzichten wel een succes geweest en de eerste mannen uit de handelskringen van
Amsterdam hebben daaraan hun werkkrachten en hun geld gegeven. En zij vonden
- zooals een hunner schreef - schier geen anderen steun, dan bij den Burgemeester.
Deze was ook in bijzondere mate een ‘representatief man’ en heeft in dien tijd
tegenover landgenoot en vreemdeling, tegenover vorstelijke personen en burgers de
Hoofdstad schitterend en gastvrij vertegenwoordigd. Toen het hinkende paard
achteraan kwam en de berijders daarvan eerlijk de vraag stelden, of dat nu niet, in
alle billijkheid naar de stadsruif kon worden gevoerd, vonden zij in den Burgemeester,
die de billijkheid en de wenschelijkheid van wat zij verlangden, niet inzag, en die
alleen voor de Stad had op te komen, een pleitbezorger niet; het verzoek werd, in
overeenstemming met
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zijn advies, door den Gemeenteraad afgewezen. Als erkenning van des Burgemeesters
verdiensten in dien mooien, doch ook moeilijken tijd is op het initiatief van eenige
leiders der tentoonstelling, nadat zij gesloten was, een medaille te zijner eer geslagen.
Burgemeester Van Tienhoven heeft - zooals reeds uit het hier meegedeelde blijkt,
en zooals een burgemeester van zulk een stad ook paste, niet alleen het bestuur der
gemeente geleid. Immers hij had de stad lief, hij voelde voor haar historie, voor haar
grootheid en haar welvaren stoffelijk en geestelijk; hij was dus ook tot meer dan tot
enkel besturen bereid.
Op het handhaven en uitbreiden der ondernemingen van handel, scheepvaart en
nijverheid was hij voortdurend bedacht. Hij kende de toongevende mannen op dit
gebied allen persoonlijk en, als hij op hun medewerking een beroep moest doen, wist
hij hen saam te roepen in de raadzaal van het stadhuis tot overleg. Hij vereenigde
elementen die misschien niet altijd even gemakkelijk zich zelven groepeerden, en
hij vormde of vervormde mee de plannen.
Aan een enkel zeer belangrijk geval van dezen aard moge worden herinnerd.
In 1890 verkeerde de ‘Koninklijke Fabriek van Stoom -en andere werktuigen’, op
Kattenburg, die jaren lang een industriëel centrum binnen Amsterdam geweest was,
in likwidatie. Evenals bij hare voorgangster - zij had al onder verschillende namen
geleefd - was bij haar de toestand van financieele moeilijkheden vrijwel chronisch
geworden. Zij kon zich niet oprichten, zooals zij daar lag. Reorganisatie was misschien
nog het eenige. Van Tienhoven peilde de ziekte en voelde als Burgemeester zich
geroepen, in het belang van de stad, voor-
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al van de arbeidersbevolking der ‘Eilanden’, middelen ter afdoende genezing te
vinden. Hij ging daartoe allereerst te rade met zijn collega in de Eerste Kamer, den
bekwamen leider der bekende machinefabriek te Hengelo, den heer C.F. Stork, die
hem de beste hulp aanbood, welke hij bieden kon, toen hij zijn eigen hoogst bekwamen
fabrieksdirecteur, den heer C.H. Strumphler, wist te bewegen, zich voor het
directeurschap der te vormen nieuwe Maatschappij tot exploitatie der fabriek
beschikbaar te stellen; een offer dat de heer Stork, om redenen die ik hier niet behoef
te vermelden, zonder te groot bezwaar voor zijn eigen zaak brengen kon. Na deze
fundamenteele voorbereiding en na besprekingen met de Commissarissen der
likwideerende zaak, van wie de heer Wertheim de voorzitter was, riep de
Burgemeester eenige mannen van beteekenis ten stadhuize samen: o.a.C.F. Stork,
L. Serrurier, J.T. Cremer, toen Directeur der Deli-Spoorweg-Maatschappij, W.J.
Geertsema, Mr. N.J. den Tex, Directeur der Kon. Nederl. Stoomboot-Maatschappij
en anderen, ook vertegenwoordigers der beide groote Spoorwegmaatschappijen.
Daar werd de combinatie gevormd, welke van likwidateuren de fabriek overnam,
zonder dat deze geheel behoefde te worden stopgezet. 16 Maart 1891 werd het
Prospectus van de ‘Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorweg-Materieel’,
- tegenwoordig heet zij verkort ‘Werkspoor’ - uitgegeven. Ik treed hier niet in de
bijzonderheden van den financieelen opzet, een wonderwerk van vinding, waarbij
eensdeels de nieuwe zaak krachtig moest staan en als herleefd, anderdeels de
aandeelhouders en obligatiehouders der oude zaak ook in billijkheid moesten worden
tevreden gesteld. De reorganisatie was 1 Juni 1891 een voldongen feit; de heer C.H.
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Strumphler trad op als Directeur; als President Commissaris stond de heer L. Serrurier
aan het hoofd van een krachtig college van ambtgenooten, onder wie later ook Mr.
Van Tienhoven zelf; wat het arbeidsveld aangaat, werd het scheepsbouwbedrijf, om
zijne onregelmatigheid, opgeheven en aan den nieuwen tak ‘spoorwegmaterieel’ een
eerste plaats gegeven. In de eerste bijeenkomst had de Burgemeester de hoop
uitgesproken dat deze instelling, welke tot dusver een der drie kruizen was geweest
van Amsterdams wapen, eenmaal een parel in haar kroon mocht heeten. Die hoop
is uitgekomen. De bouw van scheepsmachines is zeer belangrijk geworden; de bouw
van spoorwegmaterieel is aangevuld met die van locomotieven, ook van de grootste
soort; het aantal werklieden is geklommen tot ongeveer 3000; voor vakonderwijs en
voortgezet lager onderwijs van de jonge werklieden is aanstonds en blijvend gezorgd;
ook vindt het personeel er een leeszaal; het kapitaal en het fabrieksterrein is
voortdurend uitgebreid, een deel der zaak is wegens gemis aan ruimte overgebracht
naar het dorp Zuilen in het Sticht, waar in een tuindorp weldra voor een 130
arbeidersgezinnen woningen zullen staan. De kiem voor al deze welvaart is gezaaid
in de ‘burgemeesterskamer’ van Amsterdam.
De lezer herinnert zich Van Tienhoven's belangstelling voor het
volks-woningvraagstuk in 1874, toen hij een baanbrekend voorstel op dat gebied
bracht in den Amsterdamschen Gemeenteraad. Dat het vraagstuk van zijn sympathie
verzekerd bleef, kan de voorbijganger in een der straten van het Muiderpoortkwartier
vernemen, als hij stilstaat voor de volkswoningen van die wijk en van een in den
voorgevel aangebrachten marmeren gedenksteen afleest hoe daar, in 1891, door de
dochter van den toen-
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maligen Minister, even te voren nog Burgemeester, de eerste steen is gelegd voor
den aanbouw van een aanzienlijk aantal huizen, die daar door de Maatschappij tot
Verkrijging van Eigen Woningen zijn gesticht.
Waar ik mij beweeg in de sfeer van het geestelijk leven van Amsterdam uit dien
tijd, ga ik op Van Tienhoven's blijvende zorg voor de wetenschappelijke grootheid
der Universiteit, op zijn verzorging van het onderwijs in alle lagen en richtingen, op
zijn ruime ondersteuning van het vakonderwijs niet nader in. Dat sprak alles zoo van
zelf.
Maar in ietwat breeder lijnen wil ik teekenen wat hij voor het kunstleven geweest
is. Hoe van zelf moest hij zich thuis gaan voelen in een kunststad als Amsterdam;
terwijl hij door de eerste inwoning en door het bekoorlijk ‘Erica’ als zomerverblijf,
met die andere kunststad, den Haag, voeling had gekregen en geregeld voeling bleef
bewaren. Aan de groote schilders van hier en ginds, Maschhaupt, Allebé, Therése
Schwartze, Bosboom, Mesdag, Bilders en Mevrouw Bilders-Van Bosse, Blommers,
Bisschop, Israëls, Jacob Maris en zoovele anderen nog hechtten hem de bevondering
voor hun werken en de vriendschap voor hun persoon. Ook van het Genootschap
‘Architectura et Amicitia’ was hij eerelid en ik kan kwalijk aan zijn kunstliefde
hooger eer geven, dan door eenige van de mooie zinsneden over te nemen, die de
Nestor der Nederlandsche bouwkundigen, Dr. P.J.H. C u y p e r s , in het orgaan van
genoemd Genootschap op 14 October 1914 aan zijn nagedachtenis heeft gewijd: ‘De
liefde voor de kunst was den edelen man geen modeartikel. Kunstzinnig was hij van
aanleg; kunst was in zijn oog een onmisbaar element van beschaving. In zijn fijn
besnaard, innig gods-
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dienstig gemoed, dat in het zichtbare kunstschoon de afstraling van hooger, onzienlijke
schoonheid gevoelde, besefte hij, dat kunst, maar hooge, edele kunst, voor een
opwaarts strevend volk, voor eene Rijkshoofdstad, wil zij dien naam waardig zijn,
een onmiskenbare levensvoorwaarde is ..... De ouderen onder ons herinneren zich
levendig de opgewekte, en zoozeer van het stijfofficieele afwijkende receptie-avonden
in zijne woning gedurende de twaalf jaren van zijn bestuur. De kunstrijk gestoffeerde
zalen der woning van het edele echtpaar op de Kgeizersgracht - het droeg van ouds
een eigen naam ‘Saxenburgh’ - verzamelden keer op keer wat ons land en het
buitenland op het gebied van poëzie, muziek en zang aan schitterende talenten bezaten
en vergastten in rijke afwisseling de genoodigden op het heerlijkste kunstgenot’.
Meer in bijzonderheden nog zijn die kunstavonden geschetst in het keurig opstel van
den heer J.H. Rössing ‘Mr. G. van Tienhoven en de kunst’ in het Nieuws van den
Dag van 4 November 1914. Ook de schrijver van dit Levensbericht draagt de
herinneringen aan die vriendelijke avonden mee. Nu zijn het zeer weemoedige
herinneringen geworden, omdat zoo heel velen van die daar waren, al uit het leven
zijn heengegaan. Maar toen waren het indrukken van levensgenot en verkwikking:
de ‘tableaux-vivants’ onder leiding van Therèse Schwartze opgesteld, de dichterlijke
voordrachten, allereerst van Mevrouw Van Tienhoven zelve met haar melodieuse
stem en haar diep gevoel; opgevoerde Proverbes van Alfred de Musset door M.B.
Mendes da Costa geregisseerd. Ik heb er herinneringen aan Nicolaas Beets, J.P.
Hasebroek, J.J.L. ten Kate; maar ik heb er zelf ook gedichten van Frederik van Eeden
gebracht en vooral van Vondel en Hoeft.
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De Burgemeester voelde, sterk voor het bewaren van de Amsterdamsche traditiën
op het gebied van schouwburg en tooneelspeelkunst en zag met bezorgdheid dat ze
daalden. Typisch en hoogst aantrekkelijk is in Rössing's reeds aangehaald opstel de
beschrijving van den omgang tusschen Van Tienhoven en H.J. Schimmel in ‘de
donkere kamer’ van den boekhandelaar Van der Land in de Kalverstraat en hoe het
de Burgemeester was, die den dichter opwekte tot de stichting van de Vereeniging
‘Het Nederlandsch Tooneel’. Aan dien invloed heeft Schimmel de herinnering
vereeuwigd doordat hij, in 1885 de uitgave bezorgend van zijn volledige dramatische
werken, die heeft ‘toegewijd aan Mr. G. Van Tienhoven, Burgemeester van
Amsterdam, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal enz. enz.’ als een
diepgevoelde litteraire schuld, en in de even oprechte als hooggestemde bewoordingen
zijner opdracht dit alles heeft herdacht. Ik wil de verleiding niet weerstaan om ook
in dit levensbericht iets van deze hulde vast te leggen. ‘Gij toch - zoo heet het o.a. die een open oog hadt en hebt voor de krachtsinspanning van ons geliefd volk op
ieder gebied haast naspeurbaar, kondet niet dulden, dat eene Instelling in ons midden,
welke eene afspiegeling behoorde te zijn van het verstands- en gemoedsleven van
den tijdgenoot in zijne hoogste uitingen, in zijn schoonste vormen, slechts een
karikatuur daarvan leverde, dat het Tooneel, te midden van het streven naar nieuw
leven, het oude en verouderde in zijn slechtste vormen zou blijven huldigen. Op dien
akker kunt gij nuttig zijn! zoo spraakt gij mij toe. Den ploeg aangevat, den grond
toebereid! zoo riept ge.’ Van Tienhoven werd aandeelhouder in de nieuwe vereeniging
en bracht verwanten en vrienden aan; hij werd
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naast Schimmel Hoofdbestuurder van het Tooneelverbond en trad op als Voorzitter
der Commissie van Toezicht op de Tooneelschool.
In de latere periode van zijn stadsbewind (1890) valt de noodlottige brand van den
Stads-Schouwburg. De Stad had de verzekering van het gebouw in zich zelve genomen
en moest dus met zware kosten voor wederopbouw van dezen kunsttempel worden
bezwaard. De schrandere geest van hem, die voor de Stad en voor de Kunst beide te
zorgen had, heeft toen - in de hoofdtrekken herinner ik mij dat zeer goed - in overleg
met vermogende, kunstlievende vrienden, als G.A. baron Tindal, M.C. van Hall,
M.H. Insinger, W. baron Röell, A.C. Wertheim en W.F. van Leeuwen, de oprichting
bevorderd, door de genoemde heeren, van de N.V. ‘De
Stads-Schouwburg-Maatschappij’, naar een financieel plan, waarbij - de voornaamste
geldbron was een annuïteitsleening van 9 ton, die slechts 2% rente droeg en eerst
binnen een eeuw zou zijn afgelost - gerekend werd op de milde medewerking van
velen en op een redelijken steun van de Stad. Deze zou eigenaresse worden en den
Schouwburg aan bovengenoemde Maatschappij verhuren voor 13000 gulden 's jaars.
Zoo bleef op het ‘Leidsche Plein’ wat daar behoorde.
In den tijd van zijn Burgemeesterschap viel op 13 Juli 1885 de opening van het
Rijks Museum, waarheen ook Amsterdam zijn groote kunstschatten onder de hoede
van het Rijk overbracht; de opening, waarbij hij in een gloedvolle rede - met den
Minister van Binnenlandsche Zaken, Mr. J. Heemskerk Azn., en een rij oudere en
jongere schilders om Rembrandt's Nachtwacht geschaard - zijn vereering voor de
oude kunst en zijn verlustiging in den bloei der huidige Nederlandsche schilderscholen
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mocht uiten met al de geestdrift die in hem gloeide. Het is wel vreemd geloopen, dat
toen de Rembrandtzaal ook door hem zoozeer werd geprezen: - ‘Hangt mijn werk
op een stark licht en dat men daar wijt kan afstaan, soo sal 't best voughen. Dit is aldus herinnerde hij - de wensch geweest des kunstenaars. Op onbekrompen wijze
heeft men getracht aan dien wensch te voldoen, en - mogen zij die het licht van
R e m b r a n d t het meest kunnen waardeeren, het straks erkennen - op uitnemende
wijze heeft men aan dien wensch voldaan’. - Het is wel vreemd geloopen, dat later,
in 1901, diezelfde man - toen niet meer Burgemeester - de Commissie moest
voorzitten, welke een betere plaats voor het meesterstuk van den Grootmeester te
beramen had. Maar reeds uit de verslagen der nieuwsbladen over de plechtigheid
van 1885 herinner ik mij nog zees goed - de Burgemeester had immers ook maar in
optativo gesproken - dat, toen het doek, hetwelk de schilderij verhulde, wegviel, er
reeds aanstonds heel wat teleurstelling was over het ‘effect’.
Daar zijn toen herhaaldelijk groote verbeteringen aangebracht in de wijze waarop
het doek werd verlicht, verbeteringen die door menig bevoegd beoordeelaar werden
goedgekeurd, zelfs geprezen. Maar de critiek zweeg niet en bovendien bleef hierin
iets onharmonisch gelegen, dat ‘het kleurige der Rembrandtzaal en de rijke omgeving
te veel afleidt’. Wat als symbolische vereering uitnemend was bedoeld, was voor
den artistieken indruk toch hinderlijk in ernstige mate. Een sterker indruk gaf de
groote Rembrandt-tentoonstelling binnen Amsterdam in de huldigingsdagen der
jonge Koningin (1898). Toen was ook de ‘Nachtwacht’ naar het tijdelijk
tentoonstellingsgebouw overgebracht en daar in een afzonder-
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lijke, betrekkelijk kleine ruimte, onder zijlicht geplaatst. Het effect was van dien
aard, dat de noodzakelijkheid van verandering meer en meer doordrong. Toch duurde
het nog tot 1901 eer officieel en stelselmatig deskundig onderzoek werd opgezet.
Toen benoemde de Koningin bij besluit van 24 April een ‘Rijkscommissie tot het
nemen van proeven betreffende de verlichting van Rembrandt's ‘Nachtwacht’
(Corporaalschap van Banning Cock)’; een groote commissie van 26 leden, onze
eerste schilders, al onze kunsthistorici, onder wie Dr. Corn. Hofstede de Groot, die
zoo vriendelijk was mij zijn exemplaar van het Rapport te leenen, de architect Dr.
Cuypers, een hoogleeraar in de chemie en een hoogleeraar in de natuurkunde, onze
eerste kunstbeschermers, de Burgemeester van Amsterdam, en, als Voorzitter, de
oud-Burgemeester Van Tienhoven. Met kracht werd de zaak al dadelijk aangevat.
De Voorzitter steunde dit, maar maande toch ook aan tot voorzichtigheid, gelijk mij
bleek uit een door hem geteekende geschreven Nota van Juni 1901. De uitslag was
treffend. Reeds in Mei 1902 werd het Rapport der Commissie uitgebracht, met een
duidelijke conclusie, door de overgroote meerderheid der leden gedeeld, ‘dat in
zuidwestelijk zijlicht het beste stelsel van verlichting voor Rembrandt's ‘Nachtwacht’
gevonden wordt’; waarom zij den raad gaf, een uitbouw aan het Rijksmuseum toe
te voegen, achter de Rembrandt'szaal. Dr. Cuypers zelf ontwierp den uitbouw en in
den den zomer van 1906 was de verplaatsing daarheen een voldongen feit geworden
en was de bevrediging, waarnaar dus 20 jaren was uitgezien, eindelijk verkregen.
Van Van Tienhoven's verdere belangstellende werkzaamheid op het gebied der
beeldende en aanverwante kunsten vermeld ik, dat hij als van zelf zijn plaats
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vond in den Raad van Toezicht op de Rijks-Academie van Beeldende Kunsten, naast
den bezielden en bezielenden voorzitter, zijn vriend H.P.G. Quack. En dan de stichting
van het Stedelijk Museum van Amsterdam, waarvan de schenking van Mevrouw
Douairière A.P. Lopez Suasso-de Bruyn de grondslag is geweest. Het is misschien
niet algemeen bekend, maar het is mij bekend geworden, dat die schenking een
oogenblik gevaar heeft geloopen, dat echter door 's Burgemeesters persoonlijke en
hoffelijke tusschenkomst dat gevaar - een vrouwenziel is licht vertoornd maar licht
herwonnen - is bezworen geworden. Bij brief van 11 November 1887 kon
Burgemeester Van Tienhoven Mevrouw Suasso schriftelijk den dank van den Raad
betuigen voor ‘het kostbaar en zeldzaam geschenk dat door haar aan de Gemeente
Amsterdam ten behoeve van haar archief was aangeboden’ - een mooie verzameling
munten - en kon hij tevens zijn hulde en waardeering uitspreken wegens het
voornemen der schenkster om later ‘met een merkwaardig museum van oudheden
de stad te verrijken’. Maar in November 1888 gewerd den Burgemeester een boos
briefje van Mevrouw Suasso, waarin zij zich er over beklaagde, dat voor hare woning,
aan den Kloveniersburgwal, een groot schip was gemeerd, waaruit van allerlei, kisten
en vaten werden gelost, ‘terwijl de buren aan wederzijden een freye wal hadden’.
Dat was toch niet volgens afspraak; toen zij haar muntenkabinet had afgestaan, had
zij bedongen, dat de wal vrij moest zijn; zij had zich nu beklaagd bij de politie, maar
was daar zoo onheusch bejegend, dat zij en hare zuster zich heel driftig hadden
gemaakt en nu beiden ongesteld waren van de emotie. De Burgemeester haastte zich,
in een eigenhandig geschreven briefje er zijn leedwezen over
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te betuigen, dat een minder voldoend toezicht, in strijd met wat hij bevolen had, aan
de dames last en onaangenaamheid had veroorzaakt. ‘Ik betreur het - voegde hij er
in gemoedelijken toon aan toe - dat U en Uwe zuster zich thans driftig hebben moeten
maken. Dit is niet goed - en ik zal steeds aan uwe billijke klachten terstond doen
tegemoet komen. Spoedig hoop ik mij van Uwen goeden gezondheidstoestand te
komen en te mogen overtuigen’. Hij zal dat beloofde bezoek ongetwijfeld hebben
gebracht en mijne lezers die Van Tienhoven hebben gekend, kunnen zich voorstellen,
hoe hij dat bezoek wel de laatste sporen van verstoordheid bij de dames zullen
geweken zijn, en dat de schenkingsbelofte sints dubbel verzekerd was.
Aan Van Tienhoven's Burgemeesterschap is onverwachts een einde gekomen,
voordat de tweede zesjarige periode vol was. Onverwacht, ook voor hem zelven en
ongewenscht. De periodieke verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1891 hadden
de partijverhouding veranderd en het rechtsche Ministerie Mackay diende zijn ontslag
in. H.M. de Koningin-Regentes raadpleegde over de aan de crisis te geven oplossing
al aanstonds (14 Juli) ook Mr. Van Tienhoven als lid der Eerste Kamer en het gevolg
van deze en een latere bespreking was, dat aan hem op 26 Juli de Kabinets-formatie
werd opgedragen. Den 16en Augustus was de formateur in het vinden van zijn
combinatie geslaagd; den 17en werd de voordracht aan Hare Majesteit gedaan en den
21en Augustus trad het nieuwe Ministerie op, waarin den formateur zelven de
portefeuille van Buitenlandsche Zaken was opgedragen, aan Mr. H.J. Smidt Justitie,
aan Mr. J.P.R. Tak van Poortvliet Binnenlandsche Zaken, aan den Heer J.C. Jansen
Marine, aan Mr. N.G. Pierson Financiën, aan
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den Heer A.L.W. Seyffardt Oorlog, aan den Ingenieur C. Lely Waterstaat, Handel
en Nijverheid, aan Mr. W.K. baron van Dedem Koloniën.
Het is bekend, dat dit optreden als leider der algemeene landspolitiek aan Mr. Van
Tienboven weinig voldoening gebracht heeft; dat - na het mislukken van de ontworpen
kiesrechtregeling - hij eervolle ontheffing van zijn ambt verzocht en verkreeg reeds
met 21 Maart 1894, terwijl de andere ministers eerst hun portefeuiles op 9 Mei aan
hun opvolgers overgaven, nadat de uitslag der Kamerontbinding deze was geweest,
dat de nieuwe Kamer bestond uit 44 voorstanders en 56 tegenstanders van de
kieswet-Tak.
Over dit tijdperk van zijn loopbaan heeft Mr. Van Tienhoven uitvoerige
aanteekeningen nagelaten, waaruit ik wel het een en ander zal overnemen, ofschoon
veel, bepaaldelijk het politieke gedeelte, dat wat met het verloop der kiesrechtquaestie
samenhangt, uitvoerig en met mededeeling van oorspronkelijke stukken is opgenomen
in het interessante werkje ‘Regeering en Staten-Generaal, 1888-1898. Feiten en
cijfers met toelichting door J. Boudewijnse, Onder-Directeur van de Stenographische
inrichting der Staten-Generaal. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1899, blz. 22-64.’
De volledigheid van deze geschiedbeschrijving is mogelijk geworden, doordat op
verzoek van het lid der Eerste Kamer, den heer Fransen van de Putte, het ministerie
Röell - opvolger van het ministerie Van Tienhoven - de officieele stukken op de
ontbinding betrekkelijk aan die Kamer heeft overgelegd en doordat, naar aanleiding
daarvan, de twee bij het geschil betrokken hoofdpersonen, Van Tienhoven en Tak
van Poortvliet, al heel spoedig na hun aftreden als Minister, de Eerste 25 Juli 1894,
als lid der Eerste,
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de ander, 5 December 1894, als lid der Tweede Kamer, de gelegenheid hebben
gevonden om in het openbaar aanvullende mededeelingen te doen, ieder omtrent
persoonlijke bijzonderheden waarop hij licht wilde laten vallen.
Uit de persoonlijke aanteekeningen mag ik wel aanhalen den treffenden aanhef:
‘Steeds had ik mij voorgenomen in geen ministerie plaats te nemen, daar de betrekking
mij in geen enkel opzicht toelachte’. Hij heeft aanbiedingen van dezen aard dan ook
meer dan eens afgeslagen en zijn parlementaire redevoeringen als Kamerlid
behandelden ook niet z.g.n. vraagstukken van algemeene politiek, maar concrete
quaestieën van eenig reeël volksbelang. Hij verhaalt zelf, dat toen Koning Willem
III - het was in den Amsterdamschen Parkschouwburg bij de opening der
tentoonstelling van 1883 - omtrent zijn vriend den Minister A.E.I. Modderman de
waardeerende woorden bezigde: ‘Bonne tête et bon coeur’, zijn bescheid luidde:
‘Oui, Votre Majesté, mais trop bon pour la Politique’.
Ook toen hij in Juli 1891 bij de Koningin-Regentes ontboden werd - het was
aanstonds na het bezoek van den Duitschen Keizer aan Amsterdam - had hij aan
raadpleging over de politiek in 't geheel niet gedacht; en gaf hij voorts aan Hare
Majesteit te kennen, dat, naar zijne meening, met het oog op de politieke stroomingen,
die de verkiezingen hadden beheerscht, Mr. Tak van Poortvliet voor de
Kabinetsformatie de aangewezen persoonlijkheid was (zie ook in de Nota vermeld
bij Boudewijnse, blz. 47). Intusschen, anderen hadden Hare Majesteit anders geraden
en de opdracht werd hem gegeven. Gezocht heeft hij haar niet, maar eenmaal geplaatst
voor den bepaalden wensch van de
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Kroon, heeft hij de eigen bezwaren op zijde gezet en is hij aanstonds begonnen
overleg te plegen met Mr. Tak van Poortvliet, die hem medewerking toezegde in het
bekende briefje van 17 Juli (Boudewijnse, blz. 44), waarin de lijnen van een
ministerieel werkprogram, waaraan hij zijn medewerking wilde verleenen, getrokken
waren, met ‘eene regeling tot uitbreiding van het kiesrecht zooverre als de Grondwet
toelaat’ als eerste eisch; onder welk briefje een adhaesieverklaring werd gesteld, die
in Augustus d.a.v. door alle leden van het te vormen Kabinet geteekend werd.
Wat Van Tienhoven in zijn ministerieele werkzaamheid wel heeft geboeid en
waarvan hij ‘vele goede herinneringen behield’, was het beheer van zijn eigen
Departement.
In zijne aanteekeningen wijst hij op drie punten.
Het eerste is zijn voor den handel zoo gewichtige bemoeiing in zake de
commercieel-politische verhouding tegenover Frankrijk, dat met 1 Januari 1891 de
handelstractaten had opgezegd. Hij wist daarbij, gesteund door kundige adviseurs,
ook uit den kring der ambtenaren van andere departementen, en door onzen gezant
te Parijs, ridder de Stuers, de zaken zóó te leiden, dat zonder tractaat en met volkomen
vrijheid van weerszijden, de bestaande toestand bestendigd werd.
In de tweede plaats werd ook deze Minister van Buitenlandsche Zaken niet met
rust gelaten in zake de vertegenwoordiging van Nederland bij het Vaticaan en van
het Vaticaan bij H. M's Regeering. Van de eene zijde werd er aandrang op hem
uitgeoefend, om het sints 1870 opgeheven gezantschap bij den Paus te herstellen;
van den anderen kant werd van hem verlangd de lijn der consequentie te trekken en
de vertegenwoordiging
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van den Paus bij het Nederlandsche Hof niet meer toe te laten. Maar de Minister,
eenerzijds de internationale positie van den Paus op den grondslag der Italiaansche
‘loi des garanties’ erkennend, anderzijds van oordeel dat sints 1870 niets was
voorgekomen, dat aanleiding tot verandering moest geven, wilde den bestaanden
stand van zaken in ieder opzicht gehandhaafd zien en vond ten slotte van beide zijden
instemming.
Maar zijn grootste verdienste op internationaal terrein blijft de instelling der
Conferenties voor Internationaal Privaatrecht. De Italiaansche Minister Mancini had,
eenige jaren vroeger, hetzelfde beproefd, maar was daarin niet geslaagd. Aan Van
Tienhoven is het gelukt, niet alleen aldus den zetel voor een belangrijke, internationale
samenwerking van velerlei staten te vestigen in Nederland en aan die samenwerking
binnen onze grenzen een blijvend karakter te geven, maar al aanstonds die
samenwerking aldus te organiseeren en te leiden, dat zij is gebleken een vruchtbare
samenwerking te zijn. De ingevolge de voorbereiding in deze Conferenties
achtereenvolgens tot stand gekomen Internationale Conventies betrekkelijk
verscheiden punten van burgerlijk procesrecht, betrekkelijk huwelijks- en
huwelijksgoederenrecht, echtscheiding en scheiding van tafel en bed, voogdij en
curateele beheerschen nog steeds de rechtsverhouding der burgers van verschillende
landen. Van Tienhoven schrijft zelf dat de eer van het initiatief in dezen toekomt aan
den grooten Amsterdamschen jurist, specialiteit in deze materie, Mr. T.M.C. Asser,
die met hem hoogleeraar aan het Athenaeum Illustre geweest en hoogleeraar ook in
dit vak aan de Universiteit gebleven was. De wetenschappelijke leiding werd van
zelf toevertrouwd aan Asser, die, tot
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lid van den Raad van State benoemd, nu naar Den Haag overging. De eerste
Conferentie mocht Minister Van Tienhoven nog zelf openen in 1893. Voor de
rechtszekerheid in het verkeer tusschen de ingezetenen van verschillende landen
onderschat ik dezen waardevollen arbeid allerminst. Maar niet zonder aandoening
en niet zonder scepticisme tegelijk, heb ik in Van Tienhoven's aanteekening deze
naïeve ontboezeming gelezen: ‘Wat mij betreft, als er ooit van een vasten vrede
tusschen de volken sprake kan zijn, dan zal dit niet door vredescongressen bereikt
worden, maar wel door den privaatrechtelijken band tusschen de volken onderling’.
- Banden? Ja. Maar rechtsbanden, en nog wel privaatrechtelijke? Ach, wat beduiden
die tegenover de groote gemoedsbewegingen waaruit de krijg ontvlamt! Intusschen
de zakelijke waarde van Van Tienhoven's werk is er niet minder om.
Buiten de aangelegenheden van zijn eigen Departement en buiten het groote
politieke kiesrechtvraagstuk - waarover straks nog iets - was er eene, rakende het
algemeen regeerbeleid van zijn Kabinet, waarvoor Van Tienhoven - ook alweer
blijkens de nagelaten aanteekeningen - buitengemeen sterk voelde. Van de in
September 1891 uitgesproken Troonrede had daarop betrekking deze zinsnede,
bepaaldelijk het door mij gespatieerde gedeelte: ‘Maatregelen in het belang van de
veiligheid en gezondheid in fabrieken en werkplaatsen e n t o t v e r z e k e r i n g
v a n h e t l o t v a n o u d e o f v e r m i n k t e w e r k l i e d e n zullen, naarmate het
door den wetgever bevolen onderzoek vordert, worden ontworpen.’ Reeds in zijn
burgemeesterstijd was hij voor invaliditeits- en ouderdomsverzekering van den
werkman denkende en doende geweest, altijd hopende, en
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dus ook beproevende, in particuliere krachten op dit gebied genoeg
organisatievermogen, geestkracht en activiteit daarvoor te vinden. Hij had er den
Nederlandschen Bond van Werkgevers voor geïnteresseerd en een jong
gepromoveerde der Amsterdamsche Universiteit, die hem door zijn hoogleeraren
was aanbevolen - den lateren Nederlandschen Consul Mr. Van Leyden - aan het door
hem saamgesteld comité als secretaris toegevoegd. Maar de zaak was niet
opgeschoten, zooals hij het zich had gedacht, en, toen hij Minister werd, was de
overtuiging bij hem al vast geworden, dat ook hier het staatsgezag rechtstreeks
ingrijpen moest. Daarom werd de bedoelde zinsnede in de Troonrede opgenomen
en trok de Kabinetsformeerder, die al dadelijk bovorderde, dat Mr. Van Leyden op
een studiereis werd uitgezonden, deze zaak binnen den kring zijner persoonlijke
bemoeiing. Zijne ambtgenooten lieten haar gaarne aan hem over en hij schrijft,
inderdaad een uitgewerkt plan te hebben gereed gehad, dat bestemd was, om bij die
ambtgenooten te circuleeren. Doch worden wij, die nauwelijks in onze dagen de
eerste ouderdomsrenten zien uitkeeren en toch den strijd der stelsels, premievrij
ouderdomspensioen of met premie bezwaarde ouderdomsverzekering, nog niet eens
voor goed gesloten mogen achten, er alweer niet hier aan herinnerd, dat het noodlot
nu ook den Minister Van Tienhoven scheen op te wekken tot het aanvatten van
vraagstukken, die hij zoo gaarne tot oplossing had gebracht, maar voor welker
rijpwording meer tijd noodig bleek, dan de korte tijd van zijn bewind. Hier echter
was het noodlot nog wreeder dan in de gevallen, die ik vroeger noemde uit den
Burgemeesterstijd. Immers de door hem saamgestelde Memorie met bijgevoegde
voorstellen, - zoo staat het
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in de aanteekening - waarbij een stelsel was ontwikkeld van algemeene pensioneering,
met medewerking der gemeentebesturen - is in rondlezing gezonden naar de
ambtgenooten, maar - ‘verwonderlijk’ schrijft Van Tienhoven - zij moet op dien weg
verongelukt zijn, zonder dat ooit eenig spoor van deze schipbreukelinge is
teruggevonden. Nochtans heeft Minister Lely mij (Juli 1916) een thans tot het archief
van zijn Departement behoorend lijvig dossier getoond, bevattende de rapporten en
voorstellen van Mr. Van Leyden bovengenoemd. Ook mag ik niet nalaten te verwijzen
naar de begrootings-discussiën van December 1892 (Hand. 2e K. 1892-93 blz. 432),
waarbij de Premier verklaarde, dat de voorbereiding dezer zaak reeds een goed deel
gevorderd was; terwijl hij meende het door een der sprekers geraamde kostencijfer
van 7 à 8 millioen overdreven te mogen achten, onder bijvoeging, dat zeker een groot
deel op de uitgaven voor armverzorging zou worden uitgespaard.
Onrijp bleek toen ook nog het hoofdpunt, waarop ik nu kom, de finale afdoening
van het k i e s r e c h t v r a a g s t u k , waarover het Kabinet is gestruikeld. In de
Troonrede stelde het hierover deze zinsnede: ‘De indiening van een wetsontwerp tot
regeling van het kiesrecht, deze noodzakelijke voorwaarde van blijvende verbetering,
wordt voorbereid.’
Het gold het ontwerpen van een kieswet, die, op den grondslag der aanwijzing,
voor de kiezers, van de ‘kenteekenen van geschiktheid en maatschappelijken
welstand’, zoover zou gaan als deze formule van art. 80 der Grondwet maar toeliet.
In die richting bewoog zich ook van den aanvang af Van Tienhoven's zienswijze.
Dit erkent hij in de nagelaten aanteekening en blijkt ook uit zijne, reeds vermelde
medeaanvaarding - met
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al de leden van het Kabinet - van de ministerieele plannen van den heer Tak in diens
reeds bovenvermeld briefje neergelegd.
Dit briefje begon met dezen aanhef: ‘Amice. Overeenkomstig onze afspraak, deel
ik U de gisteravond door ons besprokene voorwaarden mede, waarop ik onder de
tegenwoordige omstandigheden, zitting zoude kunnen nemen in een door U te vormen
Kabinet.’ Omtrent de te ontwerpen kiesrechtregeling werd ook daarin bedongen, dat
zij het Kiesrecht zoo verre zou moeten uitbreiden, als de Grondwet toelaat; en dat
de aanneming van het in te dienen voorstel eene Kabinetsquaestie zou moeten zijn.
Daarop volgde dan deze passus: ‘Wanneer eene meerderheid in de Tweede Kamer
hare medewerking tot deze regeling weigerde, of de behandeling van het daartoe
strekkend ontwerp, door zijdelingsche tegenwerking, wist te ondervangen, zoude dit
ten gevolge moeten hebben, dat aan de Koningin-Regentes een voorstel tot ontbinding
der Kamer werd gedaan, zoodat aan het volk de gelegenheid werd geschonken, om
zijn gevoelen over dit vraagstuk uit te spreken.’
Toen de Kabinetsformateur eenige dagen later, den 23en Ju1i 1891, aan de
Koningin-Regentes bij een overgelegde en mondeling toegelichte Nota verslag deed
van zijn aanvankelijk overleg met Mr. Tak van Poortvliet en van de grondslagen,
waarop hij zelf bereid zou zijn de formatie van een nieuw Kabinet op zich te nemen,
heeft hij dat briefje niet overgelegd, èn omdat de Amicevorm het daarvoor minder
vatbaar maakte, èn omdat het toen nog niet als een geschreven Kabinets-program
kon gelden - ik beoordeel deze redenen niet - maar heeft hij toch den zakelijken
inhoud, naar ik meen, met groote juistheid meegedeeld en nadrukkelijk doen
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uitkomen, dat ‘de regeling van het kiesrecht in den besproken zin’ als Kabinetsquaestie
zoude worden opgevat; en voegde hij hieraan toe: ‘Het Ministerie, dat zoodanig
voorstel doet, behoort zelfs zekerheid te hebben, dat verwerping daarvan door
ontbinding der Tweede Kamer zal worden gevolgd, opdat de natie gelegenheid hebbe
van haar gevoelen over dit voor ons staatsleven zoo gewichtig vraagstuk te doen
blijken’ (zie de rede van Mr. Van Tienhoven in de vergadering der Eerste Kamer
van 25 Juli 1894 Hand. blz. 32-33 en Boudewijnse blz. 46).
Nu moet wel worden toegegeven, dat in het briefje van Mr. Tak van Poortvliet,
hetwelk geworden is het schriftelijk Regeeringsprogram, alleen gesproken was van
een aan de Koningin-Regentes te doen ‘voorstel tot ontbinding’, niet van verlangde
‘zekerheid’ dat zoodanige ontbinding volgen zou (zie de rede van Mr. Tak in de
Tweede Kamer op 5 December 1894, Boudewijnse blz. 58), maar dit verschil raakt
niet Mr. Tak's verwijt, als zou de Koningin-Regentes ‘omtrent den loop der
Kabinetsformatie in 1891’ door Mr. Van Tienhoven niet ‘geheel volledig zijn ingelicht
geworden’ (zie schriftelijk Rapport van Mr. Tak van Poortvliet dd. 14 Maart 1894
aan de Koningin-Regentes van mededeelingen door hem den vorigen dag in een
conferentie mondeling aan H.M. gedaan; Boudewijnse blz. 42). En, wat dat verwijt
aangaat, volgt uit het bovenstaande toch ook wel m.i., dat aan die volledigheid niets
ontbroken heeft. Want dat het Amicebriefje gewaagde van ‘weigering tot
medewerking of zijdelingsche tegenwerking’ door de Kamer, en de Nota van den
Kabinetsformateur van ‘verwerping’ van het regeeringsvoorstel - daarin ligt
ongetwijfeld een verschil in woorden, maar m.i. niet een verschil dat het wezen der
zaak raken kan.
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De kiesrechtcrisis kwam acuut op en verliep snel. De algemeene beraadslaging over
het wetsontwerp Tak van Poortvliet werd gevoerd van 25 Juli tot 11 Augustus 1893;
de op de artikelen voorgestelde amendementen werden nader in de afdeelingen
onderzocht en zoo nam de behandeling van de artikelen in openbare vergadering
eerst een aanvang op 20 Februari 1894. Artikel 3, het voorschrift bevattende, dat de
Kieswet voor kenteekenen van geschiktheid en van maatschappelijken welstand
beschouwt het voorzien in eigen onderhoud en in dat van het huisgezin, het
hoofdbeginsel van het ontwerp, werd met groote meerderheid van stemmen, 80-17,
goedgekeurd. Maar nu moest die bepaling door aanwijzing van uiterlijke kenteekenen
worden uitgewerkt. Vooral over het begrip van ‘woning’ kon men het niet eens
worden. Een amendement van den heer de Meyier hierop betrekkelijk, kon, hoewel
de voorsteller de redactie herhaaldelijk gewijzigd had, de instemming van den Minister
van Binnenlandsche Zaken niet wegdragen en deze verklaarde in de vergadering van
8 Maart: ‘Ik kan der Kamer niet aanraden, om aan het amendement van den geachten
afgevaardigden uit Zaandam hare goedkeuring te schenken.’ Daar is in dergelijke
ministerieele verklaringen, waarvan heel wat schakeeringen denkbaar zijn, dikwijls
iets raadselachtigs. En toen, op 9 Maart, het amendement met 57 stemmen tegen 41
werd aangenomen en de Minister aanstonds door het ‘in strijd met het advies der
Regeering aangenomen amendement de strekking en de beteekenis van het
wetsontwerp geheel gewijzigd’ verklaarde, en, daartoe door de Koningin-Weduwe
gemachtigd, het wetsvoorstel introk, waren velen zeer verrast. Ook de tijdelijke
Voorzitter van den Ministerraad, Mr. Van Tienhoven. Ook hij had de woor-
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den van den vorigen dag zoo scherp niet opgevat en eerst dienzelfden morgen van
den ambtgenoot van diens plannen vernomen, terwijl hij van de machtiging tot
intrekking, welke de heer Tak van Poortvliet reeds eenigen tijd in handen had, niets
had geweten.
Het einde volgde spoedig. De Minister van Binnenlandsche Zaken, gesteund door
al zijne andere ambtgenooten, adviseerde de Kroon tot ontbinding van de Kamer,
tot een beroep op de kiezers. Naar Mr. Van Tienhoven's gevoelen kon de Kamer nog
niet gezegd worden ‘tot gemeen overleg, ter oplossing van het kiesrechtvraagstuk in
den geest van het ontwerp, ongeneigd te zijn geweest’; hij ging dus niet mede met
het advies zijner ambtgenooten en verzocht èn ‘wegens dit verschil van meening’
èn ‘wegens de wijze waarop de intrekking der wetsontwerpen had plaats gehad’ van
zijn ambt te mogen worden ontheven. De ontheffing volgde en de Kamerontbinding;
de uitslag der verkiezingen was voor het stelsel Tak ongunstig en 9 Mei d.a.v. zat
een ander Ministerie achter de groene tafel.
Van Tienhoven, hoezeer ontstemd over den gang dien de zaken hadden genomen,
was over het einde van zijn ministerschap niet rouwig. Maar hij voelde zich, toen ik
hem in die dagen bezocht, gedesoeuvreerd, een gewoon verschijnsel, als zoo plotseling
een werkzaamheid, die de dagen met aangewezen, wisselend dagwerk vult, wordt
afgebroken.
Eene welkome opwekking was hem de reeds na enkele maanden volgende nieuwe
afvaardiging naar de Eerste Kamer door de Staten van Noordholland.
Noordholland. Wat al gelukkige herinneringen lagen op dien grond. Klonk
misschien, na het Haagsch intermezzo, dit Statenvotum als het vriendelijk inluiden
van
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een nieuwe toekomst? In 1897 toch gebeurde het, dat hij, na de benoeming van Jhr.
Schorer tot Vice-President van den Raad van State, met ingang van 1 Februari,
geroepen werd tot het ambt van Commissaris der Koningin in dat gewest. Zoo betrok
hij het groote huis op de Nieuwegracht te Haarlem en vond hij zijn dagelijksch werk
in het Gouvernementsgebouw in de Sint Jansstraat, afgewisseld door de geregelde
audiënties in een der vertrekken van het bekende Amsterdamsch Stadhuis en door
de periodieke bezoeken aan de vele welvarende gemeenten daarbuiten.
Het Koninklijk Commissariaat is een hoog ambt, waaraan weinig macht toekomt,
maar waarvan veel, heel veel invloed kan uitgaan. Het daaraan verbonden praesidium
van de weinige Vergaderingen der Staten biedt zelden groote zwarigheid. En de
leiding in de wekelijksche vergadering van het College van Gedeputeerde Staten kan
een genot zijn. Maar het is, wanneer de welvaart der provincie niet ernstig wordt
gestoord en zoolang nog niet - zooals tegenwoordig - nieuwe provinciale diensten
en bedrijven zich ontwikkelen, een ambt van stille werkzaamheid. Daarvan zijn dan
geen groote daden of beslissingen te beschrijven. En zoo kan de biograaf daarover
niet uitweiden. Maar dit kan ik neerschrijven uit eigen ervaring, dat, als deze
Koninklijke Commissaris op ‘gemeentebezoek’ door zijn welvarende provincie trok
en afstapte in het Gemeentehuis, waar de vlag uithing, hij dan daar binnenkwam als
een werkelijk belangstellende, gaarne raad gevende Missus Regius, met de eenvoudige
en toch voorname vriendelijkheid, die tot op het laatst eigen is geweest aan zijn
persoon; dat bij de beraadslaging in de vergadering van Gedeputeerden hetzelfde
scherpzinnig inzicht uitblonk, dat ik zoo dikwijls
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bij andere gelegenheden en gesprekken bewonderd had; en dat, als de Commissaris
en Mevrouw de leden der Staten ontvingen in hun gastvrij huis, de verwelkoming
geen andere was dan die in het Amsterdamsche Saxenburgh.
Van Tienhoven heeft dit ambt vervuld totdat hij oud werd en in 1911, met ingang
van 1 Augustus, aftrad onder betuiging van den Koninklijken dank. Maar hij is oud
geworden vóór den tijd. Want juist in die laatste levensperioden zijn op den vader
en de moeder de harde slagen gevallen van een rouw die maar geen einde nam, die
de moeder nog vervolgde, toen de vader reeds ter ziele was, en waaraan ik reeds op
een andere bladzijde van dit levensbericht met weemoed herinnerd heb.
Zoo was Van Tienhoven, toen hij aftrad, een gebogen man. Ambteloos heeft hij nog
ruim drie jaren mogen uitrusten in zijn vriendelijk landhuis, Nieuw-Saxenburgh,
onder Bentveld, tot op dien Octobermorgen van 1914, den 10en der maand, toen het
hart plotseling stilstond en het leven hem losliet, aan de zijde van die ééne, die trouwe,
die nooit van zijn zijde geweken was.
G.A. VAN HAMEL.
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Levensbericht van Mr. P.A. Tichelaar.
De geleerde, aan wiens nagedachtenis deze bladzijden zullen zijn gewijd, werd 2
Juni 1861 te Ootmarsum geboren. Zijnen vader J.J. Tichelaar, oud-kapitein in het
Indische leger, verloor hij reeds, toen hij vijf jaar oud was; zijne opvoeding, evenals
die van nog twee broeders en even zoo vele zusters, was derhalve het werk eener
zeer verstandige en cordate moeder, geb. ten Breujel, dochter van een Bentheimsch
advocaat, aan wie nog het geluk te beurt viel tot loon van veel moeite en opofferingen
haren jongsten zoon den katheder van Donellus te zien bestijgen. Zijne gymnasiale
opleiding ontving hij te Utrecht, en reeds toen maakten zijne gaven den diepsten
indruk zoowel op zijne mede-leerlingen, die in alle vakken zijne meerderheid gewaar
werden, als ook op zijne leeraren, met name den rector, Dr. A.H.G.P. van den Es,
die het niet onder stoelen of banken stak, dat hij van dezen leerling in de toekomst
iets groots verwachtte. In den zomer van 1880 nam hij afscheid van het gymnasium
en werd datzelfde jaar student aan de universiteit te Utrecht, waar hij zich vele
vrienden verwierf ondanks de omstandigheid, dat hij zich om
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financieele redenen eenigzins op den achtergrond moest houden. Opgewekt het
studentenleven mede makende, met gemak studeerende, vlug zijne examens
passeerende, vond hij bovendien tijd voor zelfstandig onderzoek en gelegenheid om
daarvan te doen blijken, toen de Universiteit van Amsterdam in 1883 een prijsvraag
had uitgeschreven over het begrip en de toepassing der culpa lata in het Romeinsche
recht, voor welker beantwoording hem eerlang de gouden eereprijs werd toegekend.
Omgewerkt, diende zij hem als proefschrift bij zijne promotie cum laude, den 20sten
October 1885, en werd terecht beschouwd als een heugelijk teeken, dat Nederland
een Romanist rijker was geworden1.
Deze dissertatie, getiteld ‘begrip en toepassing der culpa lata in het Romeinsche
recht’, levert inderdaad het bewijs, dat de auteur, naar de toenmalige mate onzer
kennis, het onderwerp beheerschte en methodisch wist uit een te zetten. Naar mijne
bescheidene meening heeft zij evenwel één gebrek: gemis aan bezieling. Mits geen
rekening houdende met datgene, wat latere studiën hebben waarschijnlijk gemaakt
vooral in verband met de mogelijkheid van interpolatiën op veel uitgebreider schaal,
dan in 1885 iemand vooronderstelde, houden wij ons na de lezing en de noodzakelijke
controle uit de bronnen overtuigd, dat wij van de culpa lata alles te weten zijn
gekomen, wat ook maar eenigermate weetbaar is, maar moeten tevens ons bekennen,
dat het onderwerp ons thans nog kouder laat, dan het te voren deed. Zonder twijfel
is het deze indruk, dien een bekend vakgenoot

1

Daar ik Mr. Tichelaar eerst kort voor zijn promotie leerde kennen, heb ik het daaraan
voorafgaande aan welwillende mededeelingen van anderen moeten ontleenen.
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elf jaar later vertolkte1, door in een uitvoerige verhandeling over de culpa ten aanzien
der culpa lata naar ‘de geleerde dissertatie van Mr. Tichelaar’ te verwijzen en er
verder geen gebruik van te maken. Evenwel zoude het hoogst onbillijk zijn aan den
eigenaardigen geestesaanleg van den auteur deze afwezigheid van gloed en van het
vermogen om te boeien toe te schrijven. Zich geroepen achtend, aan een, niet door
hem gekozen, onderwerp zijne bedrevenheid in de wetenschappelijke studie van het
Romeinsche recht duidelijk te toonen, slaagde hij daarin volkomen, maar niet in de
moeilijker kunst om aantrekkelijk te maken, wat hem zelf waarschijnlijk matig
aantrok. In zijne latere geschriften, waarvan het onderwerp niet opgegeven, maar
door hemzelf gekozen was, gelukt het hem dan ook menigmaal zijn eigen
belangstelling aan den lezer mede te deelen.
Gelijk van een theoretisch onderlegd jurist, als Tichelaar, niet anders te verwachten
was, bleef hij ook na zijn promotie der wetenschap getrouw en zette hij de
aangevangen studiën krachtig voort, terwijl hij tevens de verworven kennis aan het
onderwijs trachtte dienstbaar te maken. Met zijne moeder te Hilversum gevestigd,
wist hij van twee kanten, uit Amsterdam en uit Utrecht, leerlingen te trekken en
bereidde tegelijkertijd de geschriften voor, die hij na een vierjarige periode van
stilzwijgen sedert 1889 in een schier onafgebroken reeks het licht zoude doen zien.
Het eerste onderwerp, waaraan hij zijne krachten beproefde, en waarop vermoedelijk
de leer der culpa hem gebracht had, was ‘de aansprakelijkheid des vrachtvervoerders’
(Themis 1889 en 1890), waar een breed opgezet historisch en comparatief betoog

1

Themis 1896, bl. 239 (noot).

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1916

376
tot het inzicht voert, dat, althans in het moderne recht, overmacht en toeval identieke
begrippen zijn1, dat mitsdien vervoerders even goed als alle andere geobligeerden
zich kunnen vrijpleiten door het bewijs, dat zij alle, redelijkerwijze van hen te eischen,
voorzorgen om den ondergang van het vervoerde te voorkomen hebben genomen.
Dit is de zoogenaamde subjectieve theorie in zake overmacht, die wel is waar
tegenwoordig gemeengoed is, maar toenmaals krachtige verdediging gebruiken kon.
Waar de eer van die verdediging ten onzent te hebben geleverd, thans pleegt te worden
toegeschreven2 aan een jurist, die veertien jaren later het strijdperk betrad, is het zeer
te waardeeren, dat de Leiddraad van prof. Molengraaff3 de prioriteit van Tichelaar's
argumentatie duidelijk in het licht stelt.
Als een vervolg op de genoemde ontwikkeling van een hoofdbeginsel van het
transportrecht kan men beschouwen de spoedig daarna (Rechtsgeleerd Magazijn
1881) in het licht gegeven verhandeling ‘over art. 1 der wet van 9 April 1875 tot
regeling van den dienst en het gebruik der Spoorwegen’, waar allereerst met kracht
van argumenten gestaafd wordt de stelling, dat gezegd art. 1 niet alleen ten aanzien
van reizigers en vrachtgoederen, maar geheel algemeen aan de Spoorwegonderneming
het bewijs harer onschuld aan schade bij uitoefening van den dienst geleden oplegt,
en in de tweede plaats, dat de uitbreiding dier aansprakelijkheid ook tot niet ver-

1
2
3

Themis 1890 bl. 47: ‘Identiteit van overmacht en toeval is het resultaat van ons onderzoek’.
Zie bijv.: Handel. jur. vereen. 1914 I bl. 10 noot 15; bl. 93; Weekbl. voor privaatrecht 1914
bl. 417/8; Weekbl. voor het notariaat 1914 bl. 266.
Leiddraad (2e ed.) bl. 359-362.
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voerde personen en goederen volkomen rationeel is. Vooral het laatste gedeelte van
het betoog is opmerkelijk. Hoewel geheel incompetent om in dezen te oordeelen,
zoude ik gissen, dat dáár over de grondslagen van den bewijslast zonder veel ophef
zeer gewichtige en diep doordachte waarheden worden verkondigd. Klaarblijkelijk
had het procesrecht, althans het theoretische deel daarvan, gaandeweg een ruim
aandeel van zijne belangstelling in beslag genomen, waarvan hij weldra nader deed
blijken door de thans volgende serie artikelen, door hem gewijd aan de, door Savigny
dus genoemde, ‘surrogaten der rechterlijke uitspraak’, waarmede bedoeld zijn de
gerechtelijke bekentenis en de beslissende eed. Zelf onvoldaan over de ontwikkeling
van dit leerstuk door den grootmeester der Duitsche wetenschap in het zevende deel
van diens systeem, wilde hij anderen doen medeprofiteeren van het licht, dat Gustav
Demelius in twee monographieën, ‘die Confessio 1880’ en ‘Schiedseid und Beweiseid
1887’, voor hem ontstoken had. Drie tijdschriftartikelen zijn door hem gewijd aan
deze beide instituten. Het eerste (Themis 1891) handelt over de Confessio, het tweede
(Themis 1892) over de daarmede samenhangende Interrogationes, het derde
(Rechtsgeleerd Magazijn 1893) over den Eed. De drie artikelen geven blijk van
ernstig en zelfstandig onderzoek, zoo bijv., wanneer hij zonder voorganger op
afdoende gronden de interpolatie van l. 35 Dig. de iureiur. (12.2) vaststelt1. Daar hij
echter over het algemeen de uitkomsten van Demelius door zijn bronnenonderzoek
bevestigd vindt, is er geen aanleiding hier nogmaals het geschrevene te excerpeeren.
Alleen

1

R.M. 1893 bl. 32. Vgl. Demelius, Schiedseid bl. 29 noot 8. Ook noot 1 op bl. 34 (R.M.) is
niet ontleend aan Demelius.
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zij er de aandacht op gevestigd, dat zijne beschouwingen ook voor het moderne recht
van beteekenis moeten zijn, blijkens het feit, dat prof. Faure in zijn Procesrecht1 zich
genoopt ziet, hem te woord te staan.
Zóó verdienstelijke arbeid bleef niet onopgemerkt en baande hem eerlang den weg
tot den academischen leerstoel. Den 12den Juni 1894 bereikte hem, inmiddels (sedert
12 Nov. 1892) substituut-griffier aan de Amsterdamsche rechtbank geworden, een
hoogst vereerend schrijven der Leidsche faculteit, bevattende het verzoek, zich voor
den duur van het kamerlidmaatschap van prof. mr. H.L. Drucker als tijdelijk lector
met het onderwijs in het Romeinsche recht te willen belasten. De benoeming volgde
reeds op 4 Juli, de aanvaarding op 25 Sept. 1894 met een ook nu nog belangwekkende
openbare les omtrent ‘de beteekenis van het Romeinsche recht voor wetenschap en
onderwijs’. De puntige opmerking2: ‘dat men van de Romeinen hun recht heeft
overgenomen, maar niet hunne kunst om recht te scheppen’, is tevens eene goede
samenvatting van het toenmaals voorgedragene. Aan het opgewekte begin
beantwoordde ten volle de voortzetting van het werk. Ondanks de hooggestemde
eischen, die het geheel eenige onderwijstalent van den te vervangen hoogleeraar aan
zijn tijdelijken plaatsvervanger als iets van zelf sprekends deed stellen, was iedereen
weldra onder de bekoring van diens degelijke voordracht, gelijk treffend uitkwam,
toen prof. Drucker in 1897 besloot, voor goed van zijnen leerstoel afstand te doen.
Overeenkomstig een daartoe strekkend verzoek der Studenten werd de tijdelijke
lector met

1
2

IV 2 (1ste ed.) bl. 270/1.
Bl. 19.
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algemeene instemming professor in het vak, dat hij zoo verdienstelijk had
waargenomen. De benoeming vond plaats op 15 Juni 1897, de aanvaarding op 6
October daaraanvolgende met eene rede over ‘het Romeinsche recht en de historische
school’, die weder getuigenis aflegde van de verbreeding en toenemende diepte zijner
studiën.
In de aangehaalde rede volbracht hij het kunststuk, reeds na drie jaren voor de
tweede maal zijne wetenschap bij het publiek in te leiden zonder ook maar ergens
te vervallen in eene herhaling van het vroeger voorgedragene. Zijn onderwerp betrof
ditmaal de oorspronkelijke verwantschap van Romeinsche rechtsinstellingen met die
van het oude Griekenland en zelfs die van het oude Hindostan, en voorts de latere
invloeden, die het Romeinsche recht in verschillende tijdperken van uit Griekenland
ondergaan heeft, en die het wederkeerig naar alle zijden heeft uitgeoefend. De
toenmaals moderne werken van Leist, Jhering, Stein, Voigt, Mitteis hadden hem de
stof voor zijne beschouwingen geleverd, maar opmerkelijk is de kritische zekerheid,
waarmede hij tegenover zulke gidsen steeds zich bewust blijft, tot hoever hij zich
aan hunne leiding kan toevertrouwen. Geen oogenblik ziet men op dit terrein, waar
de fantasie zoo licht de wetenschap op zijne schuift, zijner kalme en bezadigde
reflectie de teugels ontschieten, die, gevierd, al spoedig de paarden met wagen en
menner er van door doen gaan.
Met grooten ijver en toewijding werd alsnu het onderwijs op den gewonen voet
hervat en tevens de hand gelegd aan eene nieuwe bewerking, tevens voltooiing, van
het beroemde ‘Handboek voor het Romeinsche recht’, dat door Mr. W. Modderman
in 1877 aangevangen, door
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Mr. Drucker voortgezet, na twintig jaren nog steeds niet tot een goed einde gebracht
was. Tichelaar volbracht het werk in enkele jaren en verwierf daardoor niet alleen
groote aanspraak op dankbaarheid, maar ook diepgaanden invloed op de studiën van
het jongere geslacht, dat van het Romeinsche recht anders niets kent. Gelukkigerwijs
heeft de voortreffelijkheid van het hier gebodene, waarvoor niemand minder dan
prof. Henri Hijmans borg staat1, het kwaad verhinderd, dat zóó eenzijdige voorlichting
had kunnen doen geboren worden. Op wetenschappelijk standpunt is van het
Handboek verder niets te zeggen, daar het plan van het werk medebrengt, dat alle
wetenschappelijke mededeelingen door den docent mondeling worden toegevoegd,
en zich derhalve, waar zij niet gehoord worden, aan kennisneming en kritiek
onttrekken.
Voor het overige had men geen ongunstiger tijdstip kunnen bedenken, om een
professoraat in het Romeinsche recht, en nog wel het voornaamste, in Nederland te
aanvaarden, dan datgene, waarop Tichelaar tot die, voor het uiterlijke, eervolle positie
werd geroepen. De nieuwe regeling van het Hooger onderwijs had nu twintig jaar
lang haar ondermijnenden invloed doen gelden en in verbond met een eigenaardig
soort van concurrentie en raseigenschappen van de slechtste soort2 de studie van het
Romeinsche recht in deze gewesten neêrgedrukt tot een peil, waarop voor den
vertegenwoordiger van het vak het hoogst bereikbare geworden schijnt: zich het
compliment te verdienen, dat Rome eens zijn ongeluk-

1
2

Themis 1903.
Zie daaromtrent het onverdacht getuigenis van Huig de Groot, Annales et Historiae (1658)
bl. 267: ‘cruda gentis studia et lucri propera’.
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kigen veldheer maakte, toen het hem dankte, dat hij niet vertwijfeld had.
Gedwarsboomd werd Tichelaar's streven nog bovendien door eenparig versnellenden
achteruitgang van zijn gezichtsvermogen, in die mate, dat hij binnen weinig jaren
nagenoeg voor blind mocht worden gerekend. Doch dit euvel wist hij evenals andere
geleerden, die in zijn geval verkeerd hebben, door evenredige versterking van een
reeds van nature gelukkig geheugen nagenoeg te compenseeren. Met behulp eener
bekwame voorlezeres kon hij dus zijne studiën voortzetten en zijne colleges meer
dan genoegzaam voorbereiden. Maar, wat ook hij niet kon, was het optornen tegen
de reeds genoemde destructieve krachten. Vandaar het merkwaardig verschijnsel,
dat hij na de aanvaarding van zijn professoraat nog wel leerlingen geadsisteerd heeft
bij het schrijven van, zeer zeldzame maar dan ook onberispelijke,
Romeinsch-rechtelijke dissertaties1, maar, dat hij, om zijn eigen reputatie op te houden,
er de voorkeur aan gaf, over onderwerpen te schrijven, die met het Romeinsche recht
zoo min mogelijk verband hielden. Daartoe behooren allereerst zijne schrandere
‘opmerkingen’ over het ontwerp Cort van der Linden betreffende den rechtstoestand
der buitenechtelijke kinderen (Rechtsgeleerd Magazijn 1899 en 1900), waaronder
vooral ook de uitvoerige historische ontwikkeling van het rechtskarakter der erkenning
onze aandacht vraagt; dan zijne bijdrage over de rechten der hypotheekhouders in
verband met de faillissementswet, opgenomen in het Feest-

1

1904: C.H. Beekhuis, de Bezitswil bij de Romeinen; 1908: J.E. Hoekstra, de Decemviri;
1913: B.H. Vos, Beschouwingen over het Romeinsche huwelijk; 1914: N.C. Kist, de
verweerder in het eigendomsproces. Die van Mr. E. Belinfante (1901), Ongeldigheid van
rechtshandelingen, stelt het moderne recht voorop.
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nummer van de broederschap van candidaat-notarissen (1901); eindelijk zijn breed
opgezet praeadvies over de regeling der erfopvolging bij versterf (1902), dat hij
evenwel tengevolge van merkbaren physieken achteruitgang niet geheel afgewerkt
uit handen moest geven. Hij bepleit daarin hoofdzakelijk beperking van het erfrecht
tot een veel engeren kring van bloedverwanten, dan tegenwoordig geroepen worden,
erfrecht onder alle omstandigheden voor den overlevenden echtgenoot, daarentegen
niet voor den staat, tenzij andere erfgenamen geheel ontbreken. Aan de, toenmaals
ontwerp zijnde, Zwitsersche wetgeving, waarin hij het eerste zijner drie
hoofddenkbeelden verwezenlijkt vond, wijdde hij eene zeer opmerkelijke afzonderlijke
studie, die in het Weekblad voor Privaatrecht nrs. 1677-79 (jg. 1902) werd afgedrukt,
na mondeling ter Notarieele vereeniging te Amsterdam door hem te zijn voorgedragen.
De slechte toestand zijner gezondheid, die hem in den aanvang van hetzelfde jaar
(1902) genoopt had, de pas aanvaarde taak van redacteur van het Weekblad na het
schrijven van één enkel hoofdartikel1 neder te leggen, noodzaakte hem ook ter
juristenvereeniging, die hij zoo dikwijls naar zijn weldoordachte toespraken had doen
luisteren2, juist ditmaal afwezig te blijven en de verdediging zijner idealen aan anderen
over te laten. Dezelfde noodlottige omstandigheid verlamde ook van nu af aan zijne,
in hoogeren zin, wetenschappelijke werkzaamheid. Behoudens twee uitgaven van
het Handboek

1
2

Over de onwenschelijkheid om voor de zuinigheid het verhoor van getuigen door den
rechter-commissaris weder mogelijk te maken. Wat in 1905 toch gebeurd is.
1890 (bl. 53): revindicatie van roerend goed; 1892 (bl. 57): jachtwet; 1893 (bl. 129): politie;
1899 (bl. 67): juridische opleiding:
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en het onwaardeerbare dertigjarige register op het Rechtsgeleerd Magazijn, waardoor
de ontginning van dien schat van vaderlandsche wetenschap ook in de toekomst
verzekerd blijft, schijnt hij na 1902 nog slechts een viertal korte boekbeoordeelingen
voor de pers te hebben gereed gemaakt. Ook voor het onderwijs voelde hij zich
minder dan vroeger berekend; hij dacht aan aftreding, en werd daarvan alleen door
het ernstig aandringen van waardeerende ambtgenooten en vrienden teruggehouden.
Nog eenmaal scheen voor hem een nieuwe ster te rijzen; het was toen hij in 1912
mejuffrouw M. van Wageningen naar het altaar geleidde. Helaas, slechts korten tijd
mocht hij aan hare zijde het hoogste geluk des levens smaken. Den 6den October 1913
sloeg voor hem het stervensuur, op even tweeenvijftigjarigen leeftijd, den dag vóór
het verschijnen der vijfde uitgave van het Handboek. Diep betreurd door zijne jeugdige
echtgenoote, bloedverwanten, ambtgenooten, leerlingen, vrienden, ja door allen, die
hem kenden, werd hij den 9den October ten grave gedragen. Het was prof. Carpentier
Alting, die bij die gelegenheid in hartelijke woorden den ambtgenoot herdacht, die,
bijna twintig jaar lang het onderwijs naar zijne beste krachten had gediend en ondanks
alle bezwaren, die zich juist op zijn weg opstapelden, voor de door hem
vertegenwoordigde wetenschap deed, wat nog gedaan kon worden: het vaandel hoog
houden en de eer redden.
J.C. NABER.
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Geschriften van Mr. P.A. Tichelaar.
1885.

Begrip en toepassing der culpa lata in het
Romeinsche recht. Proefschrift. Utrecht.

1889.

Aansprakelijkheid des vrachtvervoerders
(Themis).

1890.

Vervolg: aansprakelijkheid des
vrachtvervoerders (Themis).
Recensie van: C.P. Burger, Beperkte
aansprakelijkheid in het zeerecht
(Rechtsgeleerd Magazijn).

1891.

Art. 1 der wet van 9 April 1875 tot
regeling van den dienst en het gebruik
der spoorwegen (R.M.).
Confessio in iure en confessio in iudicio
(Themis).

1892.

Vervolg: Confessio (Themis).
Interrogationes in iure (Themis).
Recensie van: M. Polak, Verplichting van
den verkooper (Themis).
Recensie van: L.S. Hollander, Het
expeditie-contract (R.M.).

1893.

De eed der partijen in het privaatrecht
(R.M.).

1894.

De beteekenis van het Romeinsche recht
voor wetenschap en onderwijs. (Openbare
les).

1896.

Recensie van: Rh. Feith, de decisoire eed
(R.M.).

1897.

Het Romeinsche recht en de historische
school (Rede).

1899.

Eenige opmerkingen over het
wetsontwerp betreffende den
rechtstoestand der buitenechtelijke
kinderen (R.M.).

1900.

Nog een woord over het wetsontwerp
betr. den rechtstoestand der
buitenechtelijke kinderen (R.M.).
Handboek voor het Romeinsche recht,
3de druk.

1901.

Regelt de faillissementswet de rechten
der hypotheekhouders voldoende?
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(Weekblad voor Privaatrecht.
Feestnummer). Recensie van: Mr. H.J.
Koenen, Het recht in den kring van het
gezin (R.M.).
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1902.

Het verzoekschrift der Rotterdamsche
orde in zake getuigen-verhoor (W. 7702).
Het erfrecht in het ontwerp van een B.W.
voor Zwitserland (Weekblad voor
privaatrecht).
Is, met handhaving van het beginsel der
legitieme, wijziging der erfopvolging ab
intestato wenschelijk? (Praeadvies
juristen-vereeniging).

1905.

Recensie van: Festgabe für Dr. R. Koch
(R.M).
item van: C.H. Baale, Über den defensor
civitatis (Museum).

1906.

Recensie van: H.H. Boas, Rechten der
verzekerden krachtens de ongevallenwet
(Themis).

1907.

Recensie van: J. Goudeket, Afspraken tot
het sluiten van overeenkomsten (R.M.).

1908.

Handboek 4de druk.

1913.

Handboek 5de druk.
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