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Verslag van de jaarlijksche vergadering, gehouden te Leiden op den
9den Juni 1926.
De Beschrijvingsbrief luidde aldus:
LEIDEN, den 16den Mei 1926.
M.
Bij dezen heb ik de eer U uit te noodigen tot het bijwonen der Jaarlijksche Vergadering
van de M a a t s c h a p p i j d e r N e d e r l a n d s c h e L e t t e r k u n d e t e L e i d e n ,
die gehouden zal worden op Wo e n s d a g den 9den J u n i , des voormiddags klokke
elf uren, in het gebouw der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Steenschuur alhier.
De orde der werkzaamheden is als volgt:
I.
Opening der Vergadering door den Voorzitter, Dr. H.T. COLENBRANDER, met een
toespraak.
II.*
Voordracht van Dr. GERARD B. BROM: ‘Onze schilders en schrijvers in de vorige
eeuw’.
III.
Verslag van den staat der Maatschappij en van haar belangrijkste lotgevallen en
handelingen gedurende het afgeloopen jaar.
IV.
Verslag van den staat der Boekverzameling gedurende hetzelfde tijdsverloop.
V.
Verslag omtrent de rekening en verantwoording van den Penningmeester.

*

Het Bestuur zal voorstellen, de behandeling van punt II uit te stellen tot na de pauze (na punt
IX).
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VI.
Verslag der Commissie voor Taal- en Letterkunde.
VII.
Verslag der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde.
VIII.
Verslag der Commissie voor Schoone Letteren.
IX.
Bekendmaking van den uitslag der stemming over de te benoemen gewone en
buitenlandsche leden.
X.
Bekendmaking van het werk dat het Bestuur der Maatschappij, voor het
vereenigingsjaar 1925-1926, op advies van de Commissie voor Schoone Letteren,
met den jaarlijks uitgeloofden Prijs van ƒ 1000.- bekroond heeft.
XI.
Voorstel van de Maandelijksche Vergadering om uit de renten van het Vaste Fonds
een som van ƒ 250.- aan den Heer D.J. VAN DER VEN af te staan, als bijdrage in de
onkosten verbonden aan het samenstellen van zijn ‘Herfst- en Oogstfilm van
Nederland’.
XII.
Voorstellen van het Bestuur:
a. tot regeling van het toekennen van Prijzen;
b. tot nieuwe regeling der benoeming van leden;
c. tot vereenvoudiging van de bepaling betreffende het nazien van de rekening en
verantwoording van den Penningmeester;
d. tot vereenvoudiging van de bepaling betreffende het toelaten van gasten in de
Vergaderingen;
e. tot een met de praktijk overeenstemmende vaststelling van de orde der
werkzaamheden in de Jaarlijksche Vergaderingen;
f. tot dienovereenkomstige wetswijziging.
Toelichting van punt b:
Het Bestuur is de meening toegedaan, dat de benoeming van nieuwe leden, zooals
zij volgens artt. 5-8 en 15 van de Wet der Maatschappij geschiedt, niet geheel
doelmatig is. Het is n.l. gebleken dat alleszins verdienstelijke personen soms jaar op
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jaar op de candidatenlijst vermeld staan, zonder tot lid te worden verkozen. Voorts
mist de Maatschappij alle gelegenheid tot spontane erkenning van tusschentijds
gebleken verdiensten. Het Bestuur is van oordeel dat door de voorgestelde regeling
deze bezwaren worden ondervangen.
Leden, die voornemens zijn amendementen op de Bestuursvoorstellen in te dienen,
worden verzocht deze bij de Secretaresse in te zenden vóór 31 Mei.
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f. Ontwerp van Wetswijziging:
Art. 1 te lezen: ....Taal- en Letter-, Geschied- en Oudheidkunde ‘en Schoone
Letteren’.
Art. 2 te lezen: ....het aanmoedigen van alles, wat tot bloei der Nederlandsche ‘Taalen Letter-, Geschied- en Oudheidkunde en’ Schoone Letteren strekken kan.
....het instandhouden van het Fonds, bijeengebracht bij gelegenheid van het
honderdjarig bestaan der Maatschappij, ‘en van andere ten bate van haar doel
strekkende fondsen’.
In te voegen het volgende art.:
Art. 15bis: Op voordracht van het Bestuur kunnen de Maandelijksche Vergaderingen
ten hoogste tien leden per jaar - hetzij Nederlanders of vreemdelingen - benoemen.
Art. 32 te lezen: De Penningmeester stelt jaarlijks vóór 1 Mei zijn rekening en
verantwoording in handen van een Commissie, bestaande uit één Bestuurslid, door
het Bestuur aangewezen, en één gewoon lid, in de Maandelijksche Vergadering van
April benoemd’. Deze Commissie brengt daarover ....
In Art. 35, laatsten zin, het woord ‘schriftelijk’ te doen vervallen.
In Art. 47 de werkzaamheid vermeld onder punt 2 te verplaatsen tusschen punt 10
en 11.
Art. 53, alinea 2, te lezen: ....‘De benoeming geschiedt door de Jaarlijksche
Vergadering uit een dubbeltal, door de Commissiën aan het Bestuur voorgedragen’.
In te voegen de volgende artt.:
Art. 55bis. Elke drie jaren kan door één der Commissiën vóór den 15den Maart aan
het Bestuur een met redenen omkleede schriftelijke voordracht worden gedaan tot
toekenning van een Prijs voor Meesterschap, ten bedrage van ƒ 1000.-. Het Bestuur
brengt de voordracht ter kennis van de Jaarlijksche Vergadering en dient deze van
bericht en raad. De Jaarlijksche Vergadering kent den Prijs toe. Zij is bevoegd de
toekenning af te wijzen, doch niet, voor een door de Commissie voorgedragene een
ander in de plaats te stellen. Blijft de Commissie in gebreke haar voordracht vóór
den 15den Maart in te dienen, of raadt zij den Prijs niet uit te reiken, dan heeft geen
toekenning plaats. In dat geval wordt een bedrag van ƒ 1000.- gestort in het Fonds,
bijeengebracht bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan der Maatschappij. De
Commissie of het Bestuur zijn niet bevoegd verdeeling van den Prijs over meer dan
één persoon voor te stellen.
In de jaren 1928, 1937, 1946 en vervolgens om de negen jaren komt het recht van
voordracht aan de Commissie voor Taal- en Letterkunde toe, in de jaren 1931, 1940,
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1949 en vervolgens, aan de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde, in de jaren
1934, 1943, 1952 en vervolgens aan de Commissie voor Schoone Letteren.
Art. 55ter. Telken jare vóór 1 November ontvangt de Commissie voor Schoone
Letteren mededeeling van het Bestuur, of de middelen aanwezig zijn, in het volgend
jaar een Prijs van Aanmoediging, ten bedrage

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1926

4
van ƒ 1000.-, toe te kennen. Zijn deze middelen aanwezig, dan kan de Commissie
vóór den 15den Maart een met redenen omkleede schriftelijke voordracht tot toekenning
van den Prijs richten aan het Bestuur. Zij is beperkt tot dichters of schrijvers van
letterkundig proza in het Nederlandsch of Afrikaansch, die niet langer dan twee jaar
vóór de dagteekening der voordracht eenig werk in afzonderlijke uitgave hebben
doen verschijnen. Het Bestuur kent den Prijs toe. Het is bevoegd de toekenning af
te wijzen, doch niet voor den door de Commissie voorgedragene een ander in de
plaats te stellen. Het geeft van de toekenning of van haar weigering aan de Jaarlijksche
Vergadering kennis. Blijft de Commissie in gebreke haar voordracht vóór den 15den
Maart in te dienen, of raadt zij den Prijs niet uit te reiken, dan heeft geen toekenning
plaats. De Commissie is niet bevoegd verdeeling van den Prijs over meer dan één
persoon voor te stellen.
XIII.
Verkiezing van een Bestuurslid in de plaats van den Heer Dr. PH. S. VAN RONKEL,
die aan de beurt van aftreden en niet herkiesbaar is. Het door de Maandelijksche
Vergadering voorgestelde dubbeltal is:
a. Dr. J.H. KERN HZ.
b. Dr. N.J. KROM.
XIV.
Verkiezing van twee leden der Commissie voor Schoone Letteren, in de plaats van
den Heer D. COSTER, die aan de beurt van aftreden is en zich niet herkiesbaar stelt
en van Mevrouw I. BOUDIER-BAKKER, die wenscht af te treden. De Commissie stelt
voor de dubbeltallen:
1. a. Mejuffrouw F. DE MEYIER.
b. Mevrouw A. VAN GOGH-KAULBACH.
2. a. De Heer J.W.F. WERUMEUS BUNING.
b. De Heer C.L. SCHEPP.
Voorts wenscht de Commissie zich met twee leden uit te breiden. Zij stelt daarvoor
de dubbeltallen:
1. a. Mevrouw J. VAN DULLEMEN-DE WIT.
b. Mevrouw A. VAN RHIJN-NAEFF.
2. a. Mejuffrouw E. ZERNIKE.
b. Mevrouw C.M. VAN HILLE-GAERTHE.
NAMENS HET BESTUUR, C. SERRURIER, Secretaresse.
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Tegenwoordig zijn de Bestuursleden: H.T. Colenbrander, Voorzitter, J. Heinsius,
Penningmeester, R. van der Meulen Rz., Bibliothecaris, Ph. S. van Ronkel, D. van
Blom, B.A.P. van Dam, J.W. Muller, J.F.M. Sterck, C. Serrurier, Secretaresse; de
gewone leden: W.J.J.C. Bijleveld, A. Hoynck van Papendrecht, H. Blink, W.
Wijnaendts Francken-Dyserinck, A. Draaijer-de Haas, C. van Son, F. Oudschans
Dentz, B. Becker, A.J. de Mare, P.A.A. Boeser, C. Peltenburg, C.H. Ph. Meijer, A.
Hendriks, C. Easton, W.M.C. Regt, N.J. Krom, M.E. Lulius van Goor, E.H. Korevaar
- Hesseling, M.E. Kronenberg, N.J. Beversen, W.L. de Vreese, A.W. Bijvanck, W.
Nolet, B. Kruitwagen, D.C. Hesseling, H.M. Werner, C.W. van der Hoogt, D. Plooij,
W.S. Unger, H.T. Damsté, T.B. Roorda, J.J. van Bolhuis, C. Veth, J.W. Werumeus
Buning, A.J. Bothenius Brouwer, C.M. van Hille-Gaerthé, Ed. Brom, H. Ph. Visser
't Hooft, C. Bake, Joh. H. Been, A.A. Verdenius, G.S. Overdiep, J.W. Verburgt, M.C.
van Zeggelen, A.G. de Leeuw, F. de Meyier, M. van Tuyll van Serooskerken, O.C.
van Hemessen Sr., J.H. Kern Hz., C. Snouck Hurgronje, G. André de la Porte, L.
Knappert, G. Hulsman, C.B. van Haeringen, C.J. Wijnaendts Francken, F.J.W. Drion,
E. Wiersum, D.J. van der Ven, F.K.H. Kossmann, A. Beets, A.S. de Blécourt, A.
Eekhof, J.R. Callenbach, J.A.J. Barge, J.B. Breukelman, J.F.L. de Balbian Verster,
J.J. Salverda de Grave, C.L. Schepp, K.H. de Raaf, L. Lasonder, R. Casimir, P.J.
Blok, J.C. Overvoorde, N. van der Laan, J.M. Sterck-Proot, M. van Blankenstein;
de buitenlandsche leden: G. von Antal en A. Nahon.
I. De Voorzitter, de Heer Dr. H.T. Colenbrander, opent om elf uur de Vergadering
met een toespraak, die hij ter uitgaaf afstaat (Bijlage I).
Op voorstel van het Bestuur besluit men de behandeling van punt II uit te stellen
tot na de pauze.
III-IV. De Secretaresse en de Bibliothecaris lezen hun jaarverslagen voor, welke
men vervolgens in dank aanvaardt voor de ‘Handelingen’ (Bijlagen II-III).
V. Namens de Commissie, bestaande uit de HH. W.J.J.C. Bijleveld en Dr. L.
Knappert, benoemd tot het nazien van de rekening en verantwoording van den
Penningmeester (zie Bijlage IV) deelt de Heer Knappert mede, dat zij alles nauwkeurig
heeft nagezien en in de beste orde bevonden, zoodat zij voorstelt hem te ontheffen
van zijn verantwoordelijkheid. Hiertoe besluit men. De Voorzitter betuigt den dank
der Vergadering aan den Penningmeester en aan genoemde Commissie.
VI-VIII. De Secretarissen der Commissiën voor Taal- en Letterkunde en Geschieden Oudheidkunde, de HH. Dr. J. Heinsius en W.J.J.C. Bijleveld, brengen hun
jaarverslagen uit. De Voorzitter der Maatschappij leest in de plaats van den Heer
Hop-
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man, wiens werkzaamheden hem verhinderen de vergadering bij te wonen, het
jaarverslag voor van de Commissie voor Schoone Letteren. Men aanvaardt deze drie
verslagen in dank voor de ‘Handelingen’ (Bijlagen V-VII).
IX. Namens de Commissie voor stemopneming, in de Maandvergadering van 3
Mei benoemd, doet de Heer W.J.J.C. Bijleveld mededeeling van den uitslag der
stemming, gehouden ter verkiezing van nieuwe leden der Maatschappij, n.l., volgens
besluit dier Maandvergadering, 25 gewone en 5 buitenlandsche leden. De Commissie,
waarin met den Heer Bijleveld zitting namen Mej. E.M. Lulius van Goor, de HH.
A.C.J.A. Greebe, J.H. Kern Hz., L. Knappert, J.A.N. Knuttel, N. van der Laan, en
de dames F. de Meyier, M. van Tuyll van Serooskerken en C. Serrurier, heeft van
de Secretaresse 248 stembiljetten ontvangen. Twee der voorgestelden voor het gewone
lidmaatschap hebben als laatsten een gelijk aantal stemmen op zich vereenigd;
overeenkomstig de gewoonte in de Maatschappij, beschouwt men beiden als gekozen.
De heer Bijleveld deelt mede dat de namen der gekozenen zijn als volgt (in
alphabetische volgorde):

Gewone leden:
Dr. K.H. Boersema, te Leiden.
Dr. D. Cohen, te 's-Gravenhage.
J.J. van Deinse, te Enschede.
Raden Ario Dr. Hoesein Djajadiningrat, te Weltevreden.
Dr. P. Doppler, te Maastricht.
Mej. I.M. van Dugteren, te Rotterdam.
Mej. O.J. van Eck, te Amsterdam.
Dr. W. van Eeden, te Delft.
Dr. J.G. Geelkerken, te Amsterdam.
Mevr. T.K.E. de Haas-Okken, te Zwolle.
Dr. P.N.U. Harting, te Groningen.
G.C.A. Juten, te Willemstad.
Dr. F.S. Knipscheer, te Zaltbommel.
Mevr. E. van Lokhorst, te Parijs.
Joh. de Meester Jr., te Rotterdam.
Mr. R.J.K.M. de Nerée tot Babberich, te Roermond.
G.H. Pannekoek, te 's-Gravenhage.
Dr. E.J.W. Posthumus Meyjes, te 's-Gravenhage.
Mej. T. de Ridder, te Oosterbeek.
Mej. E.M. Rogge, te Haarlem.
P. de Roo de la Faille, te 's-Gravenhage.
Mr. A. Staring, te Dordrecht.
Dr. Th. C. van Stockum, te Hilversum.
F.G. Waller, te Amsterdam.
Mej. C.J. Welcker, te Kampen.
Mr. C.W. Wormser, te Bandoeng.
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Buitenlandsche leden:
E. Eyquem, te Parijs.
Dr. S.F.N. Gie, te Stellenbosch.
R.W. Lee, te Oxford.
Dr. J.J. van Mierlo S.J., te Antwerpen.
Dr. E.C. Pienaar, te Stellenbosch.

X. De Voorzitter maakt bekend dat het Bestuur der Maatschappij, op advies van de
Commissie voor Schoone Letteren, den Jaarlijkschen Prijs van ƒ 1000.- toegekend
heeft aan den Heer Dirk Coster, te Amersfoort, voor zijn onlangs verschenen bundel:
‘Verzameld Proza’.
In de plaats van den Heer F. Hopman, Secretaris der Commissie voor Schoone
Letteren, leest de Voorzitter, namens de Commissie, de volgende toelichting tot haar
advies voor:
‘De Commissie voor Schoone Letteren van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde besloot met algemeene stemmen in haar vergadering van 26 Mei j.l. ter
bekroning met den jaarlijkschen prijs van ƒ 1000.-, aan het Bestuur voor te dragen
den bundel ‘Verzameld, kritische opstellen van Dirk Coster, getiteld Proza’. De
Commissie was van oordeel, dat van een aantal verdienstelijke werken, sedert de
laatste bekroning verschenen, dit boek het meest oorspronkelijke is en de meeste
blijvende waarde heeft. De schrijver geeft daarin blijk van ruime belangstelling voor
en inzicht in vreemde zoowel als vaderlandsche letterkunde en zijn studies zijn dan
ook waardeeringen gegrond op breede en duurzame kunstbeginselen en kennis van
het menschelijk hart, die geenszins gelijken op de besprekingen van den louter
technischen aard, welke te onzent nog zoo vaak voor letterkundige beoordeelingen
doorgaan. Deze opstellen doen Dirk Coster kennen als een schrijver van diep
dòòr-dringend en fijn ontledend kritisch vermogen. De heldere stijl en sobere
woordkeus verhoogen de kunstwaarde dezer geschriften.
De Commissie acht het een voorrecht, door den bundel ‘Verzameld Proza’ ter
bekroning voor te dragen, de verdiensten van een letterkundige te erkennen, die door
zijn boek ‘Nieuwe Geluiden’ de beste verzen van onze jongere dichters binnen ieders
bereik heeft gebracht; die door zijn inleidende verhandelingen over de belangrijkste
figuren in de Russische letterkunde der 19e eeuw, deze grootmeesters der
wereld-litteratuur voor onze landgenooten begrijpelijk heeft gemaakt; en door zijn
leiding van het maandschrift ‘De Stem’ in weinige jaren een invloed van beteekenis
is geworden in onze Nederlandsche beschaving. Welke drie verdienstelijke
ondernemingen vertegenwoordigd worden door de studies in bovengenoemden
bundel’.
Aan deze voorlezing voegt de Voorzitter vervolgens de mededeeling toe dat, zooals
ook zonder zijn verzekering uit de dag-
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teekening van het advies, ‘30 Mei, 1926’ reeds blijkt, dit stuk het Bestuur pas heeft
bereikt nadat de beschrijvingsbrief was gedrukt en verspreid. Het Bestuur heeft dus
niet kunnen voorkomen, dat de redactie van punt XIV in den beschrijvingsbrief de
valsche meening zou kunnen doen post vatten, als ware de Heer Coster ter bekroning
voorgedragen door een Commissie waartoe hij zelf behoorde. Het is inderdaad waar,
dat de Heer Coster eerst ter Jaarlijksche Vergadering van 1926, volgens de Wet der
Maatschappij, zou hebben moeten aftreden; hij is echter metterdaad reeds uitgetreden
zeer kort na de Jaarlijksche Vergadering van 1925 en lang voordat bij de Commissie
voor Schoone Letteren het overleg omtrent de voordracht tot den Jaarlijkschen Prijs
voor 1926, in welken vorm dan ook, een aanvang had genomen.
XI. De Voorzitter brengt vervolgens het voorstel van de Maandelijksche
Vergadering ter tafel, om uit de renten van het Vaste Fonds der Maatschappij een
som van ƒ 250.- aan den Heer D.J. van der Ven af te staan, als bijdrage in de onkosten
verbonden aan het samenstellen van zijn ‘Herfst- en Oogstfilm van Nederland’. De
Vergadering neemt dit voorstel met algemeene stemmen aan.
XII. Hierna zijn de voorstellen van het Bestuur tot wetswijziging aan de orde. De
Voorzitter leidt deze in met de volgende toelichting:
‘Zooals het Bestuur in de Jaarlijksche Vergadering van 1919 in herinnering heeft
gebracht, omvatten de werkzaamheden der Maatschappij volgens de Wet van 1771
de bevordering van de Taalkunde, van de Welsprekendheid en Dichtkunst, van de
Oudheid- en Historiekunde. Zij had dus een drieledig doel, dat door de Wet van 1847
tot een tweeledig, de bevordering van Taal- en Letter-, en van Geschied- en
Oudheidkunde, werd teruggebracht; de letterkunde werd toen, blijkens de uitwerking,
als literatuurwetenschap opgevat. Het Bestuur van 1919 wenschte de drieledigheid
terug, doch, (voor het verouderde Welsprekendheid en Dichtkunst) van Schoone
Letteren te spreken, en tot dit onderdeel een vaste Commissie in te stellen, gelijk
taalkunde en geschiedenis er een bezaten. Dit voorstel werd met groote meerderheid
van stemmen aangenomen. Een tweede voorstel van het Bestuur, strekkende om
reeds dadelijk in de Wet vast te leggen de instelling van een drie-jaarlijkschen prijs
voor Schoone Letteren, te begeven door de Jaarlijksche Vergadering, op voordracht
van de Commissie van Schoone Letteren, werd met groote meerderheid van stemmen
verworpen. Met 64 tegen 33 stemmen en 2 onthoudingen gaf de Jaarlijksche
Vergadering aan de Commissie voor Schoone Letteren in overweging, of zij de
instelling van een prijs wenschelijk achtte en een daartoe strekkend voorstel wilde
indienen.
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De Commissie voor Schoone Letteren stelde daarop aan de Jaarlijksche Vergadering
van 1920 voor, in de eerste drie jaren ten minste ƒ 1000.- beschikbaar te stellen, te
besteden volgens voorstellen door de Commissie aan de Jaarlijksche Vergadering in
te dienen. In hoofdzaak wenschte de Commissie, naar zij tegelijkertijd mededeelde,
deze som besteed te zien aan een prijs ‘voor een uitnemend literair werk, in de
afgeloopen drie jaren verschenen’. Dit voorstel werd met groote meerderheid van
stemmen aangenomen.
Krachtens de haar verstrekte volmacht stelde de Commissie voor Schoone Letteren
aan de Jaarlijksche Vergadering van 1921 voor, de voor de jaren 1920-1923
beschikbaar gestelde ƒ 1000.- te besteden ter bekroning van den schrijver Jacobus
van Looy, voor zijn werk ‘Jaapje’. Dit voorstel werd aangenomen met bijna algemeene
stemmen.
In dezelfde Jaarlijksche Vergadering deelde het Bestuur mede, dat de Heer S.F.
van Oss het Bestuur der Maatschappij had verzocht, op zich te willen nemen de
uitkeering van een gedurende drie jaren en wellicht langer uit te loven ‘Haagsche
Post Prijs’ van ƒ 1000.-, ‘voor een roman, geschreven door een auteur van niet ouder
dan 35 jaar’, en dat de Commissie voor Schoone Letteren reeds beraadslaagde over
de vraag aan welken auteur de ‘Haagsche Post Prijs’ voor 1921 zou zijn toe te kennen.
In 1922 werd, in overleg met den Heer van Oss, de leeftijdsgrens verlegd naar 40
jaar, en werd bepaald dat ook Vlaamsche en Afrikaansche schrijvers in aanmerking
zouden kunnen komen. De ‘Haagsche Post Prijs’ werd, op voordracht van de
Commissie voor Schoone Letteren, door het Bestuur achtereenvolgens verleend:
over 1921, aan Elis. Zernike, schrijfster van ‘Het Schamele Deel’;
over 1922, aan Carry van Bruggen, voor ‘Het Huisje aan de Sloot’;
over 1923, aan Jo de Wit, voor ‘Open Zee’.
Daarna waren de drie jaren, voor welke de ‘Haagsche Post Prijs’ vaststond,
verstreken en werd de prijs door den Heer van Oss niet gecontinueerd. Doch in de
Jaarlijksche Vergadering van 1924 kon worden medegedeeld, dat een belangstellend
vriend van ‘Letterkunde’ het Bestuur der Maatschappij in staat stelde ‘tot
wederopzeggens toe’ een Jaarlijkschen Prijs van ƒ 1000.- te blijven uitkeeren, zonder
zijnerzijds aan de bekroning eenige voorwaarde te verbinden; het stellen van
voorwaarden werd overgelaten aan de Commissie voor Schoone Letteren der
Maatschappij. De Vergadering gaf door hartelijke bijvalsbetuiging blijk van haar
waardeering voor dit welkom geschenk.
De Commissie voor Schoone Letteren bepaalde:
1. dat de leeftijdsgrens van 40 jaar zou vervallen,
2. dat zij haar aandacht voornamelijk schenken zou aan
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schrijvers die niet of niet voldoende tot het publiek zijn doorgedrongen,
pas sinds korten tijd gedebuteerd hebben, en ‘bijzondere aanmoediging
verdienen’.
Zij droeg in 1925 ter bekroning voor R. van Genderen Stort, voor het werk ‘Kleine
Inez’, en in 1926 Dirk Coster, voor zijn ‘Verzameld Proza’.
Tevens stelde zij aan de Jaarlijksche Vergadering van 1925 voor, opnieuw ƒ 1000.-,
uit de Kas der Maatschappij, af te staan voor letterkundige doeleinden. Nadat dit
voorstel was aangenomen bij acclamatie, stelde zij verder voor, wederom een ‘Prijs
voor Meesterschap’ uit te reiken ‘voor een uitnemend letterkundig werk’, dat in de
vier jaren die sinds de laatste bekroning verstreken waren, was uitgekomen, en dezen
‘Prijs voor Meesterschap’ toe te kennen aan Dr. P.C. Boutens voor zijn dichtbundel
‘Zomerwolken’. Dit voorstel werd aangenomen met algemeene stemmen.
Tot zoover de voorgeschiedenis der huidige bestuursvoorstellen, gelijk zij uit
publiek gemaakte bescheiden blijkt. Daaraan is nog toe te voegen, dat dezelfde
vriendelijke hand, die zich in 1924 opende tot wedersluitens toe, inmiddels een begin
heeft gemaakt met de vorming van een vast fonds, uit de rente waarvan reeds thans
een gedeelte van den jaarlijkschen prijs van ƒ 1000.- kan worden gekweten, en dat
bestemd is, na verder in uitzicht gestelde versterking, de mogelijkheid te verzekeren,
althans naderbij te brengen, tot continuatie van den prijs ook na verscheiden van den
vriend die hem schiep.
Ziehier dan het geheel van antecedenten en vooruitzichten, dat het Bestuur
aanleiding heeft gegeven een Commissie te benoemen tot het ontwerpen eener
wetsherziening, in hoofdzaak strekkende de wellicht overhaaste poging van 1919,
om het toekennen van prijzen bij de Wet te regelen, met inachtneming van de
sindsdien gevallen beslissingen en opgedane ervaring te hervatten. De Commissie
bestond uit den Voorzitter en de HH. Van Blom, Hopman, Meyers en Walch. Haar
voorstellen zijn overgenomen door het Bestuur, nadat de Commissie voor Schoone
Letteren in de gelegenheid was gesteld eventueele bezwaren te doen kennen; zij heeft
er geen ingebracht. De leden zelve der Maatschappij zijn in de gelegenheid gesteld
eventueele amendementen in te dienen vóór 31 Mei ll.; er zijn er geen ingekomen.
Grondslag van het voorstel is de overtuiging dat de wedervervanging der in 1847
ingevoerde tweeledige doelstelling der Maatschappij door de oorspronkelijke
drieledige, en dus de volkomen gelijkgerechtigdheid van taalkunde, schoone letteren
en historie, welk denkbeeld reeds in 1919 de instemming der groote meerderheid
verwierf en thans naar wij aannemen geen principieel verzet meer zal ondervinden,
op doeltreffender, logischer en eleganter wijze dan in 1919 geschiedde, in de Wet
behoort te worden uitgewerkt. 1919 liet de tweeledigheid staan in art. 1
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(doel), voegde het nieuwe element alleen toe aan art. 2 (middel tot het doel), en liet
het nieuwe middel door een nieuw orgaan (de Commissie voor Schoone Letteren)
hanteeren. Terwijl men voortging de andere Vaste Commissiën door de Maatschappij
te laten benoemen (art. 53), voerde men voor de nieuwe Commissie de benoeming
door de Jaarlijksche Vergadering in (art. 53). Er schijnt geen reden dit alles te
bestendigen. Gelijkgerechtigdheid is het denkbeeld van 1919 geweest; men drukke
haar uit in doelstelling (art. 1), in middelenlijst (art. 2) en in verkiezingswijze (art.
53). Eveneens zal in de artt. 4, 15, 69 en 83 van taal- en letter-, geschied- en
oudheidkunde en (resp. of) schoone letteren moeten worden gesproken.
De andere wijziging in art. 2 voorgesteld, houdt rekening met het feit, dat het tot
nu toe alleen genoemde Fonds niet meer het eenige is dat de Maatschappij beheert.
Thans de toepassing van het beginsel der gelijkgerechtigdheid op de prijzenregeling.
Er schijnt geen voldoende grond aanwezig om, bij de hooge mate van
waarschijnlijkheid, dat de jaarlijksche prijs voor schoone letteren perpetueele instelling
zal worden, en dus voor literaire belangen niet, zooals de Commissie voor Schoone
Letteren het in 1920 wenschte en verkreeg, in drie jaar tijds ƒ 1000.-, maar in drie
jaar tijds ƒ 3000.- ter beschikking zal staan, ook de schoone letteren de uitsluitende
aanspraak te laten op den driejaarlijkschen prijs, die niet als de andere uit een
bijzonder fonds, doch uit de gewone middelen der Maatschappij wordt geput. Het
instituut zelf der prijsverleening schijnt, na de climax 64 tegen 33 (1919), groote
meerderheid (1920), bijna algemeene stemmen (1921), acclamatie (1925), als
gevestigd te mogen worden beschouwd. Het voorgestelde art. 53bis verhindert echter,
dat elke drie jaar een Nederlander tot meester op één en hetzelfde der drie door
‘Letterkunde’ bestreken gebieden wordt uitgeroepen, en dat het nimmer mogelijk
zal zijn op overeenkomstige wijze exceptioneele verdiensten op het gebied der
taalkunde of der historie te eeren - het voorkomt daarmede naar het gevoelen van
het Bestuur, en gelet op de drieledige doelstelling der Maatschappij, een onredelijkheid
en onbillijkheid. De gelegenheid een bekroning uit te lokken behoort o.i. voor elk
der drie Vaste Commissiën gelijkelijk open te staan. Gelijkelijk, niet gelijktijdig,
immers dan zou het pijnlijke gevolg zijn, dat telken derden jare, na openbare discussie,
van drie voorgestelde meesters er twee in de verdrietelijke positie van aspirant- of
ondermeester werden gelaten, op gevaar af dat de schoone meesterstitel spoedig
ontadeld zou kunnen blijken. Elke der drie Vaste Commissiën hebben dus na elkander,
en in geregelde volgorde, het recht tot voordracht. Niet de plicht. Het initiatief komt
aan de deskundige beoordeelaars toe, aan hen alleen, maar zij moeten ook vrijheid
hebben op de meest kiesche, niemand kwetsende wijze, tot uiting
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te brengen hun overtuiging dat in zeker jaar de aanleiding of wenschelijkheid tot het
verleenen van een meestertitel niet bestaat. Zij laten dan eenvoudig den termijn
verloopen, en het geld vloeit automatisch in het Fonds bijeengebracht ter gelegenheid
van het honderdjarig bestaan der Maatschappij, bij welks verdere versterking de drie
sectiën der Maatschappij gelijktijdig belang hebben. Dit kan reeds thans uit artikel
83 worden gelezen, maar wordt boven allen twijfel gesteld door de nomenclatuur
van art. 1 ook in art. 83 aan te brengen.
Ter toelichting van het voorgestelde art. 55 ter moge worden herinnerd aan den
reeds medegedeelden stand der zaken met betrekking tot het in het nieuwe art. 2
bedoelde fonds tot den jaarlijkschen prijs. De bestaande mogelijkheden, die wij
dankbaar hebben te aanvaarden, laten vooralsnog niet toe, een andere redactie te
kiezen. Het wegvallen van de leeftijdsgrens en de uitbreiding tot het Afrikaansch
bevestigen genomen besluiten der Commissie voor Schoone Letteren; onder
Nederlandsch is Vlaamsch begrepen. Uitgesloten behoort te zijn werk dat nog en
cours de publication is in een of ander tijdschrift; het te bekronen werk moet in zijn
geheel en afzonderlijk verschenen zijn; de terminus a quo is gesteld op twee jaar
vóór de dagteekening der voordracht.
Art. 15bis spreekt na de reeds in den beschrijvingsbrief gegeven toelichting voor
zichzelf. Een incongruïteit bijv. die aldus kan worden opgeheven, is de veel te geringe
vertegenwoordiging van Nederlanders in de koloniën of in den vreemde gevestigd.
Tegen overwoekering van ledenrecht door bestuursrecht is door de getalsbepaling,
en door de beslissing in handen der Maandelijksche Vergadering te leggen, gewaakt.
De dubbele goedkeuring van art. 32 levert in de praktijk groote moeilijkheden op.
Het is mogelijk ze tot een enkele terug te brengen, waaraan zoowel Bestuur als
Maatschappij aandeel hebben.
De aanwezigheid van het woord ‘schriftelijk’ in art. 35 leidt tot bizarre gevolgen.
Het kan zonder bezwaar worden verwijderd, en behoort dan tevens uit art. 53 te
worden weggenomen. De voorgestelde wijziging van art. 47 spreekt voor zichzelve.
Worden art. 55bis en ter aangenomen, dan zal oud 7, nieuw 6, moeten worden gelezen:
‘Kennisgeving van de toekenning van prijzen van aanmoediging (art. 55ter),
toekenning van meesterschapsprijzen (art. 55bis), beslissing’ enz.).
Het ligt in de bedoeling, na eventueele aanneming van de bestuursvoorstellen tot
algemeene vernummering der artt. ten behoeve van wetsherdruk over te gaan, waaraan
reeds sedert de aanneming der wetswijzigingen van 1922 behoefte bestaat.’
Na deze uiteenzetting brengt de Voorzitter de voorstellen in drie groepen in
behandeling:
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I. die omtrent artt. 1, 2, 4, 15, 53, 69 en 83 (gelijkstelling van de Commissie voor
Schoone Letteren met de andere Commissies);
II. artt. 55bis en ter en het nieuwe 6de punt van art. 47 (de prijsregeling);
III. de overige voorstellen in de orde der artt. waarop zij betrekking hebben.
Bij de behandeling van groep I (de gelijkstelling van de Commissie voor Schoone
Letteren met de andere Commissies) maakt de Heer Dr. J.W. Muller bezwaar tegen
de voorgestelde toevoeging ‘en Schoone Letteren’ in art. 83: genoemde wijziging
stond niet als punt van behandeling op den beschrijvingsbrief vermeld; men kan haar
dus niet ter sprake brengen (zie art. 47 der Wet).
De Heer Mr. D. van Blom steunt de opmerking van den Heer Muller.
De Voorzitter meent dat het aangevoerde bezwaar van zuiver formalistischen aard
is: het betreft hier n.l. geenszins een nieuw voorstel; om eenheid in de redactie der
Wet te verkrijgen moet de toevoeging ‘en Schoone Letteren’, niet alleen in art. 83
worden aangebracht, maar, zooals een lid even voor den aanvang der vergadering
opmerkte, eveneens in artt. 4, 15 en 69.
De Heer Muller acht het bezwaar niet formalistisch: de bedoelde toevoeging in
art. 83 opent de mogelijkheid dat de beschikbare interessen van het Vaste Fonds in
de toekomst ook ten bate van de Schoone Letteren worden aangewend; dit is strijdig
met de oorspronkelijke bedoeling van het wetsartikel, welke deze gelden alleen voor
wetenschappelijke doeleinden beschikbaar stelde.
De Heer Mr. G. André de la Porte brengt hiertegen in dat de Wetswijzigingen van
1919 reeds principieel beslist hebben dat de Commissie voor Schoone Letteren
dezelfde rechten als de andere Commissies geniet.
De Voorzitter verzoekt hen die mèt de HH. Muller en van Blom de voorgestelde
toevoegingen als nieuwe voorstellen beschouwen en het dus noodzakelijk achten dat
deze als punten van behandeling op den beschrijvingsbrief voor de Jaarlijksche
Vergadering van 1927 geplaatst worden - hetgeen den herdruk der Wet een jaar zou
vertragen - hiervan blijk te geven door zich van hun zetels te verheffen. Geen der
aanwezigen geeft aan deze uitnoodiging gevolg.
Hierna brengt de Voorzitter de voorstellen, vervat in groep I, in hun geheel in
stemming. De Vergadering neemt deze aan met algemeene stemmen op 1 na, die
van den Heer Muller.
Thans is groep II (de prijsregeling) aan de orde.
De Heer Mr. J.J. van Bolhuis maakt uit een oogpunt van stijl aanmerking op den
lijdenden vorm gebezigd in art. 55bis. Voorts acht hij het eenvoudiger en ter
voorkoming van misverstand beter in het zinstuk: ‘verdeeling van den Prijs over
meer dan
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één persoon’, de woorden ‘over meer dan één persoon’ te schrappen. De Vergadering
verklaart zich ten gunste van de voorgestelde wijzigingen.
De Heer Mr. H. Ph. Visser 't Hooft wenscht in art. 55ter ‘letterkundig proza in het
Nederlandsch of Afrikaansch’ te zien veranderd in ‘letterkundig proza in het
Nederlandsch, Vlaamsch of Afrikaansch’.
De Heer Mr. C. Bake meent dat men kan volstaan met te schrijven: ‘Nederlandsch
(Noord- en Zuid-) of Afrikaansch’.
De Voorzitter, gesteund door den Heer Muller, voert aan, dat er geen aanleiding
is voor deze wijzigingen, aangezien Nederlandsch en Vlaamsch als één taal te
beschouwen zijn. De wijzigingen zouden de verkeerde voorstelling wekken, dat het
Vlaamsch een dialect van het Nederlandsch ware.
De Vergadering verwerpt hierop met groote meerderheid van stemmen de
voorgestelde amendementen van de HH. Visser 't Hooft en Bake.
De Heer Dr. A.A. Verdenius meent dat uit de opvatting van den Voorzitter en den
Heer Muller voortvloeit dat dialect-schrijvers niet voor bekroning in aanmerking
komen.
De Voorzitter betuigt dat dit geenszins het geval is. Het Bestuur bedoelt alleen het
Friesch uit te sluiten, dat zijn eigen letterkundige vereenigingen heeft en als een taal
op zichzelf te beschouwen is.
De Heer R. Casimir merkt op dat men dan eveneens het Afrikaansch, dat óók zijn
eigen academies en vereenigingen heeft, dient uit te sluiten. Men beschouwt niet
algemeen het Friesch als een op zichzelf staande taal, dit blijkt uit het feit dat in bijna
alle Nederlandsche bloemlezingen Friesche gedichten voorkomen.
De Voorzitter antwoordt hierop dat, in tegenstelling met het Afrikaansch, het
Friesch geen spruit van het Nederlandsch is en brengt het voorgestelde amendement
van den Heer Casimir, om ook het Friesch voor bekroning in aanmerking te doen
komen, in stemming. De Vergadering verwerpt het.
De Heer Verdenius acht het wenschelijk het amendement van den Heer Visser 't
Hooft nogmaals in stemming te brengen, nu het (naar aanleiding van het Friesch)
hernieuwde debat mogelijk sommige leden van meening heeft doen veranderen.
De Voorzitter brengt hier tegen in dat men niet op een genomen beslissing terug
kan komen.
De Vergadering neemt hierop de voorstellen, vervat in groep II, in hun geheel,
met de amendementen van den Heer van Bolhuis, aan.
Hierna stelt de Voorzitter groep III (de overige voorstellen) aan de orde en
behandelt achtereenvolgens de artt. waarop zij betrekking hebben, n.l. artt. 15, 32
en 53, 35, 47 (punt 2).
De Heer van Bolhuis merkt op dat in art. 15bis niet het percentage stemmen is
aangegeven dat aan de Maandvergaderingen
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het recht verleent de candidaten die het Bestuur haar voorstelt, te benoemen; hieruit
vloeit z.i. voort dat het Bestuur het recht van benoeming feitelijk in handen krijgt.
De Voorzitter stelt voor aan het art. toe te voegen: ‘bij volstrekte meerderheid te
benoemen’.
De heer F.J.W. Drion acht het wenschelijk dat het Bestuur vóór de
Maandvergaderingen waarin het voornemens is candidaten voor het lidmaatschap
voor te dragen, de namen dier candidaten zoo niet aan alle leden, dan toch aan de
geregelde bezoekers dier vergaderingen, meedeelt.
De Heer Dr. C. Easton wenscht art. 15bis te wijzigen in den zin dat niet de
Maandvergaderingen, doch het Bestuur zelf het recht heeft - evenals dit in het
Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen gebruikelijk
is - jaarlijks een aantal nieuwe leden te benoemen.
De Heer Dr. G.S. Overdiep stelt voor het maximum der buiten de Jaarlijksche
Vergaderingen te benoemen nieuwe leden te beperken tot 5, inplaats van 10.
De Heer Van Blom verklaart zich tegen het voorstel van den Heer Easton en wijst
voorts den Heer Drion op art. 39 der Wet, volgens hetwelk het Bestuur de leden vóór
elke Maandvergadering van de punten ter behandeling in kennis stelt
De Heer Mr. Dr. J.C. Overvoorde sluit zich aan bij de meening van den Heer Van
Bolhuis en is van oordeel dat de redactie van art. 15bis den Leidschen bezoekers der
Maandvergaderingen alle macht in handen geeft.
De Heer Van Bolhuis stelt een sub-amendement voor op dat van den Heer Easton,
inhoudende dat, indien bij de benoeming van leden door het Bestuur, brieven van
aanbeveling tot het Bestuur zijn gericht, dit hiervan aan de Maandvergadering
voorlezing doet.
De Vergadering verwerpt met groote meerderheid van stemmen dit
sub-amendement.
De Heer Dr. C.J. Wijnaendts Francken wijst er op dat een vergelijking met het
Provinciaal Utrechtsch Genootschap van K. en W. niet in aanmerking kan komen,
aangezien in genoemd Genootschap Bestuurs- en Maandvergaderingen samen vallen.
De Voorzitter brengt in stemming het amendement - voorgesteld door den Heer
Van Bolhuis en gesteund door den Heer Overvoorde - inhoudende art. 15bis in dien
zin te wijzigen, dat het percentage stemmen hetwelk aan de Maandvergaderingen
recht tot het benoemen van nieuwe leden verleent, worde vastgesteld - en het voorstel
van den Heer Easton om alleen het Bestuur te machtigen om buiten de Jaarlijksche
Vergaderingen een aantal leden te benoemen.
De Vergadering neemt het voorstel van den Heer Easton met groote meerderheid
van stemmen aan.
Het amendement van den Heer Overdiep, dat het aantal der buiten de Jaarlijksche
Vergaderingen te benoemen leden tot een maximum van 5 beperkt, verwerpt de
Vergadering.
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De Voorzitter behandelt vervolgens de voorgestelde wijzigingen in art. 32, tot
verrenvoudiging van de bepalingen betreffende het nazien van de rekening en
verantwoording van den Penningmeester, in art. 35, tot vereenvoudiging van de
bepaling betreffende het toelaten van gasten in de Vergaderingen, in art. 47, (punt
2), tot een met de praktijk overeenstemmende vaststelling van de orde der
werkzaamheden in de Jaarlijksche Vergaderingen.
Hierop brengt hij deze wijzigingen in stemming. De Vergadering neemt ze met
algemeene stemmen aan.
De Voorzitter schorst thans de Vergadering en noodigt de leden uit het
gemeenschappelijk koffiemaal te gebruiken.
Nadat de Voorzitter de Vergadering om half drie heropend heeft, verleent hij het
woord aan den Heer Dr. Gerard Brom, voor zijn aangekondigde voordracht: ‘Onze
schilders en schrijvers in de vorige eeuw’. Daar de Heer Brom niet in de gelegenheid
is de kopij zijner rede voor den druk in de ‘Handelingen der Maatschappij’ af te
staan, moeten wij ons bepalen tot een kort verslag:
Spreker ving aan met de verklaring dat hij aanvaardt een geleding van de 19e eeuw
naar het geslacht van '40 en dat van '80. De romantiek vormde vooral den historischen
zin, waarmede ook de beeldende kunst beschouwd werd. Potgieter beschreef in zijn
‘Rijksmuseum’ allerlei wat hij niet zag; omdat hij een verlanglijst van stoffen leverde.
Hij verweet den zeventiende-eeuwers, geen Indische natuur te hebben weergegeven,
ter eere van onze zeehelden; en zoo wilde Hofdijk met ‘Historische landschappen’
de schilders inspireeren, alsof een zuiver natuurgezicht uit documenten werd
opgebouwd. Dit program vond gedeeltelijke vervulling in de Historische Galerij,
waarvoor honderd tafereelen uit de Vaderlandsche Geschiedenis tegelijk volgens
opgaven van dichters geschilderd waren, en vooral in de stichting van het
Rijksmuseum. De kritiek, die onze tijdgenooten van een ander standpunt tegen den
bouwmeester richten, valt terug op de schrijvers door wie een tempel van nationale
glorie was bepleit. Hun spraakgebruik was even archaeologisch als de costumeering
op schilderijen; en begrijpelijkerwijze werd de lieveling van allerlei geesten een Ary
Scheffer, over wien ieder op zijn beurt een verhandeling schreef. Een werk moet
immers iets te ‘zeggen’ hebben; dus waren niet alleen de doeken maar vooral de
platen in almanakken en periodieken bij voorkeur illustraties.
Intusschen werd het heilig vuur warm gehouden voor een vernieuwing van de
schoonheid. Onder de schilders was er één uitverkoren, ofschoon alleen om de
bepaalde eigenschappen die zijn geslacht kon waardeeren. Bosboom heette een
loffelijk ‘poëet’, maar wat hem wezenlijk tot schilder maakte, werd daarbij
voorbijgezien. Zijn vroege werk had nog klinkende titels en poseerende figuren
noodig; naar gelang hij minder literatuur verwerkte, gaf hij meer echte poëzie. Een
dergelijken overgang maakte Israëls door:

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1926

17
begonnen met historiestukken en dan tot levensbeelden gekomen. Zegt Duitschland
na den dertigjarigen oorlog opgeleefd te zijn door de muziek, dan mag ons volk
verklaren dat het Jan Salie met de schilderskwast klein gekregen heeft. Wel was het
nieuwe onderwerp door de dorpsnovelle ingegeven, maar het merkwaardige ligt niet
in het enkele feit dat er voortaan visschers en boeren voorgesteld werden. Het afscheid
aan de historizeerende romantiek werd beduid door splitsing in de begrippen: pittoresk
en picturaal. Vijftien jaar nadat Josef Israëls het landvolk ontdekte, vond Jaap Maris
het landschap. Tot dusver was de natuur in keurige salonstukjes benaderd, die
beantwoordden aan een ‘lief vers’; nu ging de volle werkelijkheid open, de bonte
kleurigheid werd in grijze wolken schoon gewasschen.
Buitenlandsche roem maakte de Haagsche School langzamerhand bekend. Van
de schrijvers was alleen Beets met gedichten, die gravures naar Israëls' ‘Kinderen
der Zee’ begeleidden, de nieuwe kunst gevolgd. Behalve dat hij weer het
schilderachtige of huiselijke van het geval uitsluitend genoot, droeg zijn sympathie
ook weinig tot waardeering van den schilder bij. De tijdgenooten waren niet kritisch
genoeg om twee kunstenaars te onderscheiden, die min of meer gelijke stof
behandelden. Potgieter vergaf Israëls blijkbaar niet dat hij den inkt van zijn palet
afgewischt had, noemde hem alledaagsch en stelde Alma Tadema ver boven hem.
Huet weigerde zijn door Israëls geschilderd portret en verweet hem armoede van
gedachte. Thijm kon de ‘floddermode’ allerminst verdragen, terwijl zelfs Vosmaer,
die een boek over de Haagsche School geschreven heeft, in zijn romans duidelijk
een heel anderen smaak vertoonde.
Eerst de Nieuwe Gids begreep zulke meesters, met wie een sterke
geestesgemeenschap bij de moderne schrijvers bestond, zooals spreker met parallellen
toelichtte. Het realisme beteekende den empirischen zin en had veel overeenkomst
met de natuurstudie van de Renaissance, al was de kleur in plaats van de lijn nu het
geregeld experiment. Toen Breitner in 1886 van den Haag naar Amsterdam trok,
werd een nieuwe broederschap tusschen schilders en schrijvers ingewijd, waarbij
het ‘directe’ en het ‘intense’ aan de schilders den voorsprong bezorgde. Van Deyssel
voelde zich verrast door deze wederzijdsche liefde, die ons achteraf begrijpelijk
voorkomt, immers zijn eerste boeken zitten vol schilderlijke elementen. Niet toevallig
werd Verlaine bij zijn rondreis door schilders ontvangen, toen de denkbeelden voor
gezichtsbeelden, de stellingen voor stemmingen plaats maakten. Alles kwam op
eigen ‘visie’ aan, de archaïsmen in de taal van de romantiek werden door evenveel
neologismen verdrongen. Bij Ary Prins wees van Deyssel dadelijk voorbeelden van
opdringende schilderstermen aan en nog heviger werkte die impressiejacht bij
schrijvende schilders, bij wie de tastbare werkelijkheid telkens de waarheid in het
licht stond.
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L'art pour l'art maakte den kunstenaar tot den eenigen held, dien de reactie tegen de
romantiek nog toelaat. In moderne romans leek de sympathieke schilder een tegenpool
van den gehaten of bespotten predikant. Het naturalisme berustte nu eenmaal op een
materialistische philosophie met wetenschappelijke aanspraken tot in de methodische
behandeling van het licht. Daarom vertegenwoordigen procédés als uitdrukking van
den gangbaren smaak achtereenvolgende stadia in de ontwikkeling. De verhalende
gravures van de romantiek en de stemmende etsen van het impressionisme moesten
door bouwende houtsneden gevolgd worden, die zich bij een meer bezonnen periode
aansloten, in de Nieuwe Gids van 1892 met aanbeveling van Der Kinderen's
wandversieringen ingeluid. Toen het echtpaar Roland Holst gezamenlijk de
Prerafaëlieten behandelde, begon een verhouding van schilder en schrijver op gelijken
voet, omdat beiden een ‘dienende’ kunst bedoelden. De architectuur kreeg in het
vervolg de leiding en hiermee kwam - aldus besloot spreker - de denkende geest
opnieuw tot zijn recht. Zoo bereikte het einde van de vorige eeuw, tenminste in
theorie, een synthese van romantiek en realisme, om naar den stijl van een
gemeenschap te streven.
Na afloop dezer voordracht betuigt de Voorzitter den Spreker den dank der
Vergadering; deze stemt met hartelijk applaus hiermee in.
XIII. Tot Bestuurslid, in de plaats van den Heer Dr. Ph. S. van Ronkel, die aan de
beurt van aftreden en niet herkiesbaar is, benoemt de Vergadering den Heer Dr. J.H.
Kern Hz. Deze verklaart zich bereid de benoeming te aanvaarden.
XIV. Tot leden in de Commissie voor Schoone Letteren benoemt de Vergadering,
in de plaats van den Heer D. Coster, die tusschentijds als lid bedankt heeft,
Mejuffrouw F. de Meyier en in de plaats van Mevrouw I. Boudier-Bakker, die wenscht
af te treden, den Heer J.W.F. Werumeus Buning. Voorts benoemt de Vergadering
tot nieuwe leden in deze Commissie: Mevrouw J. van Dullemen-De Wit en
Mejuffrouw E. Zernike. Mejuffrouw de Meyier en de Heer Werumeus Buning, beiden
ter vergadering aanwezig, verklaren zich bereid hun benoeming aan te nemen.
Bij de hierop volgende rondvraag richt de Heer Dr. H. Blink, mede namens de
aanwezigen, eenige vriendelijke woorden van dank tot den Voorzitter, voor de
voortreffelijke wijze waarop hij de Vergadering heeft geleid.
Mejuffrouw M.E. Kronenberg dringt er op aan dat het volgend jaar de vergadering
in een andere zaal, waar men minder last heeft van het leven op straat, moge plaats
hebben.
De Voorzitter dankt den Heer Blink voor zijn waardeerende woorden en antwoordt
Mejuffrouw Kronenberg dat het Bestuur haar verzoek in overweging zal nemen.
Hierop sluit hij de Vergadering.
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Bijlage I. Toespraak van den voorzitter
Dames en Heeren, leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde,
De onderwerping aan de overlevering, die hem gebiedt U te verwelkomen in Leiden,
levert Uwen Voorzitter een oogenblik van blijde verrukking op. Daar wordt gij dan
zichtbaar, gij die eenmaal door Uwe ouderen gekozen zijt op het vermoeden dat gij
mede zoudt willen vertegenwoordigen de letterkundige beschaving van Nederland.
Zij leeft, en gij zijt er het teeken van- Die U volgen zullen, zijn geboren; die U
voorgingen, gij eert hunne faam. Het waren er velen: gij vergadert heden voor de
honderdzestigste maal. Wat de blinde dood in één jaarkring weg kon rukken, is een
staal van wat de Nederlandsche beschaving inhoudt; men meet er den rijkdom aan
dien wij levenden, mocht het zijn ondanks nieuwe samenstelling in hoofdsom
onverminderd, aan anderen hebben over te dragen. Die ons ontvielen volgt onze
dankbare herinnering. De mortuis nil nisi bene; het oude adagium drukt eene
wezenlijke behoefte der menschelijke ziel uit; het verraadt een van haar edele, van
haar verzoenende trekken. Om tegenover het verleden vrij te staan, gevoelt zij, heb
ik mij eerst van schuld te kwijten.
De Maatschappij verloor, sedert wij hier voor het laatst vereenigd waren, één
eerelid, twee buitenlandsche en vijf-en-twintig gewone leden.
Tot Adèle Opzoomer is eenmaal de bewondering van Nederland in geestdrift
opgegaan. In de stuursche eenzijdigheid van haar jeugd, wat een kracht! Op de
zeventienjarige zelve die Johann de Witt dichtte, schijnt, met wijziging van het
pronomen alleen, van toepassing haar woord op Willem III:
Sie sprach wie nie ein Kind zu sprechen pflegt:
‘Die Fesseln sprengen oder untergehn ....’
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Een geslacht van Nederlandsche vrouwen dat de ketenen verbroken naast den weg
vond liggen, heeft reden dit heldhaftig meisje te gedenken. Zij dreigde ons vreemd
te worden in haar volwassen leeftijd; onder omstandigheden van diepe persoonlijke
tragiek was zij onder ons teruggekeerd, om er krankheid en dood te vinden. Wat staat
haar jeugdwerk ons ver, en hoezeer is het een teeken van begripsverenging, dat het
ons moeite kost voor wat eenmaal onze ouders trof, tot ongeveinsde eigen waardeering
te geraken. De rhetoriek, wij hebben ze leeren veroordeelen, en als men dat eenmaal
geleerd heeft, is het vonnis vellen een gemakkelijk werk; - maar dat ter zijde laat het
geheele begrip der geestelijke waarden, die zich van het rhetorisch uitingsmiddel
bediend mogen hebben. Het nageslacht zal weer weten, dat in Mevrouw von Antal
die waarden van edele kracht zijn geweest.
In Melt Brink stierf een voorlooper der zich in de jongste jaren zoo snel en ruim
ontwikkelende Afrikaansche letterkunde. Zijn ‘Grappige Stories’ zijn thans ver en
ver overtroffen; het maakt de verdienste van zijn baanbrekerschap te grooter. Welk
een goed hart hij de Maatschappij toedroeg getuigt zijn uiterste wil, waarbij hij haar
eene geldsom naliet.
Mevrouw Logeman-van der Willigen, Nederlandsche te Gent gevestigd, maakte
haar ijver als inleidster en vertaalster van Noorsche vertelkunst onder ons vermaard.
Van de gewone leden legateerde J.B. van Loenen, oud-hoofd-opzichter van
Rijnland, schrijver van een Gids voor Leiden en Omstreken, boekwerken aan onze
Maatschappij; - eveneens deed dit R.J. Schierbeek, jarenlang werkzaam in van
Stockum's Antiquariaat, die aan zijn geschenk portretten van leden der Maatschappij,
en het fragment van een handschrift van Boendale's Lekenspieghel toevoegde.
De gedachtenis van G.D.A. Jonckbloet, den zangerigen priester, zal onder de
Nederlandsche Katholieken voortleven, en in Indië, waar zijn hupsche omgang veler
harten won, zeker niet bij katholieken alleen. J. van der Valk, den welbespraakten
rector van het Marnix-gymnasium te Rotterdam, betreuren onze rechtzinnige
protestanten, in wier vereenigingsleven hij een belangrijke plaats innam.
Een voortreffelijk bibliograaf ging in R. van der Meulen heen; - een gezien
kamerlid, die vervolgens een dagbladredacteur van onbesproken naam is geworden,
in J. Zaayer. - Die belang stellen in de geschiedenis van Gouda zullen L.A. Kesper
gedenken, en die het doen in oud-Haarlem, C.J. Gonnet niet vergeten.
Bij het middelbaar onderwijs te 's-Gravenhage was meer dan 40 jaren met groot
gevolg werkzaam de leeraar in het Nederlandsch, van zeer bijzondere bekwaamheden,
C.G. Kaakebeen. - Een schrijver over de jeugd van Groen van Prinsterer gedenken
wij in W.H. de Savornin Lohman, in leven voorzitter van den Centralen Raad van
Beroep der Ongevallenverzekering; - van
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R.S. Tjaden Modderman, oud-hoogleeraar in de scheikunde te Groningen zijn wij
de vertaling van Marlowe's Faust indachtig.
Onvergeten zijn de verdiensten op het gebied der geschiedenis van de
boekdrukkunst, van het boek- en bibliotheekwezen en van de muziek, van den
veelzijdigen J.W. Enschedé, van Laurens Janszoon- en Wilhelmusfaam; - groot is
de penvaardigheid geweest van den kerkhistoricus F. Pijper, te zijner tijd geacht lid
van de Historische Commissie onzer Maatschappij, - eveneens op kerkhistorisch
gebied onderscheidde zich de doopsgezinde predikant te Woudsend, vervolgens te
Middelstum, Karel Vos.
In of in verband met Nederlandsch-Indië maakten zich bekend, behalve pater
Jonckbloet voornoemd, Richard P.A. van Rees, die als luitenant der mariniers een
eervol aandeel nam aan de tweede Atjeh-expeditie, - Reinier D.M. Verbeek,
grondlegger der geologie van den Archipel; - de oud-directeur van onderwijs J.H.
Abendanon, die ons Kartini deed kennen, zeloot van alles wat hem schoon of nuttig
leek: - H.H. van Kol, de sociaal-democraat van warm gemoed en grooten bedrijve,
wiens onbeschroomde menschenmin hem naast den fijner beschaafden van Deventer
een eereplaats in de galerij van Indië's bevrijders verzekert.
Er blijven er zeven over die omdat zij in het Nederlandsche cultuurleven op zeer
groote hoogten hebben verkeerd, uitvoeriger herdacht dienen: Meyer, Leopold,
Byvanck, Veth, Derkinderen, Roessingh, Adriani.
Willem Meyer was bijzonder om de mate waarin hij zich in den geest met Spinoza
vereenzelvigd had. Zijn leven is uitgegroeid tot een eeredienst van Spinoza, voltrokken
in een houding van innigste veneratie en tegelijk hem tot rustelooze werkzaamheid
prikkelend. Een man van wien getuigd is dat hij aan de wijsbegeerte een
levenshouding wist te ontleenen; de minsten zeker die op het modevak der jongste
jaren afstormden, vermochten dat. De zijne voldroeg hij in een edele karakterkracht,
die, zonder schittering, onverduisterd straalde.
Jan Hendrik Leopold was een dichter die boven den drom der versjesdraaiers van
zijn tijd met hoofd en schouder uitstak. Zijn gedichten waren gebeurtenissen; de niet
frequente, hoog uitbrekende trillingen van een schoone ziel, in angst en duisternissen
veelal bekneld. Een individualist, maar geen uitdagende meer; een man uit den
neergang van het individualisme, die op '80 zoo snel gevolgd is. Onvergetelijke
accenten heeft hij gevonden voor het leed der eenzaamheid, de vertwijfeling van de
onmacht. Hoe kreet hij eindelijk zich te mogen verliezen in het Eeuwige:
Kom tot mij, tot mijn hart, dat trilt als loover
Vaag weg den angst en al zijn voorgetoover
ik zeg, ik zeg U, ik weersta niet meer
o God, laat mij niet aan mijzelven over!
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Van deze diepten tot het vernuft van Byvanck, welk een stap! Een man die zijn
tekortkomingen spelend uitstalde, zeker dat er honderd verrassingen om en naast
lagen. ‘Men moet Byvanck niet tot meester nemen’ ontviel mij, toen ik van zijn dood
vernam; ongemeen is elke geest, die tot navolging verleiden kan, en de zijne zou dit
kunnen doen in hooge mate. Hij is veelal sprankelend geweest, van een in Nederland
ongewone beweeglijkheid. Heeft hij, soms, een tekort aan ernst vertoond? Dit weet
ik dat hij, altijd, verschoond bleef van alle spoor dier pedanterie, welke, het doet leed
het te moeten erkennen, in ons nationale vaarwater een gevaarlijke klip voorstelt.
Jan Veth, U groet ik met ontroering. Gij zijt mij een goed vriend geweest. Mijn
geest hebt gij geprikkeld en verruimd; wien die U zeer na treden mocht verging het
anders? Verstand van klare scherpte, veerkrachtige wil, gulden hart, hoe missen U
allen. Van Nederlands plicht tegenover zichzelven hebt gij een hooge voorstelling
gehad en naar die voorstelling geleefd. Schilder-schrijver-geleerde-dichter, om
verscheidenheid van bemoeiing door beperkteren van aanleg soms misprezen, gij
naamt slechts door steeds vernieuwde bewijzen van vierdubbele verdienste wraak,
en gingt heen niet te vroeg voor onze erkenning, maar voor onze verzadiging. Gij
zijt in het harnas gestorven; een andere dood zou uw kloekheid niet hebben gepast.
Van de zeven blijven er mij nog drie te vermelden over, die ik met schroom nader,
omdat zij mij als in een aureool verschijnen, een om zijn vroegen dood, allen om de
louterheid van hun gedachten en den hoogen tred van hun leven: Derkinderen,
Roessingh en Adriani. Zij waren van het slag dat op de knieën dwingt, dat ons gewillig
onze zedelijke minderheid doet belijden. De ongereptheid van het kind vertoonden
zij in de daden van den man, en daden waren het, op elks bijzonder gebied, van stoere
kracht. Het kind is niet week en deze drie waren niet week; het waren eiken, die, in
de aarde vast, ten hooge beurden hun plechtig ruischende kroon. Ik geef U de
gelegenheid tot de stille hulde, die gij, staande, de nagedachtenis van al onze
afgestorvenen zult willen brengen.
Op den weg dien wij betreden, hoevele voetstappen die gingen; is er geen die beklijft?
Wij gelooven van ja, en wij hebben te strijden voor het behoud van dit ons geloof.
Levend is de traditie ons toegekomen, in ons doen, in ons laten heeft zij voort te
leven en zich te ontvouwen. Wat wij goeds vermogen zal nooit buiten haar omgaan.
Bengelachtige jeugd moge nog belofte zijn, nooit de bandeloosheid als affectatie, de
aanstellerij die, opperste vrijheid in schijn, in wezen
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veelal een pijnlijk nabootsen is van anderer excentriciteit. Van die weeë beuzelpraat
worden thans bergen op onze boekenmarkt geworpen.
Vanochtend was er iets
in het wezen der dingen veranderd
bij voorbeeld de zon was een bol met vier hoeken
de komma's zijn uit onze boeken gevallen
de verloren komma's
zijn opgestapeld als blokken van een bouwdoos
en op notenbalken gezet als een belijdenis
ons leven is een hoek van negentig graden
een vijandige vlakte
punt punt punt.

Dit is poëzie die ‘1926’ getiteld is, goed gedrukt en op behoorlijk papier; voor f 1.25
zijn er 45 bladzijden van te bekomen. Zoo sommigen van U er ingeloopen mochten
zijn, wat anders te doen dan U de les te herinneren van Delanoue in La Coquette
Corrigée:
Le bruit est pour le fat, la plainte pour le sot;
L'honnête homme trompé s'éloigne et ne dit mot.

Druksels als deze volbrengen hun ééndagsleven buiten de tradities van den
Hollandschen stijl, die de materie dwong, schoon te zijn in eenvoud.
De Hollandsche stijl, ik wil er U wat van vertellen. Ik bepaal hem niet tot de letteren
of tot de bouw- of beeldhouw- of schilderkunst. Een Hollandsch klassicisme heeft
eenmaal al onze levensuitingen beheerscht; er is in ons verleden een oogenblik
aangebroken dat op de nationale cultuur in haar vollen omvang een stempel zag
drukken die nooit moge worden uitgewischt, omdat hij de stempel was onzer eigenheid
in hoogste potentie. Ik geloof dat die stijl uit het tijdvak van 1648 tot 1672 dateert,
de jaren tusschen den Munsterschen vrede en den moord op Johan de Witt.
Een stijlperiode te begrenzen door politieke data? Het is niet zoo onredelijk als
het lijkt. De levensvolheid die in stijl uitbloeien kan moet eerst bestaan en moet nòg
bestaan; hare bestaansmogelijkheid nu is van politieke voorwaarden afhankelijk. Een
eeuw van Pericles is niet denkbaar dan nà het einde der Perzische en vóór het begin
van den Peloponesischen oorlog; geen Fransch klassicisme dan nà de
godsdienstoorlogen en vóór de crisis der monarchie; geen Hollandsch klassicisme
dan nà den onafhankelijkheids-oorlog (met zijn oplossing van het probleem
Noord-Zuid) en vóór de scherpe omkeer in de politiek, die de Republiek
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met haar gezicht van de zee afkeerde. Als machtsorgaan wordt zij door Willem III
tot op den draad verbruikt, en is na 1713 feitelijk gesloopt. Holland heeft sindsdien
zijn stijl wel niet verloren, maar hem langen tijd niet meer zelfstandig verder
ontwikkeld; hij is gaan leunen tegen den Franschen. De periode der Hollandsche
stijlvorming heeft een plotseling begin en neemt een plotseling einde. De
stijlgeschiedenis werkt met sprongen.
Dat er omstreeks 1648 iets geheel nieuws het nationale cultuurbezit doordringt
blijkt uit tal van gegevens, op het gebied van bouwkunst, van schilderkunst, van
litteratuur, van wetenschap en wijsbegeerte. Het hooge woord moet er uit: ik zie het
kenmerkend Hollandsche, hetgeen kenmerkend Hollandsch blijven zal, nog niet in
de Hollandsche renaissance. Als Hollandsch doet de wereld aan de strakheid van
Rapenburg, Voorhout en Amsterdamsche grachten toch nog meer dan het lijnenspel
der enkele gevels als van Leidsch of Haagsch stadhuis, Haarlemsche Vleeschhal,
Huis met de Hoofden. Niet Breero heeft zich in den Hollandschen verzenstijl
geperpetueerd maar Vondel, en de Vondel der latere periode. De Hollandsche
renaissance heeft nog iets flamboyants, iets middeleeuwsch; zij schept nog geen
geheel nieuwe vormen, maar neemt details over, waarmede zij het ouder nationale
opsiert. Wat zij in baksteen optrekt is in wezen het oude houten huis, altijd met eenige
nieuwe ornamenten, en soms met een rijkdom daarvan.
Ook eerst in het Hollandsche klassicisme onderscheidt zich Holland voor altijd
en wezenlijk diep van Vlaanderen. De vormen die het Zuiden zich toeëigende in
dezelfde periode waarin de Hollandsche stijlvorming plaats had, heeft men onlangs
afgebeeld kunnen zien in Plantenga's Architecture religieuse du Brabant. Het
Italiaansche cultuurgoed wordt daar geheel anders genationaliseerd dan bij ons, en
zelfs in geheel andere specimina. Bij ons is het geen neo-katholicisme dat overneemt,
maar de volheid van een burgerlijk leven, en ontleend wordt niet aan de kerk Gesù,
maar aan Palladio. Er is toen een plotselinge afwijking van het oud-nationale geweest
in vormen, in materiaal, in techniek, en het vreemde wordt niet herhaald, doch
omgeschapen tot iets nieuws dat den indruk maakt en zal blijven maken van
onmiskenbaar eigens. Het is niet de vrucht van persoonlijk, doch van nationaal genie:
het werkt in alle architecten van dezen tijd: in Jacob van Campen, in Pieter Post, in
Philip Vingboons, in bouwmeesters wier namen wij niet meer kennen. Het is de tijd
der schepping van het Amsterdamsche stadhuis (1648-1657), van het Zeemagazijn,
van de Leidsche Waag (1658), van het Trippenhuis (1662), van het Mauritshuis
(1665), van de Goudsche Waag (1668), van het stadhuis te Maastricht, van de
Amsterdamsche grachtengevels, van een aantal nieuwe stadspoorten van het type
der Leidsche Zijlpoort of van de Koepoort te Enkhuizen. Ook kerken verrijzen van
een nieuw type, geheel afwijkend van die
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van Hendrick de Keyser, die nog het grondplan der gothische kerk had behouden:
de Nieuwe Kerk in den Haag, de koepelkerken te Amsterdam en te Leiden;
dorpskerken als die aan den Leidschendam. Kenmerken zijn de massieve, kubische
vorm; de buitengemeene zuiverheid van proportie; de strenge eenvoud van contour;
de sobere, kiesche versiering; de teere, fijn doordachte behandeling van het relief.
Niets uitbundigs; steeds doeltreffendheid en overal voornaamheid. Het toen als met
een slag verworven meesterschap heeft ons toegelaten, ook nog in den tijd van
verminderde eigen scheppingskracht zeer lang zelfstandig na te volgen: dat deden
wij nog met Louis XVI en met Empire, en het zijn eerst de drie koninklijke Willem's
die perioden benoemen waarin alle bijzonderheid in Hollandsche bouw-, beeldhouwen
meubelkunst was zoek geraakt.
Zeer duidelijk is het eigen karakter der periode 1648-1672 te bepalen aan het werk
van schilders die ten deele vóór en ten deele in dat tijdperk hebben gewerkt. Vergelijk
Frans Hals' bruyante schutters van den Kloveniers- of van den St. Joris-doelen met
zijn regenten en regentessen van het Oudemannenhuis (1664), Rembrandt's
Nachtwacht met zijn Staalmeesters, het uitbundig geschal der Saskia-portretten met
de stille verzonkenheid van het Joodsche bruidje. Exuberantie, gril, romantiek eerst;
rust, diepte, strenge lijn later.
Meesters die geheel of grootendeels tot de latere periode behooren zijn Ruysdael
(geb. 1629), Pieter de Hooch (geb. in hetzelfde jaar), Vermeer (1632), Hobbema
(1638), Cuyp, Metzu, Terborch, Adriaen van de Velde, Abraham van Beyeren; - een
der besten om de kenmerken van den nieuwen stijl aan te demonstreeren is wel
Ruysdael; het is, meen ik, door mijn vriend Wilhelm Valentiner, in een hoofdstuk
van zijn Zeiten der Kunst und der Religion voor eenige jaren met over het geheel
gelukkigen uitslag beproefd.
Die heele groep van om ende bij het jaar 1630 geboren kunstenaars onderscheidt
zich door den jeugdigen leeftijd waarop zij hun meesterwerken geschapen hebben.
Als jonge mannen van twintig beschikken zij over een rijkdom niet alleen maar
vooral ook over een zuiverheid van uitdrukkingsmiddelen die de oudere generatie
zich worstelend heeft moeten verwerven. Frans Hals is 50 jaar als de rij zijner
meesterwerken begint; op 40-jarigen leeftijd schildert hij nog stukken die onmiddellijk
als archaïstisch gebonden aandoen. Kenmerk der generatie van 1630 is de harmonie;
techniek en expressie zijn bij haar volmaakt één geworden, een in de tot dusver aan
onharmonische werken zoo rijke geschiedenis der Nederlandsche schilderkunst
geheel nieuw verschijnsel. Gij moet, bij Valentiner's artikel, de afbeelding eens
opslaan van den Walkant uit het Kaiser Friedrich Museum. Wat domineert in dat
landschap: het huisje, de boomgroep, de weg of het water? Het is niet te zeggen. Alle
komen in gelijke mate
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tot hun recht; het landschap is in het geheel niet analytisch, maar synthetisch opgevat.
Opmerkelijk is de rol van het lijnenschema als expressiemiddel, het sterk geometrisch
element, ook zoo zichtbaar bij Pieter de Hooch en Vermeer. Het treft in Ruysdael's
gezicht op Egmond, waar de geheele voorstelling door twee lijnen is beheerscht: die
van den zeespiegel en die van den kerktoren; minder streng en meer gevarieerd vindt
men het in den onovertroffen Molen bij Wijk bij Duurstede in het Rijksmuseum.
Dit riviergezicht is zeer samengesteld. Een onrustige hemel doch een stil water;
vaste omtrekken der aarde; de vertikale lijnen van molen, scheepsmasten, zeilen,
staan onbewogen. Er is niet aan te twijfelen wat voor moment hier is afgebeeld: het
is de stilte vóór den storm. Scherp is de plastiek der enkele partijen die nog lichtstralen
pakken: molen, beschoeiing, riet; de vrouwtjes op den weg; - de masten, die steken
als naalden. Niets gearrangeerds; hij laat alles zoo het is, en vat het toch in eene
volstrekte eenheid van gewaarwording te zamen. Ruysdael is meer eigenlijk
landschapschilder dan Rembrandt die componeert, aan zijn wil ondergeschikt maakt;
de anorganische natuur is niet sterk genoeg, dien wil te wederstaan. Rembrandt's
Molen kan overal gestaan hebben: die van Ruysdael is zeer bepaaldelijk die van Wijk
bij Duurstede.
Verbazingwekkend, en misschien het treffendst bewijs van Ruysdael's
meesterschap, is het mede bij Valentiner afgebeeld Boschgezicht uit de Hermitage.
Eenheid gepuurd uit het grillige, schijnbaar verbrokkelde. Wat voor ieder ander chaos
zou zijn gebleven, is voor Ruysdael vol geheime harmonie. Alles stemt saam, het
rijk vertegenwoordigd afgebroken leven en het hoopvol ontspruitende: tot een dom
welven zich boven dat natuurgewemel de kronen aaneen; een klein poppetje van een
mensch is ook in dien dom geschilderd, demonstrant van zijn majesteit.
De tegenstelling van uitschietende kracht vóór '48, van bedwongen kracht daarna,
vindt men ze ook in de litteratuur terug? Ik geloof het zeker. Leg de eerste bladzij
de beste van Breero's Liedboek naast de eerste bladzij de beste van Jan Luyken's
Duytsche Lier van 1671:
Arent Pieter Gijsen, met Mieuwes, Jaap en Leen

naast
's Uchtends als het haantje kraait ....

of vergelijk van Vondel de eerste regels van den Hippolytus (1626)
Op, wufte jagers, gaet, beset
Het naere woud, met hond en net,
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En d' Atticaensche bergen. Voort
Ter vlught doorsnuffelt yeder oord....

met de verzen van Adam in Ballingschap:
De roos en leli luicken onder
Uw voeten schooner op. ô bloem
Der schoonste bloemen, weereltswonder....

en een toon- en stijlverschil, in wezen aan dat tusschen den jongen en den ouden
Rembrandt verwant, is U openbaar. En let op de duurzaamheid van het nieuw
geschapen uitdrukkingsmiddel: twintig jaar na Breero schrijft niemand meer als
Breero; maar in de 18de eeuw is wat wij den Hollandschen stijl noemden, onmiddellijk
herkenbaar in Poot; die stijl van zelfbedwang en harmonie leeft nog in van Alphen,
devieert dan schromelijk in bijna den geheelen Bilderdijk en allen die van hem
afhangen; Tollens, Beets en de Genestet blijven er ver beneden, maar hij is in Staring
geweest en in Geel, en hij wordt teruggevonden in Perk en in Boutens.
Leefde hij ook in Christiaan Huygens en in Spinoza; hebben wetenschap en
wijsbegeerte aan de verandering deel gehad? Ongetwijfeld. De stijlsprong staat in
nauw verband met den geestelijken inhoud van het leven der eeuw, en is in het
bijzonder te vergelijken met dien in Frankrijk. Onze klassieke periode is de zuster
van die, welke in Frankrijk voor taal- en dichtkunst door Malherbe, voor de
wetenschap door Descartes wordt ingeleid, en die in Pascal en in Racine, in Claude
Lorrain, in den dôme des Invalides en in de colonnade du Louvre, haar toppen bestijgt.
De tijd ontschiet mij; ik kan er niet op ingaan, waardoor het mogelijk is geweest dat
in Nederland het klassicisme bevruchtend werkte; waardoor het zich daar zoo snel
en zoo geheel nationaliseeren kon. Nederland was er door een vroegere ontwikkeling
toe ontvankelijk gemaakt. De zaak hangt met een vroeger parallelisme tusschen
Nederlandsche en Fransche ontwikkeling samen, want dat heeft bestaan, ondanks
het ontbreken van rasgemeenschap. Het Nederlandsche klassisme in minder breed
uitgegroeid dan het Fransche; in gehalte zelf was het niet minderwaardig. Het is
voorzeker geen toeval, dat wij de eenigen waren in Europa die toen Frankrijk staan
konden; de grootste daad van buitenlandsche politiek ooit door Nederland verricht:
te verhinderen dat Frankrijk België inlijfde, is van 1668. De politieke zwenking van
1672 breekt in hare gevolgen onze macht; - de eens gewonnen cultuurwaarden heeft
zij niet vernietigd, en wat voor ons gevoel aan Nederlandsche productie karakter
verleent, is aan den Hollandsch-klassieken stijl nog altijd, zij 't in de verte, verwant.
En zoo dikwijls de ontsporing van leeghoofden ons wil doen wanhopen, zie daar
klopt, amidst the din
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of all things fell and vile, de geest van Holland ons op den schouder, en herhaalt de
verzekering, die hij eerder gaf aan Potgieter en Bakhuizen van den Brink:
Yes: they will pass away; nor deem it strange;
They come and go, as comes and goes the sea:
And let them come and go; thou, through all change
Fix thy firm gaze on virtue, and on me.

Dames en Heeren, de 160ste Jaarvergadering van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde is geopend.
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Bijlage II. Verslag van de secretaresse.
De bijeenkomst waarin de leden zich na afloop van de vorige Jaarlijksche Vergadering
vereenigden, was van een bijzonder feestelijk karakter: immers een der leden had,
door een milde gift, het Bestuur in staat gesteld den Heer en Mevrouw Pisuisse uit
te noodigen om, na afloop van den maaltijd, een reeks voordrachten voor ons te
houden. Velen Uwer zullen met genoegen terug denken aan dien zomeravond,
doorgebracht aan de oevers van de Leede, waar de oude Maatschappij, steeds jong
door ondernemingslust, U ditmaal had samengeroepen.
Het ontbreekt haar waarlijk niet aan belangstelling van de zijde harer leden, in
allerlei vorm geboden. Zoo mocht de Maatschappij in den loop van dit
vereenigingsjaar verschillende geschenken en legaten aanvaarden. Over de geschenken
van de familie van wijlen den Heer Dr. J. Verdam, van den Heer J. Bosboom en
anderen, zoowel als over het legaat van wijlen ons lid den Heer J.B. van Loenen, die
aanwinsten voor onze boekerij zijn, zal onze Bibliothecaris U straks verslag
uitbrengen. De Heer Dr. P.J. Blok schonk een bijdrage van ruim ƒ 600.- (ƒ 612.51),
n.l. een gedeelte van de som, bestemd voor wetenschappelijke doeleinden, hem bij
zijn aftreden als hoogleeraar aangeboden, voor de samenstelling en den druk van het
vanwege de Maatschappij te bewerken vervolg op het ‘Repertorium der
Verhandelingen en Bijdragen betreffende de Geschiedenis des Vaderlands’. Op
verzoek van de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde, heeft Mej. Dr. H. Ruys
zich welwillend beschikbaar gesteld dit vervolgdeel geheel persklaar te maken. Voorts
ontving de Maatschappij een legaat, groot 25 pond sterling, van het dezen winter te
Pretoria overleden buitenlandsche lid den Heer M.J. Brink. Het Bestuur aanvaardde
de verschillende geschenken met groote erkentelijkheid.
De Maandvergaderingen verheugden zich in een getrouwe opkomst van bezoekers
en de uitgenoodigde sprekers toonden wederom zooveel vriendelijke bereidwilligheid,
dat het Bestuur niet de minste moeite had om het rooster der voordrachten samen te
stellen.
In de eerste Maandvergadering, den 2den October l.l. gehouden, aanvaardde de
nieuwgekozen Voorzitter, de Heer Dr. H.T. Colenbrander, zijn taak, met eenige
woorden van hartelijken dank tot den aftredenden Voorzitter, den Heer Dr. Ph. S.
van Ronkel,
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voor zijn uitstekende leiding. Die zelfde Maandvergadering herkoos tot leden der
Commissie voor Taal- en Letterkunde, de beide aftredende leden de HH. Dr. J.
Heinsius en Dr. J.W. Muller en in de plaats van den Heer Dr. D.C. Hesseling, die
bedankte, den Heer Dr. J.H. Kern Hz. Tot leden der Commissie voor Geschied- en
Oudheidkunde herkoos de Vergadering de aftredende leden, de HH. Dr. J. Huizinga
en W.J.J.C. Bijleveld. In de plaats van den Heer Dr. F. Pijper, die bedankte, benoemde
men het buitengewone lid dier Commissie, den Heer Dr. E.M. Meyers.
De voordrachten volgden elkaar aldus op: den 2den October sprak de Heer
Wijnaendts Francken over ‘De Humor en het Tragische’.
De humor en het komische onderscheiden zich o.a. hierin - aldus ving spreker aan
- dat, terwijl het laatste meer doelt op de enkele gevallen, de eerste meer is gericht
op het algemeen menschelijke. Wordt de geestigheid als spelend vernuft geboren uit
het intellect, bij den humor speelt het gevoelsleven een hoofdrol, terwijl lust- en
onlust-aandoeningen daarbij eng zijn dooreengeweven. Bij den humor treedt het
medegevoel op den voorgrond en juist daardoor verkrijgt hij een sterk ethisch karakter:
het gevoel voor het belachelijke wordt er in getemperd door een gevoel van sympathie
en de uitbundige lach wordt tot een lach vol weemoed.
Het tragisch-komische kijken der dingen behoedt voor een eenzijdig optimisme
of pessimisme en stijgt daarboven uit. Een humoristische aanvoeling is in staat veel
leed te verzachten en een berustend-verzoenenden invloed uit te oefenen, vooral
wanneer zij zich uitbreidt tot een soort van levensbeschouwing. Tot een heroïsch en
wilskrachtig levensgedrag vermag zij niet op te voeren.
De humor, in wezen onderscheiden van de satire en de ironie, is een aesthetische
vorm, die zich eerst laat in de geschiedenis der menschheid ontwikkelde.
Noch met de noodlots-theorie der oudheid, noch met de godsdienstig-zedelijke
wereldbeschouwing van later tijden was een humoristische levens-visie te vereenigen.
Eerst in moderne tijden kwam zij tot uiting. Maar slechts bepaalde temperamenten
zijn er recht vatbaar voor, en van ontelbaren is de geaardheid er minder voor
ontvankelijk. Ook bij de jeugd is bij gebrek aan de noodige levenservaring humor
nog slechts zelden te vinden, en bij de vrouw schijnt het gevoel er voor minder
ontwikkeld dan bij den man, terwijl bij de verschillende nationaliteiten zich de humor
in zeer verschillende mate en op zeer verschillende wijze uitbeeldt.
Het tragische vertoont zekere verwantschap met den humor, gelijk het
hoog-komische het tragische nadert. Vele gegevens zijn zoowel tragisch als komisch
of humoristisch op te vatten.
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Het tragische valt niet samen met het treurige, en lijden zonder meer levert nog geen
tragisch effect. Daartoe zijn bijkomende ethische gezichtspunten van noode, die het
juist mogelijk maken, dat de aanschouwing van het leedvolle, toch aesthetische
genieting vermag te schenken. Maar het tragische, dat in den mensch zelven wordt
geboren, en waarvoor de aanwezigheid van conflicten onontbeerlijk is, is geenszins
beperkt tot de wereld der kunst en der fantasie. Steeds echter berust het op
menschelijke waardeeringsoordeelen; en waar de natuur wordt voorgesteld als iets
objectief tragisch, daar hebben wij te doen met een anthropomorphische projectie.
Geen treurspel zonder uitbeelding van hartstochten, inzonderheid bij den held.
Diens ondergang behoeft niet noodwendig te berusten op een zelfbewuste, zedelijke
schuld, die bij een strikt deterministische wereldbeschouwing ook moeilijk valt te
handhaven. Juist het onvermijdelijke, gegeven 's menschen natuur, doet tragisch aan
en vermag bij den toeschouwer berusting te wekken in het lot van den held, vooral
wanneer dit bezien wordt van een kosmisch standpunt. Eigenaardig zijn in dit verband
de beschouwingen van Hebbel, die zich aansluiten bij Hegel en nader ontvouwd
worden.
De noodlots-theorie, ter verklaring van het tragisch verloop, kan immanent dan
wel transcendent worden opgevat. Bij de Grieken zijn zelfs de goden aan het noodlot
onderworpen als aan een macht boven hen. Het begrip: verdiende straf is met dat
van: onvermijdelijk kwaad moeilijk logisch te verbinden, al worden beide
gemeenschappelijk aanvaard om zoowel moreele als causaliteitsbehoeften te
bevredigen.
Aristoteles' katharsis of loutering van affecten kan uitgelegd worden als een, boven
persoonlijke beleving uitstijgen van kosmische aanvoeling. Eerst dan is een
verzoenende eindindruk van het tragische mogelijk en kan men bij een gevoel van
eigen nietigheid toch geraken tot een heroïsche levensopvatting. Dan ook vermag
de tragische kunst een hoog genot te verschaffen en onze levensvisie te verdiepen
en te verruimen.
Den 6den November hield de Heer Dr. B. Becker een voordracht over: ‘Coornhert,
de 16de eeuwsche apostel der volmaakbaarheid’.
Men ziet, aldus spreker, gewoonlijk in Coornhert den piëtist, voorlooper der
Remonstranten, christelijken stoïcijn, Erasmiaan, ‘libertijn’ of spiritualist. Maar het
oorspronkelijke, eigenaardige van Coornhert ligt in zijne perfectie-leer. Geen enkel
der 16de eeuwsche schrijvers, die tot de perfectisten kunnen gerekend worden, heeft
die leer zoo uitvoerig en dikwijls behandeld als de Haarlemsche notaris. Altijd heeft
hij beweerd, dat het mogelijk is door Gods genade in Jesu Christo, de geboden Gods
volkomen hier op aarde te onderhouden; haast in ieder zijner talrijke geschriften is
er sprake van. Toch is hij nooit een voorstander geweest
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der absolute d.w.z. goddelijke volmaaktheid; ook erkent hij, dat de alwetendheid
slechts een hoedanigheid Gods is.
Hoe de mensch de menschelijke volmaaktheid kan bereiken ziet men het best uit
Coornhert's heilsleer.
God, die de liefde zelf en het volkomen goede is, heeft den mensch tot zaligheid
geschapen. Zonder goed te worden, kan niemand zalig worden. De mensch is ten
goede geneigd, maar het verkrijgen van het goede wordt belemmerd door onverstand.
Wij zondigen, indien wij iets tegen de bekende wet Gods of der natuur willen; alle
zonde geschiedt willens, anders is het geen zonde. Het vleesch met zijn aangeboren
neigingen is niet kwaad; de begeerten zijn het wèl. Het onderscheid tusschen neigingen
en begeerten heeft Coornhert dikwijls en uitvoerig behandeld. De vrije wil zondigt
dus en keert zich af van God.
Van groot belang voor Coornhert's heilsleer is zijn eigenaardige klassificatie aller
menschen. Hij onderscheidt zes staten der menschen: hardnekkige goddeloozen,
slagvreezende knechten, loonzuchtige huurlingen, zwakke kinderen, sterke mannen
en wijze vaders. Met behulp van Gods genade kan de zondaar aflaten van het kwade
en het goede doen. Doet hij dit uit vrees voor straf, zoo is hij een slagvreezende
knecht; doet hij het uit hoop op loon, zoo behoort hij tot de loonzuchtige huurlingen.
Beiden zijn nog zondaren; slechts door berouw, geloof en wedergeboorte kunnen zij
den staat der kinderen Gods bereiken. Deze zijn nog zonder mannelijke oefening,
zij kunnen daarom nog zondigen d.w.z. dolen. Toch wandelen zij in het licht en
zullen ingaan in het rijk Gods. In de ‘mannen’ wekt God niet slechts den goeden wil
maar ook het vermogen dien wil ten uitvoer te brengen: zij overwinnen het kwade
en doen het goede. Eindelijk zijn er nog wijze ‘vaders’, die God volkomen onderdanig
zijn.
De mensch wordt dus niet in één oogenblik vernieuwd; overal spreekt Coornhert
van een trapsgewijze volmaaktheid; bijna altijd zal men bij hem het woordje
‘allengskens’ ontmoeten, wanneer sprake is van vernieuwing, verandering of
wedergeboorte des menschen.
Wat betreft de heilsverzekering en volharding, zoo zijn de heiligen - kinderen,
mannen en ouderen - zich bewust van de verandering, die in hen heeft plaats gehad:
zij kunnen ook nooit van Christus afvallen, met wien zij onafscheidelijk vereenigd
zijn.
Nooit heeft Coornhert beweerd, dat de mensch uit zich zelven de deugd volbrengen,
de volmaaktheid bereiken kan; zonder Christus kan niemand zalig worden. Maar het
geschiedt ook niet zonder ons werk van gelooven, van ons kruis op te nemen en
Christus na te volgen. Van menschelijke verdienste kan geen sprake zijn, daar ieder
mensch een eeuwig schuldenaar Gods is. Het spreekt van zelf, dat wie van alle zonden
verlost is en Gods geboden houdt, ook ootmoedig blijft en niet hoovaardig zijn kan.
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De bewijzen, die Coornhert gebruikt om de mogelijkheid der volmaakbaarheid te
staven, put hij uit den bijbel; hij verwijst naar Gods geboden, beloften, verkiezing
der heiligen en het einddoel van Christus' komst en lijden. Als Christus niemand
waarlijk, niet waanlijk, geneest, zou hij niet de ware medicijnmeester der zielen
genoemd worden, maar is hij een kwakzalver en bedrieger geweest; dan moet men
met de Joden nog de komst van den waren Messias wachten.
Gaarne haalt Coornhert ook uit het Oude en Nieuwe Testament die mannen en
vrouwen aan, die Gode volkomen gehoorzaam zijn geweest. Nooit trouwens heeft
Coornhert zich er op beroemd, dat hij zelf de volmaaktheid bereikt heeft, zooals zijn
tegenstanders beweerden.
Op de perfectie-leer steunt ook Coornhert's kritiek en bestrijding der
kerkgenootschappen en kerkgebruiken. Zij is ook de grondslag van de
‘Wellevenskunst’, daar volgens Coornhert w e l leven gelijk is met gehoorzaamheid
aan Gods geboden. Dat zij mogelijk is, wordt herhaaldelijk ook in dit werk beweerd
en bewezen.
Als bronnen van Coornhert's volmaakbaarheidsleer kunnen genoemd worden het
stoïcisme, de Duitsche middeleeuwsche mystiek en het spiritualisme.
Coornhert's invloed op de Remonstranten - in het 5de artikel der Remonstrantie is
sprake van de overwinning der zonde door de ware geloovigen - en vooral op de
Methodisten moet nog nader worden onderzocht.
Den 4den December sprak de Heer Dr. N. van Wijk over: ‘Transcriptie en transliteratie.
(Voorstellen der Kopenhaagse Conferentie)’.
Niettegenstaande herhaalde pogingen om voor de transcriptie van talen en dialecten
een algemeen geldig systeem te verkrijgen, heerscht er tot nog toe in de praktijk een
groote verscheidenheid, aldus ving spreker aan. Op een der bijeenkomsten van de
Union des Académies was een bespreking tusschen prof. Jespersen uit Kopenhagen
en prof. Salverda de Grave uit Amsterdam aanleiding, dat den professoren
Rozwadowski te Krakau en Van Wijk te Leiden verzocht werd de mogelijkheid van
een internationaal systeem te onderzoeken en eventueel de eerste stappen te doen,
om tot opstelling hiervan te geraken. Zij stelden een enquête bij een honderdtal
geleerden in, die door de veelheid der meeningen en de vaagheid van vele daarvan,
weinig resultaat opleverde. De heer Jespersen meende echter, dat een bespreking
tusschen vertegenwoordigers van verschillende takken der taalwetenschap meer
vruchten zou opleveren. Het Rask-Oersted-fonds te Kopenhagen gaf de noodige
gelden en in April 1925 had de conferentie te Kopenhagen plaats, waaraan deelnamen
de HH. Jespersen (anglist en algemeen taalkundige), Pedersen, Sommer,
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Rozwadowski (indogermanisten), Vendryes (keltist en algemeen taalkundige), Broch
en Van Wijk (slavisten), Meinhof (afrikanist), Brockelmann (semitist), Karlgren
(sinoloog), Thalbitzer (amerikanist), terwijl de op de praktijk van leerboeken gerichte
school der Association Internationale de Phonétique vertegenwoordigd was door
Daniel Jones. De conferentie, die zich ook bezig hield met de transliteratie van
alfabets, slaagde er in een week in, een compleet transcriptie-systeem samen te stellen,
dat binnenkort als een voorstel aan de taalgeleerde wereld zal worden gepubliceerd.
Daar alle pogingen, om zonder hetzij diacritische teekens (systeem-Lepsius), hetzij
nieuw-gemaakte letterteekens (systeem-Lundell) iets te bereiken, gefaald hebben,
ontstond de vraag, welk dezer twee principes te volgen; soms was het eene
eenvoudiger, soms het andere, in eenige gevallen liet de commissie de keus tusschen
twee systemen. Zij stelde zich intusschen tevreden met een ‘broad system’, dat de
aanduiding van allerlei finesses aan de specialisten overlaat, welke om een of andere
reden details van uitspraak willen aanduiden, die voor elke taalgroep van andere
soort kunnen zijn en veelal de verschillende variaties van een zelfde phoneem
betreffen. Er werd naar gestreefd, een zelfde diacritisch teeken steeds slechts in één
functie te gebruiken en ook overigens alle dubbelzinnigheid te vermijden, die tot nog
toe o.a. door het in zeer verschillende beteekenis aanwenden van de teekens C en Y
in vele gevallen bestond. Ook moest met de op de drukkerijen voorhanden beperkte
mogelijkheden gerekend worden. Om plaats te laten voor de aanduiding van allerlei
toon- en accentnuances, wordt de plaats van het accent en de quantiteit door teekens
vóór de syllabe resp. na den klinker aangeduid; alleen voor de meer naar voren
geschoven klinkers werden de punt en dubbel-punt boven de letters bewaard.
Hierna gaf spreker een overzicht van de verschillende klanken en besprak de
overwegingen, die in de afzonderlijke gevallen de keus der teekens bepaald hebben,
waarbij hij in het bijzonder bij het netelige probleem van palatale en gepalataliseerde
medeklinkers stilstond. Wat de klinkers betreft, nam de conferentie in haar verslag
het door D. Jones uiteengezette systeem van cardinal vowels op, stelde daarnaast
echter een ander, dat volgens de meening harer meerderheid beter aan de eischen
der wetenschap voldoet.
Bij de transliteratie der alphabets komt het niet zoozeer op een nieuw systeem aan,
doch wel op het elimineeren van eenige ongerijmdheden in bestaande systemen en
van contradicties met het transcriptie-systeem.
Na deze voordracht toonde de Heer F. Driessen een verzameling in zijn fabriek
geweven Oostersche doeken met inscripties, sommige in Suaheli, en deed hierover
eenige mededeelingen. In
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een volgende vergadering mocht elk der bezoekers een dergelijken doek van hem
ten geschenke ontvangen.
Den 8sten Januari sprak de Heer Mr. Dr. J.C. Overvoorde over: ‘De Hollanders op
Spitsbergen’.
De eilandengroep, die tot Spitsbergen gerekend wordt, zoo begon spreker, omvat
alle eilanden tusschen 10 en 35 gr. O.L. van Greenwich, met inbegrip van het
Bereneiland. De oppervlakte beslaat die van België en Nederland te zamen.
Het is aangetoond, dat de eilanden nu eens in zee wegzonken, dan weer boven de
zee opdoken. Aan de Westkust heerscht een gematigd poolklimaat, terwijl het in het
N. en O. koud is. Gezien de gevonden fossielen, is het klimaat er niet altijd hetzelfde
geweest, hetgeen o.m. ook bewezen wordt door de aanwezigheid van uitgestrekte
steenkolenbeddingen, alleen mogelijk wanneer een uitgebreide plantengroei bestaan
heeft, welke slechts bij een zacht klimaat gedijen kan.
De groote voordeelen, die de handel met China opleverde, dreven in de oude tijden
ertoe te trachten een zeeweg te vinden in het hooge Noorden.
Caspar Cortesius in 1500, Sebastianus Gabotus uit Venetië in 1506 in Engelschen,
Johannes Karasmus in Franschen dienst in 1524, Sebastianus Gomesius, een
Spanjaard, in 1525 en Hugh Willoughly, in 1553, de grondvester van de groote
Moscovy Comp., de geduchte concurrent van de Hollanders op Spitsbergen, deden
even vele als vruchtelooze pogingen om den Noordelijken zeeweg te vinden.
Zoolang de Hollanders de vrachtvaart voor rekening van derden uitoefenden,
bestond er geen aanleiding ook pogingen hiertoe in het werk te stellen. Wèl toen dit
later veranderde. De meest bekende tocht is wel die van Juni 1596, waaraan Barentz.
de Rijp, Linschoten en Heemskerk deelnamen. Komende uit het N. zag men 19 Juni
1596 op 80 gr. 11 min. land dat om zijn spitse bergen den naam van Spitsbergen
gekregen had. Hoewel de Hollanders het bestaan van deze landen dus wel wisten,
waren het echter de Engelschen, die het eerst het belang, dat deze eilanden voor de
walvischvangst zouden kunnen hebben, inzagen. De steenhoop met opgerichten paal,
door Barentz als bewijs van inbezitneming in 1596 geplaatst, werd in 1612 door de
Engelschen verwijderd. Tusschen de Engelschen en Hollanders ontstond
langzamerhand felle concurrentie en ten einde deze van onze zijde weerstand te
kunnen bieden, werd hier de Noorsche Compagnie opgericht. In 1614 vertrokken 14
schepen onder geleide van oorlogsschepen, waarna al spoedig een modus vivendi
gevonden werd en het eiland tusschen de twee landen werd verdeeld. De eerste
Hollandsche traankokerij werd in 1615 opgericht. Voor de behartiging van de
Hollandsche belangen tegenover de Engelsche werd door Hugo de Groot opgetreden.
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Het kapitaal van de Noorsche Compagnie bedroeg oorspronkelijk ƒ. 80.000, doch
werd later verhoogd tot ƒ. 120.000. Dit kapitaal was geen centraal fonds, doch het
totaal der bedragen, die door de Kamers der deelnemende steden waren gestort. Door
de groote winsten, die werden behaald, wilden steeds meer Kamers in deze combinatie
worden opgenomen.
Als een bewijs van de omvangrijkheid van deze walvischvaart moge dienen, dat
in 1660 van de tenminste 122 reederijen van Rotterdam, 48 Groenlandvaarders waren.
Het maximum werd bereikt in 1684, toen van Holland uit 246 schepen vertrokken.
De grootte van zoo'n schip was 200 ton en het was 100 tot 118 voet lang. De
bemanning bestond uit 30 tot 40 man, maar later, toen de traan daar gekookt werd,
ging ook een landploeg mee, zoodat de bemanning toen uit 80 tot 100 man bestond.
De prijs van zoo'n schip was in 1692 behalve de uitrusting ƒ. 11.400, terwijl de
uitrusting op ƒ. 4000 gesteld kon worden. In 1761 werden schepen verkocht voor ƒ.
15.000 tot ƒ. 23.000, terwijl in 1767 de hoogste prijs ƒ. 17.600 was. Men kon ook
schepen huren, waarvoor men eerst ƒ. 2400 tot ƒ. 4000, later van ƒ. 4500 tot ƒ. 5300
betaalde. De uitrusting van gemiddeld 180 schepen bedroeg ƒ. 1.800.000 per jaar.
Honig berekende, dat de totale kosten aan maandgelden op ƒ. 525 en aan
gratificatiën op ƒ. 59 en 19 st. per visch gesteld konden worden, of wel op ƒ. 4 en
16 st. per quardeel traan. De gemiddelde vangst per schip bedroeg 4 à 6 visschen.
1697 was een recordjaar met 11 1/2 visch gemiddeld per schip.
Brandligt berekent, dat in de jaren 1679 tot 1778 gem. 132 schepen uitvoeren
waarvan gemiddeld 5 verloren gingen en de rest 512 walvisschen bemachtigde. Aan
uitrustingskosten enz. werd gemiddeld betaald ƒ. 1.628.840, waarbij een overwinst
werd gemaakt van ƒ. 400.000 of bijna 25 pct. De traan werd gebruikt voor lampolie,
in de zeepfabrieken en in katoenweverijen. Ook werd veel traan uitgevoerd, vooral
naar Engeland.
Spreker gaf vervolgens een levendige beschrijving van de vischvangst zelf, hoe
bijv. de jongste matroos tot ‘spekkoning’ werd gepromoveerd, door hem een soort
Neptunusdoop te doen ondergaan, waarbij hij geheel met traan werd overgoten.
Degene van de bemanning, die een visch het eerste in zee ontdekte, kreeg een
gratificatie, alsook hij, die den eersten harpoen in een walvisch stak. Was een walvisch
door een harpoen van een schip geraakt, dan bleef die walvisch ook het eigendom
van dat schip, ook al zou de visch er eerst weer vandoor gaan. Eerst als de harpoen
weer verdwenen was, mocht een ander schip trachten hem te vangen.
De gemiddelde opbrengst van een walvisch was 60 tot 100 quardeelen traan of in
geld 1000 rijksdaalders.
Al spoedig was men er toe overgegaan in Holland zelf de walvisschen te verwerken.
De meerdere kosten, die dit aan ver-
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voer meebracht, werden ruimschoots vergoed door de mindere uitrustingskosten, er
behoefde minder bemanning mee, terwijl de opbrengst hier aan traan door betere
bewerking ook grooter was.
In Oostzaan werd reeds in 1651 de eerste traankokerij opgericht, terwijl er al
spoedig een zevental kokerijen waren. Nog herinneren de steenen traanbakken in de
pakhuizen aan de Keizersgracht te Amsterdam aan dezen tijd.
Bij de toeneming van het vertier vestigden zich op Spitsbergen ook meerdere
menschen. Een bakker, een tapper en ook eenige matrozenvrouwen kwamen er
wonen, zoodat langzamerhand een klein dorp ontstond, waarin ook een kerkje
gebouwd werd. Reeds in 1625 was een klein fortje gemaakt, doch veel heeft dit niet
kunnen uitrichten, hetgeen in 1693 in den oorlog tegen de Franschen bewezen werd.
Van de 602 schepen, die uit Holland naar Spitsbergen voeren, waren er 336 te
Amsterdam thuis, 60 te Rotterdam, 110 in plaatsen buiten Zaanland boven het IJ,
terwijl de rest uit Dordrecht, Vlissingen, Middelburg kwam en 2 uit Groningen
afkomstig waren.
Tegen het eind der 18de eeuw kwam de walvischvangst in verval. De
Staten-Generaal, die het groote belang voor ons land ervan inzagen, trachtten nog
door het geven van premies er weer leven in te krijgen, doch deze pogingen hadden
niet veel succes. In 1787 gingen nog 246 schepen naar Spitsbergen, doch in 1788
daalde dit aantal reeds tot 69. De Fransche overheersching bracht den doodsteek. In
1802 werd een subsidie beloofd van ƒ. 4000 per schip, doch er deden zich geen
liefhebbers meer voor.
Als we nu nagaan, zoo ging spreker verder, wat er uit dezen tijd is overgebleven,
dan is dit niet veel. Er is wat te vinden in het Museum te Zaandijk en verder in
particulier bezit bij de familie Honig.
Bij het bezoek, dat spreker zelf aan Spitsbergen bracht, waren, zoowel op
Smeerenburg als bij de latere wachtplaatsen, slechts enkele resten te vinden van den
onderbouw van traanketels. Ook bij die plaatsen en meer naar het noorden lagen
verscheidene graven.
Een wetenschappelijke beschrijving der verschillende plaatsen, waarbij zooveel
mogelijk is nagegaan wat hier van Hollandschen en wat van vreemden oorsprong is,
heeft nooit plaats gevonden; evenmin is nagegaan, wat er van de vroeger gevonden
resten ook thans nog aanwezig is. Een speciaal onderzoek hiernaar van Hollandsche
zijde is dringend gewenscht. Tijd en hulpmiddelen in voldoend aantal ontbraken,
toen spreker ter plaatse was. De eerste slachtoffers, die daar overleden, werden
voorloopig in de sneeuw, en in het vroege voorjaar eerst voor goed begraven. De
graven werden met steenen afgedekt, om ze tegen beren, die er veelvuldig voorkomen,
te beschermen.
Volgens de Telegraaf van 9 Augustus 1906 zouden er aan het Zuiderstrand,
tegenover Doodemanseiland, 60 graven gevonden zijn, waaruit de gebeenten naar
een massagraf werden overgebracht.
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Deze graven zijn wel grondig opgeruimd, want op dat terrein trof men geen resten
meer aan.
Later is de klip over Smeerenburg als begraafplaats gebruikt, waaraan ze den naam
van Doodemanseiland te danken heeft. Daar vond men een groot aantal graven, deels
met ingevallen, deels met open en gebroken kisten. Spreker heeft met zijn begeleiders
op deze excursie beenderen bij elkaar gezocht, in eenige gaaf gebleven kisten
neergelegd en met steenen dicht gedekt. Opschriften werden er bijna niet meer
gevonden. De ‘Friesland’ heeft in 1906 aan haar opdracht radicaal gevolg gegeven:
de gevonden overblijfselen zijn alle naar een massagraf overgebracht, terwijl de
kisten verbrand werden. Het gedenkteeken van de expeditie van Barentz is een paar
honderd meter landwaarts naar een meer beschutte plaats gebracht. Een los plankje
dat gevonden werd, berust thans in het Scheepvaart-Museum te Amsterdam. Volgens
oude schrijvers zouden daar wel 1000 graven geweest zijn. Spreker vond hier en
daar nog verspreide beentjes, welke volgens prof. Rotgans van menschen afkomstig
waren. Het best bewaard is het groote grafveld aan den vasten wal van Spitsbergen.
Spreker vond daar 150 graven. De plankjes, waarop vroeger de namen vermeld
stonden, waren òf gebroken of sterk verweerd. Namen waren ook daar bijna niet
meer te ontcijferen, behalve die van Pieter Colff.
Op den smallen zoom langs de baai zag spreker nog geraamten en kisten, die
waarschijnlijk thans reeds door de zee verzwolgen zijn. Het zenden van de ‘Friesland’
in 1906 is volgens spreker slechts de betaling van den eersten termijn. Er heerscht
daar thans nog een toestand, die ons land niet tot eer strekt. Hier dient meer gedaan
te worden en een volledig onderzoek dient te worden ingesteld. Ook rust een
gedenksteen, reeds voor jaren in opdracht van het Kon. Aardrijkskundig Genootschap
ontworpen, nog steeds in een tijdelijke bewaarplaats te Amsterdam.
Spreker beschouwt het als een eereplicht van ons volk om het op bescheiden voet
begonnen goede werk aldaar voort te zetten en door het verzamelen van de gegevens
ter plaatse, de herinnering levendig te houden aan de moeite, de kennis en de
volharding, waarmede voor duizenden een bestaan bevochten is.
Hierna gaf spreker een kort overzicht van hetgeen in lateren tijd op Spitsbergen
door Hollanders gedaan is, hetwelk voor een groot deel te danken is aan het werk
van den heer H.H. Dresselhuys.
In 1871 eischte baron A.E. Nordenskjöld voor Zweden de souvereiniteitsrechten
op Spitsbergen op, hetgeen ten gevolge had, dat in 1872 een voorloopige regeling
getroffen werd. Door den naijver der verschillende regeeringen gelukte het noch in
1896 noch in 1907 tot overeenstemming te komen. Deze naijver werd des te grooter,
sinds er in 1872 door prof. Richard von Drassche en in 1882 door prof. A.G. Nathorst,
steenkolen op
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Spitsbergen ontdekt werden. In de conferentie van 15 tot 26 Januari 1912 werd
Spitsbergen verklaard tot Terra Nullius. Een nadere conferentie werd voortdurend
vertraagd, totdat er 2 Juni 1914, een te Christiania bijeen kwam. De wereldoorlog
drong deze kwestie tijdelijk weer op den achtergrond; ten slotte werd bij het tractaat
van Parijs, den 9den Februari 1920, de souvereiniteit toegekend aan Noorwegen. Door
verschillende vertragingen duurde het nog tot j.l. Augustus, alvorens Spitsbergen
officieel bij Noorwegen werd ingelijfd.
Hoewel de steenkolen niet diep in den grond zitten, zijn de transportkosten naar
het schip nog te hoog om een goed rendeerend bedrijf mogelijk te maken. Mocht
men echter slagen door een betere outilleering voor het vervoer, de productie tot 300
à 400,000 ton op te voeren, dan zullen winsten zeer zeker niet uitblijven, te meer nu
de Nederlandsche Bank, na gedaan onderzoek ter plaatse, zich bereid heeft verklaard
zich financieel in de onderneming te interesseeren. Spreker noemt in dit verband
nogmaals het initiatief van den Heer Dresselhuys.
Den 5den Februari hield de Heer Dr. J. Huizinga een voordracht over: ‘Eduard IV in
Holland en Zeeland (1470-1471)’.
Een korte, doch gewichtige periode uit de oorlogen van de Witte en de Roode
Roos speelt in ons land, aldus ving spreker aan. In den herfst van 1470 wordt Eduard
IV door den graaf van Warwick genoodzaakt met weinige getrouwen uit zijn land
te vluchten en in Holland een toevlucht te zoeken. Van 11 October tot kort voor
Kerstmis vertoeft de Koning in den Haag op kosten van zijn zwager Karel den Stoute,
bij den Stadhouder van Holland en Zeeland, den bekenden Lodewijk van Gruthuse.
De koninklijke balling kwam den hertog van Bourgondië zeer ongelegen en leverde
voor dezen politieke gevaren op. Vandaar ook, dat Karel aanvankelijk zijn zwager
rustig in Den Haag liet, zonder hem persoonlijk te ontmoeten. Eerst toen het bleek,
dat een poging om Eduard naar zijn land te doen terugkeeren, ten einde zijn troon te
herwinnen, ofschoon een waagstuk, nog de beste kansen bood, liet Karel den Koning
bij zich komen te Aire Saint Pol en beloofde hem hulp.
Na een verblijf te Brugge begaf Eduard zich in Februari 1471 naar Zeeland. Daar
werd een kleine scheepsmacht voor hem bijeengebracht: hoofdzakelijk daartoe
gehuurde Oosterlingen, enkele Hanze-schepen, maar ook enkele schepen uit Veere.
Met ongeveer 1200 man, meest uit de Nederlanden, stak hij in Maart 1471 naar
Engeland, waar hij spoedig door de slagen van Barnet waar Warwick sneuvelde, en
Tewkesbury den kroon terugwon.
Omtrent 's Konings verblijf in de Nederlanden is betrekkelijk weinig bekend, ten
deele misschien, omdat het in dien tijd met zekere geheimzinnigheid behandeld is.
De Engelsche geschiedvorschers hebben zich in hoofdzaak vergenoegd met het
verhaal
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van Philippe de Commines te volgen. Spreker heeft met de candidaten in de
geschiedenis aan de Leidsche Universiteit een onderzoek ingesteld naar hetgeen de
Hollandsche en Zeeuwsche archieven omtrent het geval opleveren. De oogst is
schaarsch, maar de gevonden gegevens, welke spreker meedeelde, zijn toch van
belang, eensdeels omdat zij een bijdrage leveren ter beoordeeling van de
betrouwbaarheid van Commines, - die hier niet volkomen blijkt te zijn -, anderdeels,
omdat zij een politieke moeilijkheid, waarin Karel de Stoute zich geplaatst zag, in
een helderder licht stellen.
Den 5den Maart onderhield de Heer Dr. J.W. Muller ons over: ‘Reinaerts Avonturen
en rollen in en na de middeleeuwen’.
Na een korte herinnering aan de geschiedenis der oude Latijnsche, Waalsche,
Dietsche en Duitsche gedichten, ging spreker hun populariteit gedurende de
middeleeuwen na, zooals die o.a. blijkt uit de aanhalingen en toespelingen bij latere
dichters (in Frankrijk veel talrijker dan in de Nederlanden), waarin trouwens vaak
moeilijk te onderscheiden is of een der epische gedichten, dan wel een simpele met
dierennamen versierde dierensproke of fabel bedoeld is. Ten slotte is Reinaert in
Frankrijk en in de Nederlanden de verpersoonlijking geworden van alle loosheid,
huichelarij en baatzucht. In Neder-Duitschland is het gedicht overwoekerd door de
satyre en de moralisatie, zoodat de ‘glosse’ op Reinke Vos zelfs uitgedegen is tot
een uitgebreide stelselmatige toepassing op het maatschappelijk leven. In de
Nederlanden is na de middeleeuwen alleen de jongste nazaat, het volksboek van
‘Reintje de Vos’ blijven leven, welks Fransche vertaling ook in Frankrijk, waar het
eens zoo vruchtbare geslacht van Renart in rechte linie was uitgestorven, zijn
herinnering deed herleven. Op dit volksboek hebben dan ook alle toespelingen
betrekking, die in de Nederlanden gedurende de 16e, 17e en 18e eeuw te vinden zijn.
Ook voor allerlei hekeling, in pamflet en prent is de personage van den vos gebruikt.
In de sprookjes, al dan niet rechtstreeks uit de oude gedichten voortgevloeid, leeft
Reinaert's naam voort, gelijk in menige spreuk, spreekwoord en uitdrukking een
dierensproke of fabel als gekristalliseerd is. Zelfs uit persoonsnamen blijkt ons de
populariteit van dezen volksheld, gelijk van menigen held uit het ridder-epos. Ten
slotte is reeds vroeg, niet alleen voor het drama, maar ook in de bouwkunst en in de
miniaturen der handschriften, herhaaldelijk een veelal satirisch gebruik gemaakt van
motieven, aan de dierenfabelen, maar ook aan het zoogenaamd dieren-epos ontleend.
Tegen het eind der 18e eeuw gaat de satirisch-didactische ‘toepassing’ plaats maken
voor een meer wetenschappelijk literair-historische belangstelling in het (eenig
bekende Neder Nederduitsche) gedicht. Een der eerste blijken daarvan is: Gottsched's
inleiding tot zijn proza-vertelling van Reineke Vos, waarin voor 't overige
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nog de opvatting van het gedicht als een doorloopende vermomde voorstelling van
bepaalde historische personen en toestanden gehuldigd wordt, die Grimm later verving
door zijn poëtisch droombeeld eener oud-germaansche ‘Tiersage’. In de Nederlanden
echter waren jaren lang Bilderdijk en Jac. Scheltema de eenige beoefenaars eener
letterkundige geschiedenis, die zich verwaardigden om aan Van Wijn's vondst van
een fragment van den Nederlandschen Reinaert II of zelfs aan Gräter's ontdekking
en uitgave (in 1812) van den geheelen Reinaert I, zekere aandacht te schenken.
Eerst in de tweede helft der 19de eeuw ontwaakte hier het besef der waarde van
dit herwonnen litterair kleinood, dat daarna ijverig bestudeerd, herhaaldelijk
uitgegeven en in 't Nederlandsch bewerkt werd. De litterair-historische beschouwing
van het werk stond echter dikwijls onder den invloed van politieke en andere
stroomingen, die ook in het oorspronkelijke gedicht van den Vos Reinaerde reeds
een bepaalde strekking meenden te onderkennen, wilden vinden en dan ook vonden,
en zoodoende den ouden Reinaert allerlei rollen opdroegen. Nog verder gingen en
gaan hierin vele, vooral Zuid-Nederlandsche litteraire kunstenaars in hun moderne
en modieuse epische of dramatische herscheppingen en travesti's die echter nooit het
historische beeld van het oude maar eeuwig jonge gedicht, waarin nog alle
rechtstreeksche toepassing en bedoeling ontbreken, mogen verdringen of vertroebelen.
Den 9den April hield eerst de Heer Dr. J. de Vries een voordracht getiteld: ‘Over de
stof der Sproken en der Boerden’.
Sedert de 12de eeuw, zoo ving spreker zijn rede aan, kwam een nieuw poëtisch
genre op, dat der sproken en boerden. Zij zijn de uitdrukking van een nieuw
levenselement in de middeleeuwsche maatschappij, dat zich als zoodanig
onderscheidde door een volkomen gebrek aan traditioneelen vorm. Inplaats van de
overbekende epische verhalen, behandelen de dichters nu geheel nieuwe stoffen.
De vraag doet zich voor, vanwaar zij deze overgenomen hebben. De aanhangers
van de theorie der polygenese meenen, dat de volkstraditie hiertoe het materiaal
leverde; vraagt men, hoe deze er aan gekomen is, dan blijven zij het antwoord
schuldig. Anderen geloofden aan Indische herkomst van deze vertelstoffen en
verschillende onderzoekingen hebben deze meening, althans voor een deel, bevestigd.
Indien nu deze verhalen uit het Oosten zijn overgebracht, hebben dan de sproken en
de boerden bij de verspreiding een rol gespeeld?
Na een korte beschouwing gegeven te hebben van de wijze, waarop
volksoverleveringen zich verspreiden, wees spreker op het groote belang, dat de
exempelen door de prediking van rondtrekkende monniken gehad kunnen hebben.
Om vast te stellen, of men ditzelfde kon zeggen van de poëzie der sprooksprekers,
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werd de verhouding nagegaan, welke er tusschen de rondreizende dichters en de
locale sprookjesvertellers bestaan kan hebben. Het bleek, dat inderdaad langs dezen
weg vertelstoffen uit de literatuur in de volksoverlevering konden binnendringen.
Of dit nu ook heeft plaats gehad, dient in elk geval onderzocht te worden. Als
voorbeeld behandelde spreker de boerde van de drie gezellen, die de bake stalen. De
verhoudingen bij dit dievenverhaal tusschen de mondelinge en de literaire overlevering
bleken zeer ingewikkeld te zijn. Voor zoover de uit den aard der zaak fragmentaire
gegevens een conclusie veroorloofden, kon men vaststellen, dat de krachtige
mondelinge overlevering in Oost-Europa onafhankelijk was van de literaire traditie
in West-Europa, waar de boerde, die bekend is in Nederlandsch en Fransch gewaad,
de bron schijnt geweest te zijn van een populaire Deensche overlevering. Daarentegen
was van eenigen invloed op de volkstraditie van Vlaanderen en Noord-Frankrijk niet
het minste spoor te ontdekken. Dit gekozen voorbeeld gaf dus een onzeker resultaat.
Spreker toonde aan dat een boerde een populaire overlevering kan doen ontstaan,
zelfs al ware het bij een ander volk; dat echter door de boerde een vanzelf sprekenden
invloed op de volksoverlevering zou zijn uitgeoefend, bleek niet. Door den aard van
de in sproken en boerden behandelde stoffen zou deze invloed op de volksoverlevering
alleen maar op enkele gebieden der volkstraditie kunnen gewerkt hebben. Met name
het belangrijkste deel daarvan, de eigenlijke sprookjes, hebben van deze literatuur
niet den minsten invloed ondergaan.
Het blijft noodzakelijk, zoo besloot, spreker zijn rede, door onderzoekingen over
alle gedichten van dit genre te bepalen, hoe de verhoudingen bij elk hunner zijn;
eerst daarna zal het mogelijk zijn, een algemeen oordeel over de met deze poëzie
samenhangende vragen te vormen.
Na afloop dezer voordracht verleende de Voorzitter het woord aan den tweeden
spreker op dien avond, den Heer Dr. A. Beets, die tot onderwerp gekozen had: ‘Eenige
mededeelingen uit het Dagboek van Nicolaas Beets als student (1833-1836).’
Spreker kon uit den zeer verscheiden inhoud van dit dagboek slechts enkele grepen
doen en had daartoe voor dezen kring gekozen: de voornaamste aanteekeningen er
in voorkomend over bijgewoonde muziek- en tooneeluitvoeringen in Leiden, Den
Haag en Amsterdam, karakterschetsen van enkele mede-studenten, bezoeken aan en
ontmoetingen met verschillende professoren, enkele persoonsbeschrijvingen en
karakteristieken, ontmoetingen en gesprekken met dichters en schrijvers dier dagen,
aanteekeningen over gehoorde lezingen en voordrachten, anecdoten en persoonlijke
herinneringen uit den mond van anderen gehoord, bijvoorbeeld over Bilderdijk.
Uit deze mededeelingen en de wijze, waarop ze door den lateren
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schrijver van de Camera Obscura waren opgeschreven, bleek, dat de student Beets
reeds een schrijver als Hildebrand beloofde.
De meeste aanteekeningen waren geestig, getuigden van bijzondere
opmerkingsgave en zin voor het schoone en goede, zooals het geheele volgend leven
van Nicolaas Beets zich heeft gekenmerkt.
In de laatste Maandvergadering van dit vereenigingsjaar, den 7den Mei, behandelde
de Heer Dr. J.F.M. Sterck: ‘Iets nieuws van en over Vondel.’
Dr. Sterck begon met een bespreking van het oudst bekende gedicht van Vondel:
‘Het schriftuerlyck Bruyloftreffereyn’ uit 1605, door J. van Lennep gevonden in een
familie-album van Haesbaert. Toen in het bezit van jhr. Van Rappard en in handen
van Van Dam van Noordeloos, is het blijkens de jongste nasporingen van den spreker
voor de Nieuwe Vondel-Uitgave, sinds dien spoorloos verloren geraakt. Blijkens
aanteekeningen van Van Lennep zouden daaruit zeker nog belangrijke gegevens te
putten zijn voor de eerste ontwikkeling van den dichter in den kring van zijn
geloofsgenooten en verwanten.
In dit eerste gedicht van den 18-jarige is met den besten wil geen bewijs te vinden
voor zijn poëtischen aanleg. Alles is nog ouderwetsche rederijkerij.
Reeds in zijn jongelingsjaren heeft Vondel echter in een kring van dichterlijk
aangelegden verkeerd. Dit zal uit het Album Haesbaert nog nader kunnen blijken.
Haesbaert zelf was een dichter, en het album bevat afschriften van verzen van hem
en van Dirck Rz. Camphuysen, wiens eerste gedicht pas in 1621 gedrukt is. Dit wijst
er op, dat hij in dien kring gelezen werd; wellicht had men zijn verzen in afschrift.
De dichtkunst werd dus beoefend door die doopsgezinde Brabanders, waaronder de
jonge Vondel verkeerde, en wiens oom ook een bekend dichter was. Spreker wijst
dan uitvoerig op dien vergeten rederijker in Vondel's familie, zijn oom van moeders
zijde, Abraham Pz. Craen, wiens levensloop uit zijn gedichten werd nagespeurd. Uit
de nieuw gevonden gedichten bewees spreker, hoe door zijn ‘Pastorellen’,
soldatenliedjes en Nieuwjaarsverzen deze vroolijke lansknecht-rederijker een
bijzondere plaats innam onder de rederijkers van de Duitsche Academie. In hem die
de eerste van Vondel's verwanten was, die, als soldaat, reeds vroeg in Amsterdam
woonde, ziet spreker ook een der aanleidingen voor de vestiging van het Vondelgezin
in de Amstelstad.
Na het zorgvuldig bijeenverzamelen van alle van Vondel bekende gedichten door
Brandt in de 17de eeuw en in de 19de eeuw door Van Lennep, is het een groote
zeldzaamheid als nog onbekende gedichten te voorschijn komen. Bij oude Engelsche
verzamelingen bestaat daarvoor nog de grootste kans, en zoo kreeg spreker uit de
prentenverzameling Rudge kort geleden te Londen
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geveild, na bijna 100 jaar in een Bank te zijn bewaard geweest, een handschrift van
Vondel, dat een onbekend gedicht bleek te zijn op een zijner vrienden: den schilder
Herman Saftleven van 1661. Het bezingt op geestige wijze diens geëtste zelfportret,
waarvan een afdruk met het handschrift bewaard bleef en geeft in het rijm-eenvormige
een nieuw voorbeeld van Vondel's techniek.
Na zijn rede werden de aanwezigen verrast met den eersten afdruk van het gedicht
door de firma Enschedé, den dichter waardig, verzorgd en in eenige exemplaren
aangeboden, welk gedicht wij hieronder laten volgen.

Op d'Afbeeldinge van Herman Zachtleven.
Wie wortme hier in print gegeven?
Zachtleven, die zoo zacht kan leven.
En, waerdigh hemelhoogh verheven
Door licht en schaduw heen komt zweven.
De kunst en 't leven staen hier even.
Narcis, van eige min gedreven,
In eene bloem ons nagebleven,
Zagh dus zich zelven, en gesteven
Begon te branden en te beven.
Toen schijn en 't leven t' zamen keven.
En wou door 't water heenestreven.
Als Herman wort tot stof gewreven
Blijft dit in eere by zyn neven.
1661.
J. van Vondel.

In het najaar heeft het Bestuur een Commissie benoemd tot het voorbereiden van
een Reglement voor het toekennen der Prijzen. Deze Commissie bestond uit den
Voorzitter der Maatschappij en de HH. Mr. D. van Blom, F. Hopman, Mr. E.M.
Meyers en Dr. J.L. Walch. Tevens heeft het Bestuur van het feit dat genoemd
Reglement een wetsherziening vereischte, gebruik gemaakt om eenige andere
wetswijzigingen voor te stellen. Het resultaat dier verschillende werkzaamheden
hebt Gij in den beschrijvingsbrief voor deze vergadering afgedrukt gevonden.
Ingevolge de machtiging, in de vorige Jaarvergadering door U verleend, besloot
het Bestuur een subsidie van ƒ 250.-, uit de Kas der Maatschappij, aan het
Holland-Instituut te Frankfort a/M. te verleenen; deze bijdrage heeft het Instuut in
Februari l.l. ontvangen.
Overeenkomstig een voorstel van den Heer Dr. L. Knappert, gedaan bij gelegenheid
van Dr. Overvoorde's lezing over ‘De Hollanders op Spitsbergen’, zond het Bestuur
een adres aan den Minister van Marine, om er op aan te dringen dat zoo mogelijk
een eind gemaakt worde aan den verwaarloosden toestand waarin
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de graven van Nederlanders op Spitsbergen zich thans bevinden. De Minister heeft
hierop geantwoord, dat de Regeering dit jaar niet in de gelegenheid is de gewenschte
expeditie te zenden, maar dat zij in ernstige overweging zal nemen dit een volgend
jaar te doen.
Voorts dient nog vermeld dat de bundel door den Heer Dr. K. Szalay uit het
Nederlandsch in het Hongaarsch vertaalde gedichten, waarvoor de Jaarvergadering
van 1925 een subsidie heeft verleend, in October l.l. verschenen is en dat de
‘Handelingen en Mededeelingen 1924-1925, met de Levensberichten’ op den gewonen
tijd aan de leden zijn toegezonden.
De Maatschappij betreurde dit jaar het verlies van - U hoorde het reeds uit de rede
van onzen Voorzitter - een eere-lid, 24 gewone en 2 buitenlandsche leden.
De in Juni 1925 verkozen gewone leden namen allen, op één na, en de
buitenlandsche allen hun benoeming aan; van de laatsten heeft de Heer J.J. Smith te
Stellenbosch de rechten en verplichtingen der gewone leden aanvaard.
Het gevolg van deze verliezen en aanwinsten in ons ledental is, dat de Maatschappij
op dit oogenblik telt: 1 eere-lid, 527 gewone leden in Nederland, 8 in onze overzeesche
gewesten, 29 in het buitenland en 164 buitenlandsche leden, van wie 18 de rechten
en verplichtingen der gewone leden hebben aanvaard: een totaal-cijfer dus van 728
tegen 736 in het vorige jaar.
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Bijlage III. Verslag van den bibliothecaris.
De bibliotheek werd in het afgeloopen jaar vermeerderd met een handschrift, een
verzameling brieven, 280 boeken, 32 overdrukken en de vervolgen van een groot
aantal tijdschriften en genootschapswerken.
Het eigenhandig handschrift van den dichter J.L. Nierstrasz Jr., bevattende zijn
gedicht John Howard, werd ons door ons medelid Dr. C.P. Burger Jr. geschonken.
De verzameling brieven, ons wederom door ons belangstellend medelid den heer J.
Bosboom Nz. afgestaan, bevat o.a. een tweetal brieven van ons in den loop van dit
genootschapsjaar overleden eerelid Mevr. Opzoomer aan Mevr. Bosboom-Toussaint
benevens een aantal brieven van letterkundigen aan den heer Bosboom bij het
overlijden van zijn echtgenoote.
Ook onder de boeken zijn dit jaar weder vele welkome en kostbare geschenken,
in de meeste gevallen van de schrijvers en schrijfsters der werken zelve. Daar het de
bedoeling van dit verslag niet kan zijn alle geschenken afzonderlijk te vermelden,
zij het mij geoorloofd hier te volstaan met het noemen van eenige namen, onder de
betuiging van den bijzonderen dank onzer Maatschappij aan al degenen die onze
boekerij in het afgeloopen jaar op eenigerlei wijze hebben verrijkt.
Op het gebied der Nederlandsche taalkunde vermeerderde ons bezit door toedoen
van het Algemeen Nederlandsch Verbond en den heer W. de Vries; op dat der
geschiedenis van de Nederlandsche letterkunde door de heeren Te Winkel, Leendertz,
Sterck en Kossmann; op dat der fraaie letteren door Mevr. van Hille-Gaerthé, Mej.
Alice Nahon en de heeren Edw. B. Koster, van Genderen Stort, Jan de Vries, Premsela
en Beversen; op dat der kinderliteratuur door Joh. H. Been. Vertalingen van
Nederlandsche dichters in het Hongaarsch schonk ons de heer K. Szalay; de Familie
Kegge in het Noorsch Dr. A. Beets, terwijl de heeren Jan de Vries en A.G. van Hamel
ons hunne vertalingen in het Nederlandsch resp. uit het Oudnoorsch en Oudiersch
deden geworden. Op het gebied der vaderlandsche geschiedenis werd onze bibliotheek
voorts verrijkt door geschenken van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen en Prof. P.J. Blok, op dat der locale geschiedenis door de Ver-
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eeniging die Haghe en de heeren Hoynck van Papendrecht, Kronenberg en Sigal; op
dat der vaderlandsche kerkgeschiedenis door de Algemeene Synode der Ned.
Hervormde Kerk en de heeren Lasonder, J. Loosjes en Wiersum. Hunne geschriften
over Nederlandsch-Indië zonden ons Mej. Vissering en de heeren Kunst en Nederburg;
de heer Oudschans Dentz zond ons zijn werkje over Suriname. Bio- en
bibliographische werken mochten wij voorts ontvangen van A.W. Sijthoff's
Uitgeversmaatschappij, mej. de Man en de heeren Lindo en Rademaker, terwijl de
heer Knudsen uit Kopenhagen ons eenige zijner cartographische werken deed
toekomen. Fransche boeken kregen wij van de heeren Fransen en Premsela.
Verschillende boeken werden ons nog geschonken door Dr. A. Beets, en wijlen
onze medeleden J.B. van Loenen en R.J. Schierbeek RJzn vermaakten aan onze
Maatschappij een aantal werken die onze bibliotheek nog niet bezat.
Aangekocht werden dit jaar onder meer de derde druk van het Etymologisch
Woordenboek der Nederlandsche Taal van Vercouillie, het Nieuw Groninger
Woordenboek van K. ter Laan, de Dialectatlas van Klein-Brabant, de Niederländische
Akten und Urkunden zur Geschichte der Hanse, het Zilveren Getij enz., alsmede een
groot aantal werken van Noord- en Zuidnederlandsche moderne schrijvers en
schrijfsters.
Van de tijdschriften en genootschapswerken ontvingen wij dit jaar voor het eerst
ten geschenke of in ruil: het Jaarverslag der Vereeniging voor Terpenonderzoek, de
Verslagen omtrent de Kerkelijke Archieven, de Publicaties van den Oudheidkundigen
Dienst in Nederlandsch-Indië, het Hannoverisches Magazin en het Jahresbericht der
Estnischen Philologie und Geschichte. Wij abonneerden ons op het Friesche tijdschrift
De Holder en op het Bulletijn der Vereeniging van Antwerpsche Bibliophilen: De
Gulden Passer.
Een geschenk van bijzonderen aard deden ons de weduwe en de kinderen van
wijlen ons eerelid Prof. Verdam, bestaande in het schriftelijk apparaat voor het
Supplement van het Middelnederlandsch Woordenboek, berustende in de kast indertijd
door Prof. Verdam aan onze Maatschappij gelegateerd, in de hoop en het vertrouwen
dat het onze Maatschappij te eeniger tijd moge gelukken iemand te vinden, die de
bekwaamheid bezit en in de gelegenheid is deze kostbare bouwstoffen te bewerken.
Inmiddels zal het aan deskundigen vrijstaan dit apparaat op de Universiteitsbibliotheek
te raadplegen. Dat wij dit geschenk en tevens dit blijk van groot vertrouwen ten
zeerste op prijs stellen, behoeft wel geen betoog.
Ten slotte betuig ik hier gaarne mijn dank aan Bibliotheekcommissie en directie
der Universiteitsbibliotheek voor haar zeer gewaardeerde medewerking aan de
belangen onzer boekerij.
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Bijlage IV.
Rekening en Verantwoording van den Penningmeester, over het jaar 1925.
A. Algemeene rekening.

I.

Ontvangsten.
Saldo der rekening over
1924

ƒ 4344,47

II.

Ontvangsten behoorende
tot vorige dienstjaren
(contributies)

ƒ 29,73

III.

Opbrengst van bezittingen, ƒ 747,93
ten deele voortgekomen uit
de legaten Buma,
Verbrugge, Van
Vollenhoven, Hamelberg,
Suringar, Fruin, De
Fremery, Netscher,
Verdam en mevr. du Rieu

IV.

Opbrengst van de
ƒ 49,85
schenking voor een of meer
prijzen voor letterkundig
werk

V.

Verkoop van Handelingen ƒ 12,25
en Levensberichten

VI.

Contributiën 1925/26

ƒ 5891,53
______

Totaal der ontvangsten

ƒ 11075,76
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Uitgaven.
Kosten van bestuur

I.

ƒ 1553,67

II.

Kosten der algemeene en
maandelijksche
vergaderingen

ƒ 286,66

III.

Kosten der vaste
Commissiën

ƒ 85,17

IV.

Kosten van geschriften,
door de Maatschappij
uitgegeven

ƒ 1368,40

V.

Kosten der Bibliotheek

ƒ 1799,965

VI.

Bijdragen: aan het
ƒ 20,15
Vondel-Museum ƒ 5.15;
aan de Boekencommissie
v.h.A.N.V. ƒ 10.-; aan het
Openlucht-Museum ƒ 5.-

VII.

Prijzen

ƒ 2000,______

Totaal der uitgaven

ƒ 7114,015

Recapitulatie.
Totaal der ontvangsten

ƒ 11075,76

Totaal der uitgaven

ƒ 7114,015
______

Batig saldo van het
dienstjaar

ƒ 3961,745

Aldus opgemaakt door den Penningmeester:
(w.g.) J. HEINSIUS.
L e i d e n , 3 Maart 1926.
Gezien en goedgekeurd door het Bestuur:
(w.g.) B.A.P. VAN DAM.
(w.g.) J.W. MULLER.
L e i d e n , 5 Maart 1926.
Gezien en goedgekeurd door de gecommitt.
Leden:
(w.g.) L. KNAPPERT.
(w.g.) BIJLEVELD.
L e i d e n , 11 Maart 1926.
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Rekening en Verantwoording van den Penningmeester, over het jaar
1925.
B. Rekening van het Vaste Fonds.
O n t v a n g s t e n . Kapitalisatie.
Saldo der rekening ƒ 17,435
over 1924

Vlottend.

Rente van het
ƒ 66,11
Fonds:
1/2 jaar rente van ƒ
21400 Inschr.
Grootb. Nat. Schuld
2 1/2 %

ƒ 198,34

1/2 jaar rente van ƒ ƒ 66,415
21500 Inschr.
Grootb. Nat. Schuld
2 1/2 %

ƒ 199,235

III.

Schenking van prof.
P.J. Blok ten
behoeve van het
Supplement op het
Repertorium voor
Vaderlandsche
Geschiedenis
1911-'20

ƒ 612,31

IV.

Rente van op de
Leidsche Spaarbank
belegde kasgelden

ƒ 14,61

I.
II.

Totaal der
ontvangsten

ƒ 215,865

______

______

ƒ 149,96

ƒ 1240,36
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Uitgaven.
Belegging van
gelden

I.
II.

Kapitalisatie.
ƒ 117,30

Vlottend.

Subsidies:
aan de firma E.J.
Brill, 5de van vijf
subsidies voor de
uitgave van het
Tijdschr. v. Ned.
Taal- en
Letterkunde

ƒ 37,50

aan Dr. G.G.
Kloeke, rest van het
subsidie voor
dialectonderzoek

ƒ 200,-

aan Dr. K. Szalay,
subsidie voor de
uitgave zijner
vertalingen van
Nederl. lyriek in het
Hongaarsch

ƒ 100,-

aan den Bond
Heemschut

ƒ 50,______

______

Totaal der uitgaven ƒ 117,30
Recapitulatie.
Totaal der
ƒ 149,96
ontvangsten

ƒ 387,50

Totaal der uitgaven ƒ 117,30

ƒ 387,50

______
Batig saldo van het ƒ 32,66
dienstjaar

ƒ 1240,36

______
ƒ 852,86

Aldus opgemaakt door den Penningmeester:
(w.g.) J. HEINSIUS.
L e i d e n , 3 Maart 1926.
Gezien en goedgekeurd door het Bestuur:
(w.g.) B.A.P. VAN DAM.
(w.g.) J.W. MULLER.
L e i d e n , 5 Maart 1926.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1926

Gezien en goedgekeurd door de gecommitt
Leden:
(w.g.) L. KNAPPERT.
(w.g.) BIJLEVELD.
L e i d e n , 11 Maart 1926.
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Bijlage V. Verslag der commissie voor taal- en letterkunde.
De Commissie heeft in het afgeloopen maatschappelijk jaar acht maal vergaderd.
Voorzitter was de heer Boekenoogen, secretaris de heer Heinsius.
De beide aftredende leden Heinsius en Muller werden door de maandelijksche
vergadering van October herbenoemd. De heer Hesseling meende tot groot leedwezen
zijner medeleden bij het begin van 't maatschappelijk jaar ontslag te moeten nemen
als lid, na twee en twintig jaar aan de werkzaamheden der Commissie te hebben
deelgenomen: in zijn plaats benoemde dezelfde maandelijksche vergadering den heer
J.H. Kern.
Van het door de Commissie geredigeerde Tijdschrift voor Nederlandsche Taalen Letterkunde kwam het 44ste deel gereed; van deel 45 verscheen de eerste aflevering.
Naar gewoonte werden de vergaderingen besloten met wetenschappelijke
mededeelingen van de leden. De heer Boekenoogen handelde over feestelijkheden
welke oudtijds bij 't begin van het jaar te Leiden plaats vonden. De heer Muller sprak
over de geschiedenis der aanspreekvormen jij en gij, een ander maal over den
eigennaam Majombe, en over 't slot van den Reinaert waarover hij een gissing van
mevrouw De Vreese-Kroon meedeelde. De heer Kloeke deelde, in verband met een
door hem ontworpen kaart, een ander mede over het achteruitdringen van het
voornaamwoord du of doe. De heer van der Meulen sprak over enkele russische,
waarschijnlijk uit het Nederlandsch afkomstige, scheepstermen, over mnl. bereven
vat, over hij heeft 'm staan en over bont en blauw slaan. De heer Beets las
verschillende passages voor uit een dagboek, door Nicolaas Beets als student
gehouden: op verzoek van het Bestuur heeft de heer Beets daarna dergelijke
mededeelingen in den grooteren kring van een maandvergadering gedaan. De heer
Kern besprak de taal van de bewaard gebleven brieven der zusters van Constantijn
Huygens en van enkele andere dames uit dien tijd. De heer Knuttel opperde gissingen
omtrent de zegswijzen de plaat poetsen en zijn piek schuren, en een paar minder
gebruikelijke woorden. De heer Heinsius besprak de onderlinge verhouding der
beteekenissen van afgeleide en samengestelde woorden en de beschrijving daarvan
in de lexicographie.
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Bijlage VI. Verslag der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde.
Dit jaar kwam deze commissie wederom zeven maal bijeen en wel op 24 Sept., 29
Oct., 26 Nov., 28 Jan., 25 Febr., 25 Maart en 29 April.
In de eerste vergadering werd de heer Colenbrander tot voorzitter benoemd; in
Februari werd hij vervangen door den heer de Blécourt. Het buitengewoon lid, de
heer Meyers volgde op in de vacature Pijper.
De leden hebben de onderstaande onderwerpen behandeld:
De heer Blok: de oudste scheepsjournalen van de Ruyter, een brief van Prins
Willem I over een moordplan op Alva, zeldzame pamfletten aangekocht voor de
Thysiana, o.a. de antiapologie van Prins Willem I, de Documentos uit het archief der
Hertogen van Alva, uitgegeven in 1891, het pamflet: Rotterdamsch zeepraatje en
vervolg daarop.
De heer Knappert: honderdjarig bestaan der Ver. protestantsche gemeente op
Curaçao en de Labadisten in Suriname, oude afbeeldingen van het Academiegebouw
en de oudste promotiebullen, de afdeeling: kerken der geref. gem. in het buitenland,
voor den historischen atlas.
De heer Overvoorde: huurcontracten der Egmonder abdij van 1381, de quaestie
der Noorderdoorvaart in de 17e en de 18e eeuw, plagiaat van illustraties in pamfletten
over O.-I. reizen en de logementen der kamers van de O.-I. Cie.
De heer Molhuysen: het portret van Flament, eersten directeur der Kon. Bibliotheek.
De heer Huizinga: het verblijf van Koning Eduard IV van Engeland h.t.l. in 1470
en familienamen, ontleend aan schepen, huizen en uithangteekens.
De heer de Blécourt: de beteekenis van het woord verleenen in een charter van
1276, de oudste memorialen van het Hof van Holland en het stellen van ‘anima sua’
tot erfgenaam.
De heer Eekhof: het leven van Prof. Jodocus Heringa en de Jongh's predikantenlijst.
De heer Meyers: het begrip ‘mark’ in den histor. atlas.
De heer van Blom: eene in 1789 uitgegevene monographie over Texel en Laurens
Brandligt's werken over vaartverbetering en andaanwinning in 1780.
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De heer Bijleveld: de archieven en portretten van den tak van Wassenaer van
Warmond, de voorgenomene stichting van beurzen door het genootschap Noorthey,
de indentificeering van het Leidsche gebouw op Jan Steen's tuinfeest, een pseudo
burggraaf van Leiden te Parijs in 1720, en de portretgroep door Willem Buytenwech,
aanwinst Rijksmuseum 1926.

Aanhangsel.
Op 8 Juni 1926 des avonds te 8 ure had de gebruikelijke bijeenkomst der Commissie
en toegankelijk voor alle leden, plaats. Buiten de niet voltallige commissie zelf,
waren bijna twintig leden opgekomen.
De gep. kap. t. zee F.E. baron Mulert, die als eenig spreker optrad, had als
onderwerp aangekondigd: ‘onze oudste betrekkingen tot den Sultan van Marokko’.
Op des sprekers wensch had de secretaris, na vele vruchtelooze pogingen, om eene
behoorlijke kaart van dat land te vinden, eindelijk bij Dr. A.G. Kröller in firma W.
Müller eene voor het doel uitnemend geschikte schoolkaart aangetroffen, die door
den eigenaar op de meest hoffelijke wijze ter beschikking der Commissie is gesteld;
een woord van dank voor deze vriendelijke hulp blijve hier niet achterwege.
De spreker, die blijkbaar vervuld is van geestdrift voor dit veelbesproken land,
waar hij den winter doorbracht, vertelt een en ander over zijne ervaringen en wat hij
meende daar te hebben opgemerkt. Het land is nog geheel zichzelf gebleven in
tegenstelling met Algerië, dat een stuk van Frankrijk geworden is. Zijn naam ontleent
het aan de stad Marakech.
Spreker memoreert het bezoek door den schilder-dichter A. Matham, die zich in
het gevolg van den Ned. gezant bevond. Reeds in 1578 had Prins Willem I den
Koning van Portugal met Duitsche en Hollandsche soldaten gesteund, wien het echter
in Marocco slecht vergaan is. Ons eerste tractaat met dat land dagteekent van 1610.
Zeerooverij bleef veel voorkomen en was volgens spreker van beide zijden als
onoverkomelijk en geoorloofd aanvaard. Hij wijst vooral op den arbeid van kolonel
Henri de Castries, die in zijne onuitgegevene Maroccaansche geschiedenisbronnen
heel veel merkwaardigs ook over Nederland's optreden in die streek weet mede te
deelen, ofschoon hij in ons land zelf maar weinig van zijne gading voor dit werk kon
vinden. In het binnenland en vooral in het Zuiden heerschen nog heden feodale
toestanden, waaronder de bevolking echter tevreden is. Over de
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Franschen als administrateurs weet hij weinig goeds te vertellen en denkt niet, dat
zij er voor goed zullen blijven. Hier te lande wist men over dit land drie eeuwen
geleden meer, dan thans; spreker wekt zijn gehoor op, om zelfs eens een kijkje te
gaan nemen; de reis per boot is geriefelijk en snel.
De heer Blok, lid der Commissie, komt op tegen de woorden van den inleider, dat
zeeroof van beide zijden als iets gewoons en geoorloofds zou worden beschouwd,
ook wijst hij op de 17e eeuwsche geschiedschrijvers h.t.l., die wel wat meer van
Marocco weten te melden, dan de heer de Castries denkt. De inleider dupliceert en
wordt voor zijne moeite bedankt door den voorzitter.
In verband met het vorenstaande vertelt de heer Blok over de Ruyter's avonturen
met Fransche kapers, o.a. met den marquis de la Lande, dien hij arresteert als piraat.
Dat voorval heeft ons bijna in oorlog gedreven met Frankrijk, zooals onlangs nog
uiteengezet is in een feuilleton in de N.R. Ct. door den heer H. van Malsen. Ook
beschrijft hij de blokkade van Fransche roovers in de baai van Spezzia door de
Nederlandsche vloot. De heer Mulert verdedigt nogmaals zijn standpunt i.z. de
zeerooverij. Te 9.30 sluit de voorzitter de bijeenkomst.
Het is te hopen, dat de spreker van dezen avond er toe over zal willen gaan, zijne
indrukken en ervaringen op schrift te brengen.
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Bijlage VII. Verslag der commissie voor schoone letteren.
Het verslag der Commissie voor Schoone Letteren kan ook ditmaal zeer kort zijn.
De Commissie heeft aan het Bestuur der Maatschappij geen opmerkingen
toegezonden in verband met de voorgestelde toevoeging van art. 55bis of art. 55ter
(punt XII van den beschrijvingsbrief voor de huidige Jaarvergadering).
De Commissie acht het gewenscht haar ledental met twee uit te breiden en heeft
voorstellen gedaan voor het benoemen van twee nieuwe leden in de plaats van den
Heer D. Coster, die in Augustus 1925 en Mevrouw I. Boudier-Bakker, die in Maart
1926 uit de Commissie getreden is.
Het werk van de Commissie heeft zich gedurende het afgeloopen vereenigingsjaar
beperkt tot het bestudeeren en vergelijken van letterkundige werken, verschenen
sedert de vorige maal de Jaarlijksche Prijs van ƒ 1000 is uitgereikt, om het Bestuur
van advies te kunnen dienen bij de nieuwe bekroning. Dit advies is door de Commissie
opgemaakt in haar vergadering van den 26sten Mei 1926 en zal aan de leden der
Maatschappij op de Algemeene Jaarvergadering worden voorgelezen.
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Bijlage VIII. Verslag der commissie tot onderzoek naar het
boerenhuis in Nederland over 1923/'26.
De Commissie ontving van den heer K. UILKEMA het volgende verslag:
Mijne Heeren,
Gestadig vorderde sedert 1923 de arbeid, verricht bij het onderzoek naar de
kenmerken, de geschiedenis en het verspreidingsgebied der boerenhuistypen in
Nederland.
Dat er voor het verwerken van het in de jaren 1920/'23 verzamelde materiaal veel
tijd zou worden vereischt, was te voorzien. Reeds het gereed maken der teekeningen
voor reproductie met het oog op de teboekstelling der resultaten, kostte in totaal een
vol jaar arbeid. Tevens bleek bij het verwerken van het materiaal, dat in sommige
streken, als Gelderland, Friesland en Zuidholland, voortzetting van het onderzoek
dringend geboden was. Het teekenen der plattegronden nl., waarbij elk object
gedurende langen tijd aan een nauwkeurige beschouwing onderworpen is, bracht
daar bijzonderheden aan het licht, die den tot dat oogenblik niet gevonden draad voor
het volgen der evolutie in handen gaven. In het laatste verslag, dat van 31 December
1923, werd er reeds op gewezen, dat het onderzoek niet overal positieve resultaten
had opgeleverd. Daarin werd o.a. gezegd, ‘dat de middelmoot van ons land bij het
vaststellen der type-grenzen moeilijkheden zal (zou) opleveren.’ Toen echter
naderhand in sommige duistere gebieden eenig licht rees, was het ondenkbaar, dit
niet te benutten voor het volgen van den evolutieweg, die in betrekking tot den tijd
in teruggaande, voor het onderzoek naar de typen in voorwaartsche richting voert!
Hoewel dus met het einde van het jaar 1923 Uw fonds, waaruit tot dien tijd de
onderzoek-kosten bestreden waren, nagenoeg uitgeput was, zette ondergeteekende
in de zomermaanden van '24 en '25 de studietochten voort, - daartoe door een
gelukkige omstandigheid in staat gesteld; en niet zonder resultaat.
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Hoe men bij het zoeken naar het evolutieproces, dat een bepaalde huisvorm heeft
doorgemaakt, den vermoedelijken draad in handen kan krijgen, moge hier door een
voorbeeld worden verduidelijkt. Bij het teekenen der plattegronden van een paar
vertegenwoordigers van het zoogenaamde ‘krukhuis’, op de Veluwe, waarbij het
grondplan den T-vorm vertoont, bleek mij, dat dit een andere geschiedenis moest
hebben, dan het uit- en inwendig bijna volmaakt gelijke huis in onbetwist saksische
gebieden. De bijzonderheid, die dit vermoeden wettigde, was de aanwezigheid van
twee toegangsdeuren in den frontgevel, een bijzonderheid, welke herhaaldelijk
voorkomt bij gebouwen in het noordelijk deel der Veluwe, doch die men niet aantreft
bij den ‘krukhuis’-vorm van het saksische huis. Deze laatste vorm is niet zeldzaam
en eenvoudig het gevolg van het zich naar twee zijden uitbreiden van het
woninggedeelte van het oorspronkelijk langwerpige huis.
Nu komt in het noordelijk deel der Veluwe een huis voor, en wel uitsluitend op
de kleine bedrijven, dat hier in navolging van prof. Gallée aangeduid zal worden als
behoorende tot het friesche type. Men zie daartoe de kaart der nederlandsche huistypen
in zijn bekend standaardwerk. Dit huis bezit slechts drie deuren, die zich alle bevinden
aan den langen gevel: de deur, welke toegang geeft tot de woning, de deur voor den
dorschvloer en ten slotte die, welke toegang geeft tot den veestal. Twee van deze
deuren zijn dus feitelijk bestemd voor de menschelijke bewoners en hebben dus kans
te blijven, wanneer de veestal uit het huis wordt verwijderd, om in een nieuw
aangebouwd deel te worden ondergebracht. Het huis herinnert zoowel aan het
langgeveltype in Noordbrabant, als aan het huis, waarvan de oude friesche wetten
gewagen: het ‘njoggen-fekkehuus’. Dit laatste is nog heden ten dage aan te wijzen!
Maar of Gallée het veluwsche langgevelhuis met recht friesch noemt, of wel ten
onrechte, dat is een punt, dat hier niet ter zake doet. Wat ik wenschte te vermelden
is de omstandigheid, dat men niet kan ontkomen aan het leggen van verband tusschen
de beide deuren in den frontgevel van het veluwsche krukhuis en de meerdere deuren
in de lange zijde, - ook frontgevel, - van het kleine langgevelhuis in zijn buurt. De
vraag rijst: ‘Is hier een Saksische deel achter een langgevelhuis aangebouwd?’
Kan een dergelijke evolutie als feit worden geconstateerd, dan zijn de huizen op
een groot deel der Veluwe tot het nog sporadisch voorkomende kleine huis in die
streek terug te brengen. De definitie van het veluwsche huis is daarmee nog niet
gegeven, doch het vraagstuk is in elk geval minder gecompliceerd geworden.
Uit het gegeven voorbeeld blijkt, dat voor het onderzoek tijd noodig is; die zich
onmogelijk vooraf laat berekenen, wijl de rol, die het toeval speelt, betrekkelijk groot
is, zoowel bij het vinden van den draad, als bij het volgen daarvan.
Van overeenkomstigen aard was het verloop van het onder-
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zoek naar den evolutie-gang, dien het Zuiderzee-type, het huis in Zuidholland en dat
in het zuidoosten van Friesland heeft doorgemaakt. Evenwel met dit onderscheid,
dat in deze gevallen de oplossing reeds is gevonden. Zoo bleek bijv. het
Zuiderzee-type van Gallée een nevenvorm van het saksische huis te zijn, en in den
grond der zaak daarmee identiek. Echter moet hierbij uitdrukkelijk worden opgemerkt,
dat Gallée ten onrechte een deel van de provincie Friesland inlijft bij het gebied van
zijn Zuiderzee-type, dat hij op de kaart nader aanduidt als ‘gemengd friesch en
halle-type’. Een kleine fout trouwens, die een logisch gevolg is van zijn onbekendheid
met de ontwikkelingsgeschiedenis van het friesche huis.
Wat dit laatste betreft, was het misschien beter, voorloopig nog te spreken van het
‘huis in Friesland’. Sedert ik tot het inzicht kwam, dat het huis in zuidoost-Friesland
identiek is met de oud-friesche greidboerderij, ondanks het taalverschil der bevolking,
is deze kwestie niet eenvoudiger, doch veeleer meer gecompliceerd geworden. Want
het rijpen van dit inzicht ging gepaard met een sterk vermoeden, dat het huis in
Friesland, hetwelk den koestal niet aanduidt als ‘boesjes’ of ‘boethuus’, maar dien
integendeel ‘achterhuus’ noemt, niet dezelfde afstamming heeft als dat, waarbij deze
termen wel behooren. Wat dient men dus te verstaan onder het begrip: het friesche
huis? Bovendien vertoont de ‘boe’, een bedrijfsgebouw, dat gevonden wordt in een
zuiver saksisch terrein, in elk opzicht groote overeenkomst met het oude
greidboershuis in Friesland.
De vraag, of de termen boethuus, boesjes, boosdwarren, booders, behooren bij het
huis van den stam, die het friesche dialect spreekt, riep alzoo om beantwoording.
Het voorafgaande zal voldoende zijn, om te doen uitkomen, dat een antwoord op
deze vraag van groot belang moest zijn voor een juiste bepaling van het begrip:
friesche huis.
De omstandigheid, dat Uwe commissie nog de beschikking verkreeg over een
klein reserve-fonds maakte het mogelijk onder meer een reis te ondernemen naar het
eiland Sylt, waar een Friesch sprekende volksgroep woont, welke door hare
geïsoleerde woonplaats minder onderhevig moet zijn geweest aan invloeden van
buiten, die op het boerenbedrijf konden inwerken, dan hare stamgenooten in deze
gewesten. Het resultaat van deze excursie was zeer bevredigend: het antwoord op
de vraag was positief en tevens bevestigend. De inrichting van den Sylter koestal is
dezelfde als die van den frieschen en ook de benamingen van de kenmerkende deelen
zijn geheel gelijk of overeenkomstig. Zoo worden de geheele stal, de groep, de
koestaldeur, de scheidswanden tusschen de standplaatsen, die evenals hier ingericht
zijn voor twee koeien, respectievelijk aangeduid met de namen buusem, grop, bööster,
skod. De spelling dezer woorden is van Nann Mungard in zijn ‘Sammlung von Sylter
Wörtern,....’ De uitspraak laat zich gevoeglijk als volgt weergeven: Boesom,
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grop, peuster of beuster, en skod. De Fries in onze provincie spreekt van boethuus
of boesjes, van groppe, van boethuusdoor of boesjesdoor of boosdwarren of booders,
en van skot of sket of sked.
De dit jaar, dank zij het bestaan van het reeds genoemde reservefonds mogelijk
gemaakte hervatting van de archievenstudie zal uit den aard der zaak nog al eenigen
tijd kosten. Het reproduceeren van daarbij gevonden meer of minder waardevol
materiaal brengt dit mee, doch het zal niet van zeer grooten invloed zijn op het
definitieve einde van den arbeid.
L e e u w a r d e n , 22 September 1926.
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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 1sten October 1926.
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Het Bestuur van de Maatschappij verzoekt den leden met aandrang hunne portretten,
ter opname in de bestaande verzameling, aan de Maatschappij af te staan.
Het postrekening-nummer van de ‘Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde’ is
79110. De leden worden uitgenoodigd, in hun geldelijke betrekkingen met de
Maatschappij, zooveel mogelijk van den postchèque- en -girondienst gebruik
te maken.
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

SECRETARESSE.
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Gijselaar, Jhr. Mr. N.C. de, Leiden. 1910.
Gils, Dr. P.J.M. van, Roermond. 1908.
Gilse, J. van, Laren (N.H.). 1920.
Gimberg, J., Zutphen. 1912.
Ginneken, Dr. J.J.A. van, Nijmegen. 1909.
Goekoop-De Jongh, Mevrouw de Wed. Dr. J., 's-Gravenhage. 1906.
Gogh-Kaulbach, Mevrouw A. van, Amsterdam. 1914.
Goor, Mejuffrouw Dr. M.E. Lulius van, Leiden. 1925.
Goossens, Dr. J.W.H., Maastricht. 1911.
Goossens, Dr. Th., Tilburg. 1924.
Goslinga, Dr. A., Amsterdam. 1920.
Gosses, Dr. I.H., Groningen. 1907.
Goudoever, Mr. H. van, Groningen. 1918.
Graft, Mejuffrouw Dr. C.C. van de, Utrecht. 1906.
Gratama, G.D., Haarlem. 1919.
Grave (de), zie Salverda.
Greebe, Dr. A.C.J.A., Leiden. 1917.
Greshoff, J., Arnhem. 1922.
Greve, Dr. H.E., 's-Gravenhage. 1908.
Greven, Mr. H.B., 's-Gravenhage. 1883.
Groenewegen, Dr. H. IJ., Huis ter Heide. 1891.
Groot (C. de), zie Hofstede.
Grothe-Twiss, Mevrouw Amy, Hilversum. 1916.
Gruyter, J. de, Amersfoort. 1925.
Guarnieri, R., Amsterdam. 1921.
Gunning, J. Hz., Dr. J.H., Bilthoven. 1888.
Gunning Wz., Dr. J.H., Hilversum. 1904.
Haak, Dr. S.P., Arnhem. 1909.
Haan (de), zie Bierens.
Haas-Okken, Mevrouw T.K.E., Zwolle. 1926.
Haeringen, Dr. C.B. van, 's-Gravenhage. 1923.
Hamel, Dr. A.G. van, Utrecht. 1916.
Harting, Dr. P.N.U., Groningen. 1926.
Haslinghuis, Dr. E.J., 's-Gravenhage. 1915.
Havelaar, Just, Amersfoort. 1917.
Hazeu, Dr. G.A.J., Leiden. 1910.
Heemskerk, Mr. Th., 's-Gravenhage. 1910.
Heeres, Mr. J.E., 's-Gravenhage. 1890.
Heering, Dr. G.J., Leiden. 1917.
Heinsius, Dr. J., Leiden. 1900.
Heldring, E., Amsterdam. 1923.
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Hemessen Sr., O.C. van, Woubrugge. 1921.
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Hendriks, Dr. A., Voorburg. 1906.
Herderscheê, Dr. J., Amsterdam. 1879.
Hesseling, Dr. D.C., Leiden. 1893.
Hille-Gaerthé, Mevrouw C.M. van, 's-Gravenhage. 1920.
Hille, Dr. G.E.W. van, 's-Gravenhage. 1916.
Hintzen, Mejuffrouw Dr. J.D., Amsterdam. 1924.
Hoefer, F.A., Hattem. 1894.
Hoekstra, Dr. P., Breda. 1903.
Hoeven, Mr. G.G. van der, Rotterdam. 1914.
Hof, J.J., Leeuwarden. 1912.
Hofker, Mejuffrouw Dr. S., Leiden. 1915.
Hofstede de Groot, Dr. C., 's-Gravenhage. 1892.
Holst, zie Roland.
Holtrop-Van Gelder, Mevrouw E. Ph., 's-Gravenhage. 1920.
Honig, G.J., Zaandijk. 1904.
Honoré (l'), zie Naber.
Hooft, C.G. 't, Amsterdam. 1914.
Hooft, ('t), zie Visser.
Hoogstra, Dr. S.S., Gouda. 1904.
Hoogt, C.W. van der, 's-Gravenhage. 1900.
Hoop, Mr. E.J. Thomassen à Thuessink van der, 's-Gravenhage. 1924.
Hooykaas, Dr. C.E., Rotterdam. 1920.
Hooykaas, Dr. J., Arnhem. 1922.
Hopman, Frits, Leiden. 1919.
Hora Siccama, zie Rengers.
Horst, A. van der, Amsterdam. 1924.
Houck, Dr. M.E., Deventer. 1910.
Houtsma, Dr. M. Th., Utrecht. 1882.
Hoven, Mevrouw Thérèse, 's-Gravenhage. 1896.
Hoynck van Papendrecht, A., Rotterdam. 1915.
Hüffer, Mejuffrouw M., Nijmegen. 1923.
Huizinga, Dr. J., Leiden. 1903.
Hulsman, G., 's-Gravenhage. 1903.
Humme, A.A., Scheveningen. 1913.
Hurgronje, zie Snouck.
Hurrelbrinck, zie Lamberts.
Huybers, Dr. H.F.M., Nijmegen. 1916.
IJssel de Schepper-Becker, Mevrouw J.M., Rotterdam. 1921.
IJsselt (van), zie Sasse (van).
IJzerman, Dr. J.W., Wassenaar. 1892.
Jacobsen, Dr. R., Rotterdam. 1907.
Japikse, Dr. N., 's-Gravenhage. 1903.
Jong (J. en J.P.B. de), zie Josselin (de).
Jong, Dr. J.D. de, 's-Gravenhage. 1886.
Jong, Dr. K.H.E. de, 's-Gravenhage. 1916.
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Jonker, Dr. A.J. Th., Heerde. 1905.
Joosting, Mr. J.G.C., Haren. 1895.
Josselin de Jong, J. de, Leiden. 1903.
Josselin de Jong, Dr. J.P.B. de, Oegstgeest. 1914.
Juten, G.C.A., Willemstad. 1926.
Juynboll, Dr. Th. W., Utrecht. 1910.
Kalff Jr., Mr. J., Amsterdam. 1914.
Kan, Dr. A.H., Utrecht. 1913.
Kanter, P.J. de, 's-Gravenhage. 1925.
Kapteyn, Dr. J.M.N., Groningen. 1913.
Kate Jr., J.J.L. ten, 's-Gravenhage. 1887.
Kellen Dz., J. Ph. van der, Amsterdam. 1912.
Kerkwijk, A.O. van, 's-Gravenhage. 1914.
Kern Hz., Dr. J.H., Leiden. 1893.
Kielstra, Mr. J.C., Utrecht. 1924.
Kiewiet de Jonge, Dr. H.J., Hilversum. 1898.
Klein-Peaux, Mevrouw J.R., Leiderdorp. 1915.
Klerk, C.R. de, Amsterdam. 1917.
Kleyntjens, J., Katwijk a.d.R. 1911.
Kloot Meyburg, H. van der, Voorburg. 1913.
Kluyver, Dr. A., Groningen. 1885.
Kluyver, Mevrouw C.A., 's-Gravenhage. 1917.
Knappert, H.E., Haarlem. 1916.
Knappert, Dr. L., Oegstgeest. 1893.
Knippenberg, Dr. H.H., Helmond. 1925.
Knipscheer, Dr. F.S., Zalt-Bommel. 1926.
Knuttel-Fabius, Mevrouw E., 's-Gravenhage. 1893.
Knuttel Wz., Dr. G., 's-Gravenhage. 1923.
Knuttel, Dr. J.A.N., Leiden. 1907.
Koe, Mejuffrouw Dr. Annie C.S. de, Rotterdam. 1919.
Kollewijn, Dr. R.A., Helmond. 1882.
Konijnenburg, Th. W. van, 's-Gravenhage. 1924.
Koolemans Beijnen, G.J.W., 's-Gravenhage. 1892.
Koolen, Mr. Dr. D.A.P.N., 's-Gravenhage. 1925.
Kooperberg, Dr. L.M.G., 's-Gravenhage. 1919.
Korevaar-Hesseling, Mevrouw E.H., Delft. 1917.
Kossmann, Dr. F.K.H., Rotterdam. 1923.
Koster, Dr. Edw. B., 's-Gravenhage. 1895.
Krabbe, Mr. H., Leiden. 1908.
Kranendonk, A.G. van, Delft. 1925.
Kristensen, Dr. W.B., Leiden. 1902.
Kroes-Ligtenberg, Mevrouw Dr. Chr., Rotterdam. 1910.
Kroes, Dr. H.W.J., Rotterdam. 1925.
Krom, Dr. N.J., Leiden. 1912.
Kronenberg, Dr. A.J., Deventer. 1879.
Kronenberg, Mr. H., Deventer. 1925.
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Kronenburg, J.A.F., Amsterdam. 1918.
Kroon, Dr. J.E., Leiden. 1916.
Kruisinga, Dr. E., 's-Gravenhage. 1912.
Kruitwagen, Bon., Woerden. 1908.
Kühler, Dr. W.J., Amsterdam. 1909.
Kuyk, Mr. J. van, 's-Gravenhage. 1912.
Kuyper, Dr. H.H., Bloemendaal. 1915.
Kuyper, Mejuffrouw H.S.S., 's-Gravenhage. 1913.
Laan, K. ter, Zaandam. 1925.
Laan, Dr. N. van der, 's-Gravenhage. 1923.
Laman Trip-de Beaufort, Mevrouw H., Oosterbeek. 1921.
Lamberts Hurrelbrinck, Mr. L.H.J., Maastricht. 1890.
Lasonder, Dr. L.W.A.M., 's-Gravenhage. 1920.
Laudy, A., Amsterdam. 1921.
Leemans, W.F., Warmond. 1893.
Leendertz Jr., Dr. P., 's-Gravenhage. 1897.
Leersum, Dr. E.C. van, Amsterdam. 1905.
Leeuw, Mejuffrouw A.G. de, Haarlem. 1893.
Leeuwen, Mr. W.F. van, 's-Gravenhage. 1916.
Leyds, Dr. W.J., 's-Gravenhage. 1897.
Liefrinck, F.A., 's-Gravenhage. 1912.
Limburg (van), zie Roest.
Lindeboom, Dr. J., Groningen. 1910.
Lintum, Dr. C. te, 's-Gravenhage. 1912.
Loeff (van der), zie Rutgers.
Löhnis, F.B., Scheveningen. 1893.
Lokhorst, Mevrouw E. van, Amsterdam. 1926.
Loosjes, Mr. A., Amsterdam. 1918.
Loosjes, Mr. J., Bussum. 1919.
Loosjes Az., Vincent, Amersfoort. 1889.
Loosjes, Vincent, Haarlem. 1916.
Looy, Jac. van, Haarlem. 1919.
Lovendaal, G.W., Grave. 1894.
Lucassen, zie Valck.
Lugard, W.J., Twello. 1924.
Lugt, F., Maartensdijk (Utr.). 1916.
Lugt Melsert, C.D. van der, 's-Gravenhage. 1920.
Lulius, zie van Goor.
Lunsingh, zie Scheurleer.
Maclaine Pont, Mejuffrouw M.W., 's-Gravenhage. 1896.
Man, Mejuffrouw M.G.A. de, Middelburg. 1907.
Mandere, H. van der, 's-Gravenhage. 1914.
Mansvelt, Dr. N., Heemstede. 1894.
Mare, A.J. de, 's-Gravenhage. 1922.
Martens van Sevenhoven, Jhr. Mr. A.H., Arnhem. 1924.
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Meerkamp van Embden, Mr. A., Middelburg. 1915.
Mees P. Rz., J., Rotterdam. 1923.
Meester, E.J. de, Rotterdam. 1903.
Meester Jr., J. de, Rotterdam. 1926.
Meijer, Dr. C.H. Ph., 's-Gravenhage. 1894.
Meilink, Dr. P.A., 's-Gravenhage. 1924.
Melsert, zie Lugt (van der).
Mendes da Costa, Dr. M.B., Amsterdam. 1888.
Mensing, A.W.M., Amsterdam. 1914.
Meulen, Dr. J. ter, 's-Gravenhage. 1924.
Meulen Rz., Dr. R. van der, Leiden. 1912.
Meulen, Dr. W.W. van der, 's-Gravenhage. 1900.
Meyboom, Dr. H.U., Paterswolde. 1884.
Meyburg, zie Kloot (van der).
Meyers, Mr. E.M., Leiden. 1914.
Meyier, Mejuffrouw F. de, 's-Gravenhage 1918.
Middendorp, H., Amsterdam. 1923.
Mijnssen, F., Amsterdam. 1918.
Molhuysen, Dr. P.C., 's-Gravenhage. 1897.
Molkenboer, Dr. B.H., Huissen. 1916.
Moll, Mr. W., 's-Gravenhage. 1924.
Mollinger-Hooyer, Mevrouw D., Overveen. 1923.
Moquette, Mejuffrouw Dr. H.C.H., Rotterdam. 1904.
Mulder, Dr. W.J.M., Nijmegen. 1911.
Mulert, F.E. baron, Utrecht. 1916.
Muller Jz., Dr. F., Leiden. 1916.
Muller, Dr. J.W., Oegstgeest. 1888.
Musch, J., Amsterdam. 1923.
Naber, Mejuffrouw J.W.A., Utrecht. 1898.
Naber, S.P. l'Honoré, Utrecht. 1916.
Nauta, Dr. G.A., Groningen. 1904.
Nederburgh, Mr. I.A., Utrecht. 1911.
Nerée tot Babberich, Mr. R.J.K.M. de, Roermond. 1926.
Nes, Dr. H.M. van, Leiden. 1908.
Neurdenburg, Mejuffrouw Dr. E., Groningen. 1917.
Nieuwenhuis, Dr. A.W., Leiden. 1902.
Nieuwenhuis (J. en J.D.), zie Domela.
Nijhoff, Mr. M., 's-Gravenhage. 1921.
Nijhoff, W., 's-Gravenhage. 1895.
Nijland, Mejuffrouw Dr. J.A., Amsterdam. 1896.
Nolen, Dr. W., 's-Gravenhage. 1907.
Nolet, W., Warmond. 1924.
Nolst Trenité, Dr. G., Haarlem. 1915.
Noto Soeroto, Raden Mas, 's-Gravenhage. 1917.
Oort, Dr. H., Leiden. 1873.
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Opstelten, Dr. G.E., Haarlem. 1917.
Oss, S.F. van, 's-Gravenhage. 1922.
Oudschans Dentz, Fred., 's-Gravenhage. 1917.
Oven, Mr. J.C. van, Leiden. 1925.
Overdiep, Dr. G.S., Apeldoorn. 1925.
Overvoorde, Mr. Dr. J.C., Wassenaar. 1895.
Palache, Dr. J.L., Amsterdam. 1925.
Pannekoek, G.H., 's-Gravenhage. 1926.
Pattist, J.N., 's-Gravenhage. 1920.
Peaux, Mejuffrouw A.G., Nijmegen. 1913.
Peltenburg Pz., C., Leiden. 1912.
Pennink, Mejuffrouw R., 's-Gravenhage. 1922.
Plooij, Dr. D., Leiden. 1913.
Poelman, Dr. H.A., Groningen. 1913.
Polak, Dr. Léon, 's-Gravenhage. 1922.
Poll, Dr. K., Leeuwarden. 1909.
Pomes, Dr. H., 's-Gravenhage. 1909.
Pont, Dr. J.W., Bussum. 1914.
Pont (M.W.), zie Maclaine.
Poort, H., Groningen. 1919.
Porte (de la), zie André.
Posthumus Meyjes, Dr. E.J.W., 's-Gravenhage. 1926.
Posthumus, Mr. N.W., Amsterdam. 1910.
Pot Bz., Mr. C.W. van der, Groningen. 1911.
Premsela, M.J., Amsterdam. 1923.
Prinsen J.Lz., Dr. J., Amsterdam. 1904.
Proost, Dr. K.F., Zwolle. 1923.
Raaf, Dr. K.H. de, Rotterdam. 1905.
Rademaker, Dr. L.A., Rijswijk (Z.H.). 1915.
Ramaer, J.C., 's-Gravenhage. 1917.
Regt, W.M.C., Oudshoorn. 1917.
Rengers Hora Siccama, Jhr. Mr. D.G., Utrecht. 1908.
Rennes, Mejuffrouw Cath. van, Utrecht. 1919.
Reyding, A., Amsterdam. 1916.
Rhijn-Naeff, Mevrouw A. van, Dordrecht. 1902.
Rhijn, Dr. M. van, Driebergen. 1918.
Ridder, Mejuffrouw T. de, Oosterbeek. 1926.
Riemens, Dr. K.J., Amsterdam. 1922.
Riemsdijk, Jhr. A.W.G. van, Aerdenhout. 1909.
Rijckevorsel, Dr. E. van, Rotterdam. 1888.
Rijnberk, Dr. G. van, Blaricum. 1923.
Ritter Jr., Mr. P.H., Utrecht. 1917.
Robbers, H.J., Schoorl. 1901.
Roest van Limburg, Th. M., de Bilt. 1908.
Rogge, Mejuffrouw E.M., Haarlem. 1926.
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Ronkel, Dr. Ph. S. van, Leiden. 1912.
Roo de la Faille, P. de, 's-Gravenhage. 1926.
Roorda, P., Hilversum. 1912.
Roorda, T.B., Aerdenhout. 1918.
Rossem, Mr. C.P. van, Huis ter Heide. 1919.
Rutgers van der Loeff, Dr. A., 's-Gravenhage. 1911.
Rutgers van der Loeff Az., Dr. A., Bloemendaal. 1912.
Rutgers van der Loeff, J.D., Bloemendaal. 1909.
Rutten, Dr. Felix, Geulle. 1919.
Rutten-Koenen, Mevrouw M., Geulle. 1920.
Ruys, Mejuffrouw Dr. H.J.A., Leiden. 1911.
Salverda de Grave, Dr. J.J., Amsterdam. 1893.
Sandick, R.A. van, 's-Gravenhage. 1893.
Sasse van IJsselt, Jhr. Mr. A.F.O. van, 's-Hertogenbosch. 1907.
Sauveplanne-Oppenheim, Mevrouw A.L., 's-Gravenhage. 1917.
Savornin Lohman, Jhr. Mr. W.H. de, 's-Gravenhage. 1909.
Scheltema, Mr. F.G., Leiden. 1923.
Schelven, Dr. A.A. van, Haarlem. 1912.
Schepp, C.L., 's-Gravenhage. 1923.
Schepper (de), zie IJssel.
Scheurleer, C.W. Lunsingh, 's-Gravenhage. 1910.
Scheurleer, Dr. D.F., 's-Gravenhage. 1877.
Schevichaven, Mr. J. van, Amsterdam. 1905.
Schmid, Jhr. L.M.A. von, 's-Gravenhage. 1916.
Schmidt Degener, F., Amsterdam. 1909.
Schönfeld, Dr. M., Hilversum. 1914.
Scholte, Dr. J.H., Amsterdam. 1915.
Schothorst, Dr. W. van, 's-Gravenhage. 1909.
Schoute, Dr. D., Middelburg. 1923.
Schouten, Ir. J.L., Delft. 1922.
Schrijnen, Dr. Jos., Nijmegen. 1902.
Schuil, J.B., Haarlem. 1916.
Schuiling, R., Deventer. 1920.
Schuylenburg, Mr. W.C., Utrecht. 1924.
Serooskerken, zie van Tuyll.
Serrurier, Mejuffrouw Dr. C., Leiden. 1913.
Sevenhoven, zie Martens.
Siccama, zie Rengers.
Sipma, P., Leeuwarden. 1924.
Six, Jhr. Dr. J., Amsterdam. 1894.
Slee, Dr. J.C. van, Diepenveen. 1882.
Slijper, Dr. E., Utrecht. 1914.
Sloot, Mejuffrouw N.M.C., Amsterdam. 1893.
Slotemaker de Bruine, Dr. J.R., Utrecht. 1917.
Slothouwer, Dr. G.M., Wassenaar. 1891.
Smit, Dr. A., Amersfoort. 1919.
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Smit, Dr. H.J., 's-Gravenhage. 1923.
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Smit, Mr. J.P.W.A., 's-Hertogenbosch. 1923.
Snellen, Mejuffrouw Dr. J., Arnhem. 1913.
Sneller, Dr. Z.W., Rotterdam. 1920.
Sneyders de Vogel, Dr. K., Groningen. 1907.
Snouck Hurgronje, Dr. C., Leiden. 1882.
Soer, Mejuffrouw E.M.A.J., Lochem. 1894.
Soeroto, zie Noto.
Son, C. van, Dordrecht. 1920.
Speenhoff, J.H., Haarlem. 1918.
Spitzen, G.W., Soestdijk. 1925.
Staring, Mr. A., Dordrecht. 1926.
Staverman, Dr. W.H., Deventer. 1924.
Sterck, Dr. J.F.M., Heemstede. 1897.
Sterck-Proot, Mevrouw J.M., Heemstede. 1906.
Stockum Jr., W.P. van, 's-Gravenhage. 1906.
Stockum, Dr. Th. C. van, Hilversum. 1926.
Stoett, Dr. F.A., Haarlem. 1891.
Stoppelaar, Mr. A. de, 's-Gravenhage. 1923.
Stoppelaar, R.J. de, Warga. 1925.
Stuart, zie Verrijn.
Swaay, Dr. H.A.J. van, 's-Gravenhage. 1906.
Swaen, Dr. A.E.H., Amsterdam. 1899.
Talen, J.G., Zwolle. 1909.
Tartaud-Klein, Mevrouw A.J.M., Rotterdam. 1919.
Tenhaeff, Dr. N.B., 's-Gravenhage. 1918.
Theissen, Dr. J.S., Groningen. 1909.
Thijm, zie Alberdingk.
Thiry, A., Tiel. 1922.
Tholen-De Ranitz, Mevrouw Lita, 's-Gravenhage. 1919.
Thomassen à Thuessink, zie van der Hoop.
Tinbergen, Dr. D.C., 's-Gravenhage. 1907.
Tjeenk Willink Jr., H.D., Haarlem. 1918.
Tolman, Rinke, Soest. 1920.
Tonnet, J.C.C., Vorden. 1917.
Trenité, zie Nolst.
Treub, Mr. M.W.F., 's-Gravenhage. 1915.
Trip, zie Laman.
Tuyll van Serooskerken, Jonkvrouw M. barones van, Nijkerk. 1925.
Uilkema, K., Leeuwarden. 1923.
Unger, Dr. W.S., Middelburg. 1919.
Valck Lucassen, Mr. Th. R., Driebergen. 1925.
Valkhoff, Dr. P., Hilversum. 1910.
Veen, Dr. J.S. van, Arnhem. 1899.
Ven, D.J. van der, Oosterbeek. 1924.
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Verburgt, Mr. J.W., Leiden. 1924.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1926

76
Verdam, Dr. H.D., Dordrecht. 1917.
Verdenius, Dr. A.A., Amsterdam. 1925.
Verhoeven-Schmitz, Mevrouw M., Dordrecht. 1925.
Verrijn Stuart, Dr. C.A., Utrecht. 1900.
Verster, J.F.L. de Balbian, Amsterdam. 1924.
Veth, Corn., Voorburg. 1917.
Vinhuizen, J., Middelstum. 1924.
Vinkesteyn, Dr. C.J., 's-Gravenhage. 1910.
Visscher, Dr. H., Huis ter Heide. 1908.
Visscher, Mejuffrouw R., Leeuwarden. 1923.
Visser, Dr. J. Th. de, 's-Gravenhage. 1920.
Visser, Dr. M.W. de, Leiden. 1911.
Visser 't Hooft, Mr. H. Ph., Haarlem. 1921.
Vissering, Mejuffrouw C.M., 's-Gravenhage. 1915.
Vissering, Mr. G., Amsterdam. 1913.
Vlugt, Mr. W. van der, Oegstgeest. 1880.
Vogel, L.A., 's-Gravenhage. 1905.
Vogel (K. de), zie Sneyders.
Vogelsang, Dr. W., Utrecht. 1906.
Vooys, Dr. C.G.N. de, Utrecht. 1902.
Vooys, I.P. de, 's-Gravenhage. 1920.
Vor der Hake, Dr. J.A., Baarn. 1912.
Voûte, M.P., Amsterdam. 1923.
Vreese, Dr. W.L. de, Rotterdam. 1893.
Vries, Dr. A.G.C. de, Amsterdam. 1901.
Vries, Mr. E. de, Leiden. 1887.
Vries, Dr. J. de, Leiden. 1922.
Vries, Dr. W. de, Groningen. 1910.
Wackie, zie Eysten.
Wagenvoort, Dr. H., Groningen. 1923.
Walch, Dr. J.L., 's-Gravenhage. 1915.
Waller, F.G., Amsterdam. 1926.
Waller Zeper, Dr. S.A., Leeuwarden. 1915.
Wasch, K., Leerdam. 1924.
Welcker, Mejuffrouw C.J., Kampen. 1926.
Werner, H.M., De Steeg. 1887.
Werumeus Buning, J.W.F., Amsterdam. 1923.
Wieder, Dr. F.C., Noordwijk-Binnen. 1909.
Wiersum, Dr. E., Rotterdam. 1904.
Wijk, Dr. N. van, Leiden. 1907.
Wijnaendts Francken, Dr. C.J., Leiden. 1899.
Wijnaendts Francken-Dyserinck, Mevrouw W., 's-Gravenhage. 1913.
Wilde, Dr. C.W.I., 's-Gravenhage. 1903.
Wille, Dr. J., Baarn. 1925.
Willink, zie Tjeenk.
Winkel, Dr. J. te, Amsterdam. 1878.
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Wittert van Hoogland, Dr. E.B.F.F. baron, 's-Gravenhage. 1912.
Wolf, Dr. H., Amsterdam. 1923.
Woltjer, Dr. R.H., Amsterdam. 1922.
Wubben, zie Ebbinge.
Zeggelen, Mevrouw M.C. van, Haarlem. 1912.
Zeper, zie Waller.
Zernike, Mejuffrouw E., Amsterdam. 1921.
Zuidema, Dr. W., Amsterdam. 1895.
Zuylen van Nyevelt, S.I. barones van, 's-Gravenhage. 1907.

B. In onze overzeesche gewesten gevestigd.
Clay, Dr. J., Bandoeng. 1921.
Djajadiningrat, Raden Ario Dr. Hoesein. Weltevreden. 1926.
Kan, Mr. A.H.M.J. van, Weltevreden, 1918.
Kunst, Mr. J., Bandoeng. 1918.
Kruyt, Dr. Alb. C., Posso (Cel.). 1915.
Ossenbruggen, Mr. F.D.E. van, Soerabaja. 1911.
Rinkes, Dr. D.A., Weltevreden. 1915.
Tielrooy, Dr. J., Soerabaja. 1922.
Wageningen-Salomons, Mevrouw A. van, Medan. 1913.
Wormser, Mr. C.W., Bandoeng. 1926.

C. In het Buitenland gevestigd.
Barnouw, Dr. A.J., New-York. 1909.
Bisschop, zie Roosegaarde.
Bredius, Dr. A., Monte Carlo. 1884.
Cock, Dr. J.K. de, Davos (Zwits.). 1917.
Erens, Mr. F., Fillinges (Haute Savoie). 1915.
Eyck, Mr. P.N. van, Londen. 1922.
Eymael, Dr. H.J., Elsene (Brussel). 1888.
Frenkel-de Jong van Beek en Donk, Mevrouw C., Parijs. 1898.
Geyl, Dr. P.C.A., Londen. 1918.
Hensen, Dr. A.H.L., Rome. 1898.
Hoogewerff, Dr. G.J., Rome. 1913.
Hotz, A.P.H., Lugano. 1909.
Jong van Beek en Donk, Jhr. Mr. B. de, Bern. 1914.
Kloeke, Dr. G.G., Hamburg. 1919.
Loghem, Mr. M.G.L. van, Florence. 1883.
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Loon, Dr. H. van, Parijs. 1921.
Lorentz, Mr. H.A., Pretoria. 1918.
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Loudon, Jhr. Mr. J., Parijs. 1917.
Muller, Dr. H.P.N., Praag. 1900.
Nolthenius, zie Tutein.
Oppenraay, Dr. R. van, Rome. 1908.
Otten, Mejuffrouw E., Berlijn. 1912.
Ramondt, Mejuffrouw M., Bonn a/R. 1920.
Reiger von Braunhorst, A.F.J., Stuttgart. 1882.
Roosegaarde Bisschop, Mr. W., Londen. 1904.
Tutein Nolthenius, R.P.J., La Tour de Peilz (Zwits.). 1898.
Viotta, Mr. H., Montreux. 1892.
Visser, Ph. C., Stockholm. 1923.
Vlugt, M.E. van der, Parijs. 1922.
Zimmerman, Mr. A.R., Weenen. 1909.

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, Dr. P.S., Oxford. 1909.
Antal, Dr. G. von, Papà (Hongarije). 1922.
Anthonisz, R.G., Colombo (Ceylon). 1902.
Baekelmans, Lode, Antwerpen. 1920.
Bejarano, zie Mendez.
Bellefroid, Mr. P., Roermond. 1913.
Belpaire, Mejuffrouw M.E., Antwerpen. 1914.
Bergmans, Dr. P., Gent. 1909.
*Besselaar, Dr. G., Pieter-Maritzburg. 1915.
Bode, Dr. W. von, Berlijn. 1873.
Bolte, Dr. Joh., Berlijn. 1893.
Bom, Emm. de, Antwerpen. 1903.
Borchling, Dr. C., Hamburg. 1912.
Boshoff, Dr. S.P.E., Potchefstroom. 1922.
Bosman, Dr. D.B., Zeepunt (bij Kaapstad). 1923.
Botha, C. Graham, Kaapstad. 1924.
Bouman, Dr. A.C., Stellenbosch. 1925.
Branden, F.J. van den, Antwerpen. 1874.
Brandstetter, Dr. R., Luzern. 1911.
*Broekhuizen, Dr. H.D. van, Pretoria. 1911.
Carpenter, W.H., New-York. 1900.
Casteele, D. van de, Luik. 1872.
Celliers, J.F.E., Stellenbosch. 1911.
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Cohen, Dr. Gust., Straatsburg. 1912.
Cook, Albert S., New Haven (Conn.). 1905.
Cordt, Benjamin, Kiew. 1892.
*Craigie, Dr. W.A., Chicago. 1916.
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.
Dülberg, Dr. Fr., Berlijn. 1924.
Duproix, I.I., Marseille. 1907.
Dyke, Dr. H. van, Princeton N.J., 1914.
Edmundson, G., Londen. 1886.
Eggen, Mr. J.L.M., Weenen. 1909.
Ehrle, Dr. F., Sevelen (St. Gallen). 1910.
*Elffers, Hub., Wijnberg (Kaapstad). 1908.
Engelenburg, Dr. F.V., Pretoria. 1900.
Essen, L. van der, Leuven. 1915.
Eyquem, P., Parijs. 1926.
*Fairchild, Mevrouw H.L., Cazenovia (New-York). 1910.
Flou, K.F.I. de, Brugge. 1894.
Foncke, Dr. Rob., Sint-Jans-Molenbeek (Brussel). 1921.
Frimmel, Dr. Th. von, Weenen. 1906.
*Frings, Dr. Th., Bonn. 1920.
Fris, Dr. V., Gent. 1912.
Fritz, Dr. Jos., Drohobycz. 1913.
Gaidoz, H., Parijs. 1902.
Goemans, Dr. L., Schaarbeek. 1902.
Goeters, Dr. W.G., Bonn. 1915.
Gore, Dr. J.H., Washington. 1902.
Graham, zie Botha.
Griffis, Dr. W. Elliot, Ithaca (State of New-York). 1896.
Grootaers, Dr. L., Leuven. 1923.
Hanne, Dr. J.R., Hamburg. 1887.
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., 's-Gravenhage. 1902.
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Hubert, Dr. E., Luik. 1883.
*Hullebroeck, Em., Brussel. 1913.
Ipsen, Alf., Kopenhagen. 1905.
Jellinghaus, Dr. H., Osnabrück. 1897.
Jolles, Dr. A., Leipzig. 1921.
Joos, Am., Gent. 1908.
Kestell, J.D., Bloemfontein. 1904.
Kluge, Dr. Fr., Freiburg i.B. 1909.
Knothe, Dr. G., Bloemfontein. 1912.
Knudsen, Joh., Kopenhagen. 1921.
Kohlschmidt, Dr. O., Ilmenau. 1906.
Lameere, Dr. M.J., Brussel. 1886.
Lasch, Mejuffrouw Dr. A., Hamburg. 1920.
Lateur, Frank, Ingoyghem. 1901.
*Lee, R.W., Oxford. 1926.
*Leipoldt, Dr. C. Louis, Pretoria. 1915.
Littmann, Dr. E., Tübingen. 1911.
Lodewyckx, Dr. A., Melbourne. 1904.
Logeman, Dr. H., Gent. 1892.
Long, Mevrouw A., Rolvenden (Kent). 1912.
Loubat, Hertog J.F. de, Parijs. 1880.
Lowjagin, A.M., Leningrad. 1902.
Malan, F.S., Kaapstad. 1908.
*Malherbe, Dr. D.F., Bloemfontein. 1921.
Malherbe, Dr. W.M.R., Pretoria. 1913.
Manfroni, Dr. Cam., Padua. 1911.
*Mansion, Dr. J., Luik. 1913.
*Meer, Dr. M.J. van der, Frankfort a.M.. 1924.
Mendez Bejarano, Dr. M., Madrid. 1925.
Menne, Dr. K., Keulen. 1906.
Meyhoffer, J., Ukkel (Brussel). 1915.
Mierlo, Jun. S.J., J. van, Antwerpen. 1926.
Moens, Wies, St. Gilles. 1922.
Mont, K.M. Pol. de, Antwerpen. 1882.
Moorrees, Adr., Stellenbosch. 1904.
Müller, Ernest, Langnau (Kanton Bern). 1890.
Müller, Heinrich, Emmerik. 1914.
Nachod, Dr. O., Grünewald (Berlijn). 1905.
Nahon, Mejuffrouw A., Antwerpen. 1925.
Nippold, Dr. W.C.A., Cassel. 1901.
Noppen, Leonard Charles van, Brooklyn (N.-Y.). 1900.
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Pastor, Dr. L. von, Innsbruck. 1916.
Paul, Dr. H., München. 1882.
Pedersen, Dr. Holger, Kopenhagen. 1914.
Pernot, Dr. H., Nogent-sur-Marne. 1907.
Persijn, Dr. Jul., Antwerpen. 1914.
Peyster, Dr. H. De, Neuilly-sur-Seine. 1906.
*Phillips, W., Washington. 1921.
Pienaar, Dr. E.C., Stellenbosch. 1926.
Pirenne, Dr. H., Gent. 1894.
Pohl, Dr. M.J., Bonn. 1911.
*Prampolini, Dr. G., Arenzano. 1923.
Priebsch, Dr. R., Londen. 1899.
*Prince, Dr. J. Dyneley, Kopenhagen. 1913.
Psilander, Dr. H., Upsala. 1905.
Putnam, Mejuffrouw Ruth, Washington. 1896.
Puyvelde, Dr. Leo van, Gent. 1914.
Rabie, J.S.M., Bloemfontein. 1903.
Rachfahl, Dr. F., Freiburg i.B. 1907.
Reitz, F.W., Kaapstad. 1884.
Ridder, André de, Antwerpen. 1918.
Robertson Scott, J.W., Great Canfield (Essex). 1914.
Rocheblave, S., Straatsburg. 1924.
Rolland, Romain, Villeneuve. 1917.
Rompel, Fred., Pretoria. 1912.
*Roux, Dr. T.H. le, Pretoria. 1910.
Sabbe, Dr. M., Antwerpen. 1903.
Scharpé, Dr. L., Leuven. 1897.
Scott, zie Robertson.
Seelmann, Dr. W., Berlijn. 1897.
Segers, G., Hoogstraten. 1903.
*Smith B.A., J.J., Stellenbosch. 1925.
Siclen, Dr. George W. van, Cornwall (New-York). 1892.
Smuts, J.C., Pretoria. 1904.
Stein, Henri, Parijs. 1891.
Szalay, Dr. K., Mảtyàsföld (Hongarije). 1925.
Teirlinck, Herm., Brussel. 1917.
Teirlinck, Is., Ruisbroek (Brussel). 1901.
Timmermans, Fel., Lier. (België). 1917.
Toit, Dr. J.D. du, Potchefstroom. 1914.
Veerdeghem, F. van, Luik. 1893.
Vercoullie, J., Gent. 1891.
Vermeylen, A., Brussel. 1906.
Verschaeve, C., Alveringhem (België). 1922.
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*Villiers, J.A.J. de, Londen. 1923.
Vos, Geerh., Princeton (N.J.) 1900.
Vos, Dr. F.H. de, Galle (Ceylon). 1901.
Vos, P.J.G. de, Stellenbosch. 1904.
Vriendt, Jul. de, Antwerpen. 1898.
Waal, J.H.H. de, Kaapstad. 1908.
Waddington, A., Lyon. 1898.
Wattez, Omer, Schaarbeek. 1905.
Wernekke, Dr. H., Weimar. 1884.
Westrin, Dr. J. Th., Stockholm. 1903.
Wicksteed, P.H., Childrey (Wantage). 1875.
Wijck, Aug. 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 Jan Pieter Veth
1864-1925.
Het levensbericht van den man, die hem als zijn besten vriend beschouwde,
zou der Kinderen's laatste werk zijn. De schrijver heeft het bewerkt met
een dringenden spoed, alsof hij voelde, niet lang tijd meer te hebben.
Voltooid achtte hij het niet; nog op het ziekbed heeft hij in de
teruggevraagde proef veranderingen aangebracht, en ook zoo verraadt het
geschrift nog doorloopend een nerveuze spanning, die op enkele plaatsen
te kort schoot om uit te drukken wat gezegd wilde worden. Men heeft niet
getracht, alle sporen van deze, diep roerende, onvolmaaktheid uit te
wisschen. Als laatste voortbrengsel van zijn edelen geest blijven deze
bladzijden van Antoon der Kinderen hem en Jan Veth er te treffender om
in den dood vereenigen.
Het Dordtsche Eiland ‘met zijn wonderbaarlijke atmosfeer’ is van oudsher een
rustpunt, een pleisterplaats, een uitkijkpost tusschen de noordelijke en de zuidelijke
Nederlanden. De breede stroomen, die het omvloeien, vormen een verbinding met
het dieper achterland en voeren dagelijks de schepen van en naar verwijderde oorden,
de gedachten naar de verre horizonten van landen en zeeën.
Hier werd Mei 1864 Jan Pieter Veth geboren, als vijfde kind der echtelieden
Gerardus Huibert Veth en Anna Cornelia Giltay. Bracht hij, van huis uit, iets mee,
dat aan de ruime situatie van zijn streek herinnerde? Men zou het zeggen. Beperktheid
van uitzicht is hem althans nimmer te verwijten geweest.
Men kan hier ook den weerslag in zien van de geestelijke beweging zijns tijds. In
Holland groeide in diepte en breedte de Haagsche schilderschool, die weldra een
nationale roem zou worden. En bovendien was men er bewogen door de
hartstochtelijke disputen over het monument van 1813-1863, dat middeleeuwsche
beginselen opnieuw plaats wilde geven in onze nieuwere cultuur. Men worstelde
tusschen de geuzen-vrijheid van het noorden en de hierarchische gebondenheid van
zuidelijker herkomst.
Zoo kreeg de jonge Jan Piet van geboorte een ruimer wiekslag mee dan menig
ander.
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De vrije schilderkunst en de rythmische bouwkunst, het geuzen-bloed, de
middeneeuwsche statigheid, zij behielden zijn leven lang al zijn geestdrift, al zijn
belangstelling; en het vrije spel der stroomen dat zijn jonge jaren verlevendigde,
behoedde hem allicht voor de benepenheid en angstvalligheid, die zoo velen tot
troostelooze partijgangers doet worden.
Het ouderlijke huis was wel geëigend de gegevens van land en tijd op het gunstigst
te doen gedijen. Vader Veth was van een metaalbewerkersfamilie; zijn voorvaderen
waren smeden, koperslagers, geelgieters. Jan vertoonde met ingenomenheid een
vijzel, door een zijner voorvaderen in kunstvollen vorm fraai gegoten en een prachtig
slot met sleutel dat als proefstuk voor het Gilde zou zijn vervaardigd. Gerardus
Huibert was echter, de evolutie des tijds volgend, van eerzaam handwerker, een
schrander en fortuinlijk handelaar in ijzerwaren geworden.
Maar dit vulde niet geheel zijn leven. Vooral toen hij zich in 1872 uit de zaken
had teruggetrokken, kon hij zich geven aan bemoeiingen die meer overeenstemden
met zijn geest. Deelnemend aan het bestuur van stad en gewest, vooral belust op de
historie, zoo roemvol in het hoofdstuk der eigen schilders, geprikkeld door de litteraire
en politieke opwekking zijns tijds, behoorde hij tot de intellectueele élite zijner
omgeving. Het tijdschrift Oud-Holland bracht van hem menige bijdrage, die ook
door den zoon bijzonder gewaardeerd werden. Maar bij voorkeur bleef deze er toch
zijn voldoening over te kennen geven, dat hij uit ‘eerzame handwerkers’ was
voortgekomen.
Van moeders zijde was dit al eveneens het geval. De vader van Anna Cornelia
Giltay, en meerdere zijner voorvaders, waren goud- en zilversmeden, haar oudste
broeder gold voor kunstig juweelen-zetter en een bekwaam graveur. Zij was door
haar moeder een kleindochter van den kunstschilder Jacob van Stry, die ‘in het slappe,
kunstelooze begin der 19de eeuw een bijzonder begaafde natuur was en vol goeden
wil en aandacht trachtte door zorgvolle teekening en vrijmoedige natuuraanschouwing
iets van de groote traditie der Hollandsche kunst te bewaren’.
Zij was een geestrijke, levendige vrouw, vroom van gemoed; zij maakte wel eens
een gedichtje, en bestierde de huishouding met liefde en zorgzaamheid. Dat Jan's
neiging tot het teekenen geen tegenwerking ondervond, was niet het minst aan haar
te danken. De herinnering aan grootvader van Stry speelde daarbij allicht een rol.
Trouwens, alle kinderen kregen teekenles van een dier stille, bescheiden artisten, die
men in kleine steden wel aantreft, den zeer kundigen Jan Rutten. Jan Veth sprak later
met groote waardeering van dezen man, die met liefde en smaak de schoone gevels
zijner vaderstad geteekend heeft, en de aandacht zijner leerlingen nog wel door iets
anders wist te boeien, dan door het copieeren van dagelijksche dingen.
Jan Piet was aanvankelijk, zoo zegt men, geen wonderkind.
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Maar toen hij de Hoogere Burgerschool bezoeken ging, en weldra zijn
‘opschrijfboekjes’ met de portretten zijner leerlingen volteekende en ook zijn meesters
niet spaarde, toen begon men toch iets in den jongen te zien, dat nog niet opgemerkt
was. Daar sprak ongetwijfeld aanleg uit; zou hij iets van grootvader van Stry in zich
hebben?
In een huis, grenzende aan den tuin der familie Veth woonde destijds een kunstenaar
A.J. Terwen, die met Brinkgreve op de Burgerschool Jan's teekenoefeningen geleid
had, en almede een stuk der kunsthistorie van Dordt resumeerde. Afstammeling der
oude Terouanne's, die, uit Frankrijk naar Holland verdreven, in den beeldhouwer der
Dordtsche koorbanken wel den meest beroemden vertegenwoordiger hebben, was
hij zelf een kunstenaar van beminnelijk karakter gebleven, die zijn jongen kweekeling
tot het intieme verkeer in zijn atelier gaarne toeliet. Het werd een hartelijke
verhouding, die eerst met den dood eindigen zou.
Maar al was dan Terwen zeker wel aangewezen om Jan tot een ernstiger studie
der kunst voor te bereiden, en al mocht de jongen in het schildersgenootschap Pictura
(waarvan hij zoo gezellig wist te vertellen) des avonds vlijtig mee studeeren, de
geenszins luchthartige ouders wenschten toch één-nachts ijs zooveel mogelijk te
vermijden. Er woonde in den Haag een schilder, die veel over zijn kunst filosofeerde
en den naam Huysmans droeg: een naam later bij ons meer bekend geworden door
de werken van zijn oom-zegger Joris-Karel Huysmans, dan door zijn eigen werken
of door zijn wijdloopige geschriften, die in de Gids een plaats vonden. Hij was een
vriend der familie geworden, aangebracht door den bekenden geleerde Prof. Veth,
met wien hij aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda had les gegeven. Zijn
raad zou worden ingeroepen.
Het bezoek in den Haag maakte op den jeugdigen Jan Piet grooten indruk, en het
was wel in het volle gevoel der verantwoordelijkheid, dat besloten werd: hij zou aan
de Rijks Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam zijn verdere vorming gaan
zoeken en schilder worden.
In de laatste dagen van September 1880 deed Jan Veth in Amsterdam zijn
toelatingsexamen. Hij maakte de door het Reglement geëischte proefteekeningen:
een kop naar een afgietsel en een copie naar een prent, gewoonlijk een der fraaie
litho's voor het onderwijs door Bargue onder Gérome's leiding op steen gebracht.
De jonge candidaat (hij was eerst zestien jaar) slaagde, en deed reeds in den aanvang
van October zijn intrede in het ietwat sombere gebouw aan de Stadhouderskade, dat
toen in kunstloos geschilderde letters het opschrift droeg: 's Rijks Akademie van
Beeldende kunsten.
Hij had het waarlijk niet beter kunnen treffen. Wanneer hij zich in opgewekte
momenten gaarne een Zondagskind noemde, dan
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dacht hij ongetwijfeld niet in de laatste plaats aan het lot, dat hem zoo fortuinlijk uit
de milde Dordtsche omgeving naar de Amsterdamsche deed verhuizen.
Professor August Allebé was sedert enkele maanden als Directeur der Academie
opgetreden. Geen beter keuze had men in het heele land kunnen doen. In hem leefde
wakker, al was hij dan geen bentgenoot der Haagsche school, het geweten der moderne
schilderkunst. Hij was van een nauwgezetheid, een toewijding aan zijn taak, die ieder
tot uitersten ijver prikkelen moest. Gevormd in den geest der groote fransche meesters,
geven de weinige werken, die van hem bewaard werden, getuigenis van een groot
talent. Hij was een waarlijk in den besten zin ‘belezen’ kunstenaar, en al verminderde
zijn productie onder de zorg voor de aan zijn leiding toevertrouwde inrichting, men
bleef niettemin overtuigd dat er in zijn werkopvatting een kostbare wegwijzing voor
allen lag. Een waarlijk onovertroffen Academie-directeur.
En zou het gewaagd zijn, te zeggen dat de lessen van J.A. Alberdingk Thijm
misschien van even groote beteekenis voor den jongen Jan Veth geweest zijn als
Allebé's leiding? Ook in Thijm was in 1877 een uitmuntende keuze gedaan. En al
was er in de eerste jaren eenige wrijving tusschen de oudere leerlingen en den jongen
hoogleeraar, in 1880 heerschte er de beste stemming en, zeker van aller aandacht,
kon Thijm zijn ruime idëeen over beeldende kunst en architectuur ontplooien, die
zijn leerlingen voortdurend prikkelen en bezielen zouden.
Ook Wijnveld, Altman en Kaiser waren geacht, en hun lessen werden met ijver
gevolgd. Maar Allebé en Thijm, in hen leefde het begrip der Academie, zij voerden
den jongen man in de Hoogeschool der gevoelens, die hij reeds in Dordt had leeren
zoeken. De schilderkunst en de bouwkunst, de ruimte der vrijheid, het statig
rythmische der gebondenheid, de opwekking van het woord, de wijsheid der historie,
het was hem alles even welkom.
Ook in ander opzicht was de tijd hem gunstig.
Onder zijn mede-candidaten voor het toelatingsexamen vond hij den onmiddellijk
in-nemenden Jan Toorop en den representant van het Amsterdamsche patriciaat Jhr.
J. Six. Eenmaal toegelaten, leerde hij in de hoogere klassen Witsen en Karsen, van
der Valk en van Looy kennen. Ook de voortreffelijke Wally Moes kon hij er toen
ontmoeten: juist in 1880 werkte zij op een Loge. Welk een verscheidenheid van
eigenschappen, welk een éénheid van toewijding en arbeid. Ook onder zijn collega's
waren alle graden van vrijheid en gebondenheid te vinden, en er werd (wat trouwens
aan de Academie niet ongewoon is) met groote inspanning gewerkt. Des zomers van
's morgens 7 tot 's middags 4 uur, des winters van 9 tot 4 en 's avonds van 7 tot 9 uur
boeide de arbeid de jongens, die, van uitbundigheid niet afkeerig, van geen rusten
weten wilden, wanneer eenmaal het werk begonnen was. Voor velen die niet in de
omgeving der Academie woonden, kwamen
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er nog lange wandelingen bij, en 's zomersavonds werd meermalen nog geschetst
naar landschap of stadgezicht.
Veth volgde alle lessen - ook die der perspectief en van het ornament - trouw. En
inzonderheid bij Thijm ontbrak hij nooit. Zijn toewijding nam met de jaren toe. Heette
zij in het stamboek der Academie aanvankelijk ‘goed’ of ‘voldoende’, in later jaren
werd het ‘zeer goed’ of zelfs ‘uitmuntend’.
Hij toonde reeds in de teekenklasse (waar naar antieke afgietsels gewerkt werd)
een bewust streven om eer trouw dan overbluffend in zijn teekeningen te zijn, en in
bedachtzaamheid den deugdelijken grondslag te leggen, waarop het latere gebouw
zonder vrees zou kunnen worden opgetrokken. Een aan de Academie bewaarde
teekening, zonder veel schaduw, in sobere lijnen uitgevoerd, geeft daarvan blijk. En
zou, mede onder den invloed zijner kornuiten, later een breeder toets en gewilder
kleur-nuanceering gezocht worden, een rustige bedachtzaamheid verliet hem nimmer.
Maar het driftig zoekende Academieleven deed voortdurend uitzien naar die andere
wereld, groot en imposant, die buiten de klasselokalen werkte.
Millet, de meesters van Barbizon, de Haagsche school, zij waren de helden der
vrijheidsidealisten, Cuypers en de middeneeuwen drongen de enkelen die meenden
een vaster bouw te moeten zoeken. Het waren twee groote verlangens, die zelfs in
muzikale voor- en afkeur zich uitspraken! En behalve de wijze woorden van Allebé
en Thijm, vernamen wij door Witsen, die waarlijk een prachtkerel was, de gedachten
van Verhulst en Mauve,die beiden in vriendschappelijke relatie tot zijn vader stonden.
Er werden op de klassen en daarbuiten hartstochtelijke disputen gehouden, die steeds
- geloof mij; steeds - ook in vriendschap gevoerd werden.
Veth bleef zich zelf en zijn gelukkig verleden getrouw. Op een Academiefeest ter
eere van Prof. Wijnveld, waar hij de verzen van H.C. Muller ‘opsnijden’ moest,
speelde hij de rol van David, en met jeugdige overtuiging klonk zijn woord:
‘In den donder van de revolutie werd ook mijn naam bij 't fransche volk bekend,
En streed ik mee voor burgerrecht en vrijheid’...

Maar hij liet geen gelegenheid voorbij gaan, zijn eerbied, althans zijn eerbiedige
belangstelling, te toonen voor Cuypers' en Thijm's architecturale ideeën, en menig
gesprek werd er gevoerd over katholicisme en mystiek, dat men onder deze uitgelaten
schilderjongens allerminst verwachten zou.
Het was natuurlijk, dat hier het plan tot een vereeniging ontstond. Men wilde om
de veertien dagen een vaste bijeenkomst hebben, en men zou om beurten een
voordracht houden, tentoonstellingen inrichten en doen wat in het belang der studie
gewenscht was. Sint Lucas werd opgericht (1881), en Veth was onmiddellijk een
onvermoeide medewerker. De eerste bijdrage voor den aan-
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koop der Beresteyn-Halsen, en waartoe Dr. J. van Vloten een beroep gedaan had op
de algemeene belangstelling, kwam van de leerlingen der Academie; de plaatsing
der buste van Rembrandt in den tuin geschiedde op plechtige wijze door initiatief en
medewerking der leerlingen. En Veth was steeds onder de eersten, die tijd en moeite
niet ontzagen.
Het was de uiting eener andere eigenschap dan die van het vrijheids-verlangen of
de gebondenheids-eerbied, van anderen lust dan die in schilderen of bouwen; het
was zijn sterke zin voor maatschappelijkheid die hem hierin dreef. De ongeloofelijke
werkkracht, die hij later zou ontwikkelen, vertoonde zich reeds toen. Geen werk was
hem te veel, en vermoeidheid van geest of lichaam scheen hij niet te willen zien.
Hij was natuurlijk de aangewezen man om mettertijd eerst secretaris, vervolgens
president der vereeniging te worden. Hier bleek voor zijn kornuiten zijn litteraire
begaafdheid voor het eerst en overtuigend. Toen eens een der leden (ik meen dat het
Toorop was) een groot gedicht in hexameters voorgedragen had, verraste Veth ons
in de volgende vergadering allen met notulen... eveneens in hexameters geschreven!
En al deze eigenaardigheden vonden in het rijke leven buiten de Academie een
waarlijk overvloedig voedsel.
Bij de stage productie der Haagsche meesters en den bouw van 's Rijks Museum
kwam zich een nieuwe opwekking voegen: die der jeugdige letterkundigen, die in
1885 den zoo opzienbarenden ‘Nieuwe Gids’ stichtten. Veth voelde zich als geroepen
om aan deze beweging ijverig deel te nemen, en al behoort zijn eigenlijke
letterkundige arbeid ook niet zuiver tot zijn Academie-periode, men vindt er toch
het begin van een geheel zelfstandig optreden, waarmede dan ook het einde van den
leertijd wordt aangekondigd.
Hij kende weldra de voormannen der litteraire beweging, en onderhield met hen
een levendig verkeer. Kloos, die toen (1885) eveneens in ‘de Pijp’ woonde, bezocht
hem dikwijls, en zoo was Veth een der zeer weinigen, die iets te weten kwam van
de indertijd gerucht makende mystificatie ‘Julia een verhaal uit Sicilië’ door Guido.
Het was een grap om er de afkeerige officieele kritiek in te laten vliegen, een grap
die de begaafdheid der jongeren nog eens opnieuw bewijzen zou. Veth was natuurlijk
onmiddellijk voor de zaak gewonnen, wou graag meedoen en maakte het gedicht
‘Schemering’, dat in den veel besproken bundel werd opgenomen. Als
schilders-afscheid van de Academie, waar hij een jaar onder de directe leiding van
Prof. Allebé op een zoogenaamde Loge werkte, mag althans gelden het frank
geborstelde en scherp geobserveerde portret van Albert Verwey, dat zoo weinig aan
den salon-smaak offerde, en den jongen schilder voor het eerst ruimere bekendheid
bracht.
In den zomer van 1885 eindigde Veth dus zijn studie aan de Academie, waar hij
zeker niet de minst schoone jaren had door-
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gebracht. De toen gemaakte vrienden zijn dat grootendeels zijn leven lang gebleven,
de herinnering aan hun opwekkend verkeer bleek ook in het vervolg voor hem van
bijzondere waarde, en de wijze lessen van Allebé en Thijm, al zal hij ze ook wel eens
door nieuwer ervaring gecorrigeerd hebben, zijn voor zijn levenswerk van definitieve
beteekenis geweest.
De ruime kamer die hij boven den kruidenier op den Overtoom betrok, was zeker,
wat lokaliteit betreft, geen slechte ruil voor de Loge op de Stadhouderskade. Er werd
van alles geprobeerd, toen de vrije studie daar zoo aanleiding toe gaf: gecomponeerde
schilderijtjes, van land en menschen naar de natuur, wanneer Laren tijdelijk voor
Amsterdam verwisseld werd. Maar het duurde niet lang of de resolute manieren van
Veth hadden hun weg gekozen. Wat het schilderen betreft, de laatste Academiejaren
hadden, ook buiten het portret van Verwey, de richting doen gevoelen. Behalve een
aandachtig portretje van zijn medeleerling Dittlinger en eenige Dordtsche vrienden
had Veth de beeltenis zijner moeder geschilderd en een opmerkelijke groep van zijn
drie zusters, scherp en gevoelig gezien. Het portret, de studie van den mensch in zijn
persoonlijke verschijning, dat zou zijn genre worden. En gelukkig vindt deze kunst,
die zoo nauw aan het dagelijksch leven, aan de genegenheden van gezin, aan de
relatie van stand en positie gebonden is, in ons land nog altijd een voelbare
belangstelling, en ontbreken dus de opdrachten niet. Heeft het daarin worstelend
vertrouwen den toch al zelden aarzelenden jongen man versterkt in zijn voornemen
om het leven in al zijn volheid te aanvaarden?
Reeds op de Academie had hij Anna Dorothea Dirks, de dochter van den
vermaarden ingenieur leeren kennen. In 1888 werd het huwelijk gesloten, en het
jonge paar vestigde zich in het huis aan het Spiegel te Bussum, waarin de zich
vormende familie tot aan het vertrek naar Amsterdam onafgebroken wonen zou. Het
jonge huishouden vond direct den steun van een waarlijk veelbelovende onderneming.
De schrandere journalist J. de Koo, die het weekblad ‘de Amsterdammer’ dirigeerde
en zijn medewerkers uitmuntend wist te kiezen, had het plan gevormd, als inlage in
zijn blad een serie ‘Bekende Tijdgenooten’ te publiceeren, die door Veth op steen
zouden worden geteekend.
In meer dan een opzicht bleek het een gelukkig plan! In een populaire uitgave
werden kunst en volk weer tot elkaar gebracht. Men leerde de beeltenis in anderen
vorm waardeeren dan in dien der, sedert Daguerre's uitvinding, zoo zeer vervallen
fotografie.
Voor Veth was het werken in een regelmatige verplichting wat voor Zola indertijd
de journalistiek was: het gestadig smeden van het stugge metaal, de worsteling met
de techniek, die onderworpen en beheerscht moest worden.
Die techniek stelde geheel andere eischen dan hij door zijne opleiding had kunnen
leeren kennen. Niet aan enkele fraaie
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afdrukken moest bij deze litho's worden gedacht, maar aan duizenden! Niet teeder
alleen, maar scherp van behandeling tevens, niet intiem maar openbaar moest het
zijn.
Voor een intiemer kunstbeoefening was het gevaar der vulgarisatie hier zeker niet
geheel denkbeeldig; maar Veth heeft het probleem onmiddellijk begrepen. Niet
uitsluitend in toon en tint wilde hij zijn kracht zoeken, maar veeleer, in lijn en scherpe
karakteristiek. Hij sloeg daarmede een weg in, door Academieoefeningen wel ten
deele voorbereid, maar toch niet ten volle gedemonstreerd, en het publiek gevoelde
zich dan ook aanvankelijk eenigszins verbijsterd over zoo veel durf en beslistheid.
Maar door de trouw voortgezette reeks, eerst in de Groene, later in de Kroniek
vervolgd, werden velen bekeerd. Ze werden althans belangstellend en begeerig.
Een kunstlievend medicus, Dr. H.G. Samson, had de goede gedachte, naast andere
merkwaardige kunststukken ook de studieteekeningen dezer portretten te verzamelen.
De geheele verzameling werd in 1896 bij Frederik Muller geveild, en ook de reeks
portretten kwam nu, in vrijer vorm en eenigszins als een gesloten geheel, opnieuw
onder de aandacht van het publiek. Het was een merkwaardige collectie: men zag er
uitsluitend figuren van algemeene beteekenis en erkende verdienste, met een enkele
effigie van die stillen in den lande, die dáárom nog niet het minste geestelijk gewicht
hebben! Men zag er Beets en Breitner, Couperus en Dr. Cuypers, van Deyssel en
van Eeden, Gabriel en Israels, de Marissen en Röntgen, de acteur Veltman, vele
befaamde professoren (Pierson, Snellen, Tilanus, Winkler, de Vries), enkele
staatslieden (Kuyper en de Savornin Lohman), en ten slotte het zoo heel onbekende
Huizer meisje ‘Heintje’.
Er was een groote belangstelling voor deze portretten, en men mag aannemen, dat
velen toen voor het eerst de bijzondere verdiensten er van gingen inzien. De 31
schets-teekeningen werden alle soms voor verrassende prijzen verkocht: de goede
naam van Jan Veth als portretschilder was gemaakt.
Het volgende jaar (1897) kwam dit bevestigen. De beroeringen in Zuid-Afrika
hadden den toenmaligen staats-secretaris der Zuid-Afrikaansche Republiek Leyds
naar Europa gedreven, en Veth ging in Berlijn zijn portret teekenen. Het bracht hem
in geheel nieuwe kringen; niet van artisten en geleerden, niet van stille ‘weltvergessen’
kinderen, maar in den vollen rijkdom van invloedrijke zakenmenschen. Hij had in
Berlijn een onmiddellijk succes, dat behalve aan zijn trouwhartig werken zeker ook
aan zijn veelzijdigheid, zijn opgewektheid en takt te danken was, en kreeg de eerste
opdrachten in Duitschland, die nog door vele gevolgd zouden worden. Tot aan den
wereld-oorlog bleef de toen gelegde relatie behouden, en zij werd zelfs de aanleiding
tot twee reizen over den Oceaan, toen in Amerika (1909 en 1910) vooral de Duitsche
vrienden een nieuw beroep op hem deden.
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De zware verplichtingen, die zijn eigenlijke werk hem oplegden (want ook ons land
bleef niet in gebreke hem menige opdracht te geven), vermochten niet hem te doen
vergeten wat hem steeds zoo zeer ter harte gegaan was: de vrije groei onzer
schilderkunst, en de schoone belofte die hij vol vertrouwen in den groei der bouwkunst
- waaraan de kleine kunsten of z.g. kunstnijverheid zoo nauw verbonden waren meende te zien.
In de Nieuwe Gids bleef hij jaren lang een der getrouwste medewerkers. Behalve
zijn portrettenreeks leverde hij in de Groene Amsterdammer (zijn vrienden hielpen
gaarne mede dit vuurtje stoken) ‘Aanteekeningen’ over kunst, die in dien tijd de
menschen tot wakkerder leven opwekten.
Toen de evolutie der meeningen om een nieuw tijdschrift vroeg, was hij het weer,
die onmiddellijk zijn schouders mede onder het werk zette en het Tweemaandelijksch
Tijdschrift hielp oprichten. Dat hij daarbij nog steeds niet voornemens was, al te
huiselijke Hollandsche begrippen te ontzien, bleek wel het scherpst in zijn
besprekingen bij de zoo levendige en menschelijke teekeningen van Steinlen:
‘Voorzeker, indien ik voor het kiezen hadde, ik zou voor kunst andere dingen
voorgeschreven vragen, en rauwe kreten als deze geven zonder twijfel minder hooge
voldoening dan sirenenzangen. Maar geeft het juist voor ons, die zuiverheid zouden
wenschen en schoonheid, geen pas, gedurig te bedenken hoe in een wereld die door
redelooze ellende, redeloos onrecht en redelooze domheid ten onder dreigt te gaan,
de kans gering blijft op breeder harmonieën in welke alleen het goddelijke troost?
En wat wij dan verlangen: evenwicht, schoonheid en geluk - hebben wij daarop nog
recht bij zooveel jammer om ons heen, bij zooveel deel aan schuld in ons binnenste,
bij zooveel boetedoening die het morgen vragen zal?’
Ja werkelijk, hier is in de kentering des tijds een mensch aan het woord, die zich
rekenschap tracht te geven en niet bij voorbaat alles wenscht te toetsen aan het eigen
(aesthetische) ‘ik’. Veth gevoelde in maatschappij en kunst de noodzaak tot een
voortdurend krachtig mede-leven, waaruit zijn buitengewone arbeidzaamheid
verklaard mag worden. Zij deed hem in hetzelfde jaar 1894 het populaire boek van
Walter Crane vertalen ‘Kunst en Samenleving’ dat er toch allerminst op gericht was
den portretschilder op den voorgrond te stellen. Zelfs alle ‘picturale kunst, die iets
anders zoekt dan de schoonheid van evenmaat’ krijgt er een kwade kans. Veth voelt
dit; maar hij verweert er zich niet tegen, in het geloof dat een fundamenteele
herziening onzer opvattingen niet door vrees voor eenig offer moet worden gehinderd.
Ook de oude Sint-Lucasbroeder ging in deze dagen niet geheel onder. Het etsen
en lithografeeren ging naast de groote schilderkunst dier dagen steeds meer de
jongeren aantrekken en nogmaals
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werd er ‘verzamelen’ geblazen om aan de eenmaal zoo populaire grafische kunsten
den steun te bezorgen, dien zij voor hare herleving noodig hadden.
De Etsclub werd reeds in 1885 opgericht, en sterkte vele jaren door exposities en
het uitgeven van een Album de genegenheid voor de prentkunst. Het was weer Veth
die de groote drijfkracht was, en die bij ons nog onbekende meesters als Redon
hartelijk introduceerde. Maar hij was lenig genoeg om, toen het doel der vereeniging
eenigszins bereikt mocht worden geacht en een collectief optreden dus minder
noodzakelijk, zelf het voorstel tot opheffing te doen (1895). Het Album van
Nederlandsche prentkunst dat nog een geregelde publiciteit (onder redactie van Veth
en Roland Holst) bedoelde te verzorgen, kon de uitgevers maar kort boeien, en bracht
dus het bewijs, hoe goed men in zake ‘de Etsclub’ gezien had. De ‘vrije prentkunst’
evolueerde naar de toegepaste, en men was wijs genoeg zich tegen deze evolutie niet
te verzetten.
Vaster zou de nieuwe uitgave beklijven, die in 1895 werd ondernomen. Men voelde
in artistieke en politiek georienteerde kringen behoefte aan een nieuw weekblad, dat
de actie van de Nieuwe Gids in zekeren zin zou vergezellen en aanvullen. Het was,
naar mij verzekerd wordt, op aandrang van Veth dat de breede, geestrijke P.L. Tak
met de leiding van ‘de Kroniek’ belast werd. En Veth werd een medewerker, die
zich weer allerminst onbetuigd liet. Zoowel zijn ‘Bekende Tijdgenooten’ als zijn
‘Aanteekeningen’ werden naar het nieuwe weekblad overgebracht, en weldra kon
hij als titel boven een polemisch stukje aan het adres van den scherpzinnigen,
strijdlustigen en ..... wellicht overgevoeligen mr. S. Muller schrijven: ‘Verhuisd en
op orde’.
In het nieuwe journalistieke leven was het onweer, mag men wel zeggen, niet van
de lucht en hij vond volop gelegenheid den lust bot te vieren die in Dordt en aan de
Academie in hem ontstoken was. Hij kon daarbij den invloed niet ontgaan van de
vrijzinnig socialistische ideeën waarvoor hij nimmer ongevoelig geweest was. Te
velen - en van de besten - kozen openlijk partij voor de sociaal-democratie. Hij heeft
hun voorbeeld niet gevolgd; een revolutionair in politieken zin is hij, (zoo wordt mij
van vertrouwde zijde geschreven) nooit geweest. Dat daardoor echter menige goede
verhouding op den duur niet bevestigd werd, was wel te voorzien. Zijn werk, zijn
aard, zijn neigingen, zij voerden hem op andere wegen.
De hartstocht voor de libertijnsche Hagenaars, wier hoofd en hart hij - den eerbied
voor den grooten Thijs Maris niet ten schade - in Jozef Israels bleef eeren, wendde
zich in den loop der jaren steeds meer naar aller meester: Rembrandt. Meesterlijk
had hij eens aangetoond, hoe de moderne fransche schilderkunst, die hier de jonge
geesten het eerst in vlam gezet had, eigenlijk uit Engeland ingevoerd was, maar dat
ze in Engeland haren oorsprong gevonden had bij de roemrijke Hollandsche
schilderschool
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der 17de eeuw. Het was een volkomen geestelijke voldoening voor hem, om zoo in
een weidsch artikel de beste moderne en hoogste oude kunst te omvatten en te
verbinden.
Zijn lust tot historisch onderzoek ontving in zulk inzicht nieuwen prikkel; zijn
maatschappelijke bemoeiing kreeg er een nieuw arbeidsveld. Toen het Rijks Museum,
waarvan hij den bouw met vreugdevolle aandacht gevolgd had, voltooid was, vond
de nimmer slapende kritiek een zwakke plek, waar over velen hun zorg uitspraken:
het aspect der schilderijen in de pronkvolle zalen. De plaatsing van de Nachtwacht,
die men zich van het Trippenhuis zoo schoon herinnerde, gaf in het bijzonder
aanleiding tot verzet. In een snijdend en hoffelijk, in een ingetogen en meesterlijk
hoofdartikel van de Kroniek (8 Aug. 1897) onder den titel ‘Wachter, wat is er van
den nacht ... wacht?’ had Veth de zaak nogmaals voor het publiek gebracht. Jozef
Israels had met een waarlijk breede geste het geschenk uit den vreemde bij zijn 70sten
verjaardag (20.000 gulden) ter beschikking gesteld, opdat een verbetering zou kunnen
worden aangebracht; een oplossing was onafwijsbaar. Dus werd in 1901 een
commissie gevormd, die een nieuwe en betere plaatsing voorbereiden zou. Veth was
een der leden en gold spoedig als de drijfkracht van heel het werk. Ook op andere
wijze bleef hij zich met den meester bezighouden, in wiens werk Holland's grootheid
zich machtig en universeel uitsprak. De Rembrandt-herdenking in 1906, toen zijn
300-jarige geboortedag gevierd werd, gaf aanleiding tot een schitterende
tentoonstelling, waarin men zelfs menig ons onbekend werk weer voor het eerst in
ons land bewonderen kon. De feestcommissie droeg Veth op het leven van Rembrandt
te beschrijven in een boek, dat een feestgave voor het Nederlandsche volk zijn zou.
De Universiteit van Amsterdam huldigde hem bovendien door hem het eere-doctoraat
aan te bieden.
Het is werkelijk eenigszins verbijsterend te zien, hoe één man - een schilder nog
wel - al deze werkzaamheden van zoo veelzijdigen aard verrichten kon. Het is te
begrijpen dat in het stille huis dat hij zich te Bussum verworven had en dat eerst door
den te vroeg gestorven en talentvollen W. Bauer, daarna in 1902 door K.P.C. de
Bazel verbouwd en uitgebreid werd, lediggang een ongekende, weinig geachte luxe
zijn moest.
Een der jongere vrienden, waartoe ook R.N. Roland Holst en André Jolles
behoorden, die in het gastvrije gezin opwekking en blijmoedigheid niet tevergeefs
zochten, schrijft mij daarover: ‘De mooiste persoonlijke herinneringen aan Jan Piet
heb ik uit dien tijd, dat hij in Bussum in 't nog niet verbouwde huis woonde, en ik
vol bewondering was voor de concentratie, waarmede hij werkte, den lieven dag
lang, afwisselend zijn minutieuze portrettenreeks lithografeerend of schilderend, om
's avonds dan nog eens het steentje naar binnen te dragen en er onder de hooge lamp
zittend aan te werken, hoe de theeboel werd klaar gezet
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en de kinderen in bed lagen, en dan werd het werk van Walter Crane vertaald. Maar
vóór 't naar bed gaan gingen wij geregeld nog eens op het atelier met een kaarsje
kijken, naar 't werk van den dag’.
‘De blijheid van 't geconcentreerd werken zal mij altijd levendig bijblijven. 't Was
alles ook nog zoo jong, de kindertjes waren nog echt klein goedje, daar heerschte
een eenvoud en geluk, die een zeer sterken indruk op mij hebben nagelaten’.
Mevrouw Anna Veth-Dirks schikte zich wonderwel in dit gespannen verkeer en
droeg het hare bij tot den arbeid, niet alleen door zich in alles blijmoedig naar de
eischen van het werk te schikken, maar ook door nog genoegzaam frischheid van
geest te bewaren om Jan met rustigen raad ter zijde te komen. ‘Zij heeft altijd oprecht
haar oordeel (zoo schrijft mij Mej. C. Veth) over zijn werk gegeven; en al vond Jan
dat soms niet prettig, in het einde erkende hij bijna altijd, dat zij het bij het rechte
eind had’.
En ... 's avonds werden in den kinderwagen de lithografische steenen naar het
station gereden (ter verzending naar Tresling's drukkerij) om de onkosten van den
kruier uit te sparen.
Toen Veth den 18den Mei 1924, te Spiez in Zwitserland teruggetrokken (èn
schilderende aan een portret), zijn zestigsten verjaardag herdacht had, schreef Prof.
J. Huizinga in het Letterkundig Bijblad van de Nieuwe Rotterdamsche Courant van
17 Mei een zeer waardeerend en tegelijk hartelijk hoofdartikel over hem. Hij wijdt
daarin ook eenige regelen aan de portretkunst, die mij van algemeene beteekenis
schijnen te zijn en het onthouden waard naast de, vriendelijke of meer kritische,
gelegenheidsuitingen van dien dag.
‘Ieder die iets verder ziet dan zijn artistieke neus lang is’, zoo vangt hij dit gedeelte
aan - ‘zal moeten erkennen, dat Veth in zijn levenswerk van een nauwgezette, sobere
portretkunst een taak verricht, die uitgaat buiten de begrenzingen van een
zelfgenoegzaam aestheticisme’. En hij vervolgt dan: ‘Portretkunst heeft met
bouwkunst en de monumentale beeldhouw- en schilderkunst gemeen, dat zij geen
vrije kunst is, en wellicht is dit juist hun kostbaarste goed’ - om ten slotte vast te
stellen: De hedendaagsche normen van beoordeeling van schilderkunst, van
impressionisme af tot expressionisme toe, zijn een kunst als de zijne nimmer
overmatig gunstig geweest. Wanneer hij niettemin een zoo eervolle plaats als nationaal
portretschilder zoo constant handhaaft, schijnt mij dit feit belangrijker dan de vraag,
of men dit of dat voortbrengsel van zijn kunst meer of minder geslaagd acht’.
Men kan niet ontkennen de treffende juistheid, waarmede hier de taak van den
portretschilder in maatschappelijk opzicht met die van den bouwmeester en van den
muur- of glas-schilder vergeleken wordt. De nadeelen, voor den
monumentaal-kunstenaar zoo-
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wel als voor den portretschilder, zou men kunnen zeggen, hadden slechts iets kantiger
in het licht gesteld kunnen worden. Veth heeft dit wel terdege gevoeld. Toen zijn
vriend P.L. Tak zoo plotseling overleden was (Aug. 1907) dacht hij niet in de laatste
plaats aan de uiterlijke verschijning van den betreurden leider, ‘die weggeloopen
scheen uit een 17den eeuwschen schuttersmaaltijd, en heelemaal geen figuur voor
onzen verslapten tijd. Een dépaysé’ bijna tusschen de gladde anemische kereltjes op
onze vlak geplaveide wegen’. Bewondering voor de dagelijksche maatschappelijke
omgeving, die hij als portretschilder zou hebben te ‘dienen’, spreekt daar allerminst
uit, en begrijpelijk is het alleszins, dat de ‘dienst’ menig offer van hem vergde. Het
was hem niet gegeven, zijn sujetten naar eigen voorkeur te kiezen. Deze gold allicht
den denkers of kunstenaars, of ook den mannen van de daad, hetzij scherpzinnige
staatslieden of ondernemende zakenmenschen. Maar ook dan nog! Het was wel uit
den grond zijns harten dat hij eens verzuchtte: ‘Och, al die bekende tijdgenooten!
De onbekende zijn mij veel liever!’ Hij heeft nooit opgehouden, naast de
gerenommeerde modellen die hij te conterfeiten kreeg, ook zijn liefde te blijven
geven aan de aandachtige afbeelding van bescheiden stille menschen, wier adel van
geest uit rustige trekken te lezen was. En het gebeurde wel, dat hij in uitgezocht
milieu voor zijn arbeid verwijlende, onderwijl den pachter of beambte opzocht om
diens portret te teekenen met evenveel liefde als hij dat van zijn heer gemaakt had.
Trouwens - hij heeft er wel eens over gedacht den verplichten arbeid een tijd stop te
zetten, om zich waarlijk te kunnen wijden aan een reeks beeltenissen van die enkelen,
aan wie hij zich door geest en hart verwant gevoelde.
Zijn volle toewijding gaf hij echter steeds. Menigmaal werd een portret, dat reeds
voltooid en dankbaar aanvaard was, nog eens opnieuw begonnen omdat het, bij alleen
lof, den schilder zelf maar niet voldoen kon. Hij zocht daarbij waarlijk niet alleen
het uiterlijk van zijn modellen, maar vóór alles hun geesteshouding. Bij zijn groote
belezenheid en veelzijdigheid werd hem dit aanleiding tot het voeren van onvermoeide
gesprekken vol van geest, kennis en genegenheid. Welk een beminnelijk en
onderhoudend ‘causeur’ kon hij zijn; de jongeren zullen, naar het mij voorkomt, wèl
doen de waarde van dit voorbeeld niet te onderschatten. Of is het niet haast een
beleediging, wanneer iemand, wiens geest vervuld is van gedachten en vragen,
waarvan de beteekenis door het maken van het portret zelf erkend wordt, uren moet
stil zitten om bekeken en bespeurd te worden door een zwijgend schilder, die hem
(met welk recht? zou gevraagd kunnen worden) tot zijn ‘object’ maakt?
Het persoonlijke en intieme onderhoud voldeed hem niet eens altijd geheel. Den
zakenman bespiedde hij bovendien nog in zijn zaken, den staatsman in zijn
redevoeringen, den hoogleeraar in zijn colleges.
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Zulke opvattingen kwamen voort uit de vaste en welgegronde overtuiging, dat de
portrettist de waarde van zijn arbeid meer in het menschelijk karakter dan in het
pittoreske heeft te zoeken, en dat zijn werk dus eer ‘grafisch’ dan ‘plastisch’ zal
moeten zijn. Misschien mocht hij zich daarbij wel beroepen op historische en
wijsgeerige overwegingen, die hem zoo lief waren. Want alle oostersche, perzische
en egyptische schilderkunst, ook die der vroege middeneeuwen, vond meer zijn stijl
en karakter door ‘het schrift’, door de beheerscht getrokken lijn, dan door de
kleur-vervloeiingen, die voor den luister der latere schilderkunst van zoo groot belang
zijn.
De zekere onmin tusschen sommige kunstminnaars en critici ter eene zijde en Jan
Veth ter andere wordt door deze opmerking zeker niet in zijn volle beteekenis ontkend,
maar als verklaring en toelichting schijnt zij mij toch niet zonder waarde te zijn. Het
vernieuwde leven onzer bouwkunst, ook thans nog zoo te waardeeren, voedde den
lust in alle sierende kunsten, die reeds daardoor een neiging naar het gebondene, het
lineair aansluitende, het grafische ontvingen. De internationale drift tot de
schilderkunst, in allerlei richtingen zich uitend, kon de kleur van de plastiek niet
scheiden. En zonder in het conflict partij te willen kiezen (‘hoe jammer’, zegt Huizinga
terecht in zijn boven aangehaald artikel, ‘hoe jammer dat men niet wedden kan op
de faam bij het nageslacht’) moet men toch erkennen, dat Veth zijn eigen aard het
veiligst stelde door in het grafische de gebondenheid te zoeken, waardoor hij tevens
aansluiting vond bij breeder beweging, die hem steeds had aangetrokken.
Zijn zin voor het architecturale kan wel niemand ontkennen, en geen schilder of
schrijver heeft daarvoor hardnekkiger en met meer veelzijdigheid getuigd. Zijn
geschriften, waardoor hij het behoud onzer oude monumentale bouwwerken trachtte
te verzekeren, behooren tot het allerbeste wat in dezen zin geschreven is. Aan zijn
onvermoeid verweer danken wij het behoud der Reguliersgracht, en zoo menig
pleidooi, waardoor niet alleen in Amsterdam, maar ook in andere Hollandsche steden
het oude prachtige stadsaspect niet roem- en weerloos aan een smakelooze
utiliteitsnoodzaak behoefde te worden geofferd.
Zijn onvermoeide ijver bracht hem van zelf in de in 1908 opgerichte vereeniging
Hendrik de Keyzer, waarvan hij, naar de meening van velen en zonder aan iemands
verdienste te kort te doen, niet slechts mede-oprichter, maar ook de ziel te noemen
is. Gesticht om de vernietiging van onze architecturale en bij uitstek openbare
kunstschatten te voorkomen, door ze naar het moderne leven zooveel mogelijk
onveranderd in het actieve leven te bewaren, heeft deze vereeniging menig monument
weten te behouden. Hoeveel onderhandelingen daarvoor gevoerd moesten worden
en hoeveel stuurmans-kunst er geeischt werd, Veth was altijd bereid tot hulp, en zijn
vele relaties en zijn schrandere
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blik deden een onzekere zaak menigmaal met een overwinning eindigen. Het lot van
het ‘Pesthuis’ verontrustte hem - terecht - nog in zijn laatste levensdagen; aan hem
is het te danken dat het voor afbraak behoed werd.
Maar zijn architecturale zin dreef hem niet alleen naar de oude monumenten; hij
bleef door zijn vriend K.P.C. de Bazel verbonden aan de nieuwere architectuur en
aan de sierende kunsten, zonder welke zij in volle machtsontplooiing verstarren zou.
Voor het recht begrip van Veth's zoeken is dit bijzonder karakteristiek. Natuurlijk
kon hij niet ten einde toe in Dr. Cuypers den wijzen bouwmeester blijven prijzen,
dien hij eens met zoo jeugdige waardeering was tegemoet getreden. Ook in de
bouwkunst kon de evolutie niet uitblijven; de nieuwere maatschappelijke
verhoudingen, de nieuwere materialen, zij dwongen evenzeer als de gezuiverde
architecturale ideeën tot een hernieuwde krachtsinspanning. De Bazel was een der
belangrijkste figuren, waarop deze vernieuwing zich beroepen kon. Zou men voor
Cuypers' kostbare erfenis Berlage kunnen aanwijzen, die het constructieve beginsel
verder dragen en ontwikkelen zou, van der Mey of de Klerk als den man die het
picturale, waarnaar de oude meester steeds gestreefd had, een ongekenden en
overvloedigen bloei zou verzekeren, voor de Bazel bleef het meest gewaagde bewaard,
dat echter wel het verhevenst den geest der architectuur vertolkt: de proportie. Er
ligt een zeer vruchtbare gedachte in deze toenadering van den grafisch gezinden
schilder tot den sévèren bouwkunstenaar der proportiën. Ieder der edele verhoudingen,
zij bleef Veth dringen naar zoo menige kunst, wier rechte ontwikkeling door den
geweldigen drang des tijds bedreigd werd.
Kan de vereeniging Joan Blaeu veel leden vinden, die geloofsbrieven toonden als
deze grafieker, die naast zijn vele uitgaven, aan welker verzorging met groote
genegenheid gewerkt was, verhandelingen schrijven zou als die over Vesalius (1915)
en Dodonaeus?
De gruwelijke wereld-oorlog veranderde iets aan zijn talrijke internationale relaties.
Nieuwe opdrachten uit Duitschland kwamen niet meer, zonder dat hieraan zijn geringe
sympathie voor de Duitsche zaak deel had. Mochten er daardoor al oogenblikken in
den atelier-arbeid vrijkomen, de arbeid in de Schoonheidscommissie te Bussum, die
door hem in samenwerking met zijn vriend de Bazel haast uitsluitend ten bate der
bouwkunst verricht werd, stelde nieuwe eischen. In 1918 werd de museumcommissie
ingesteld, waarin, hoe men ook over den geest van het uitgebrachte rapport denken
moge, Veth's ijveren in elk geval de hoofdzaak gesteund heeft: de betere inrichting
van ons Rijks Museum, waarvoor hij reeds jaren lang gestreden had en die wij thans
zoo verblijdend tot stand zien komen. In 1918 werd hij lid der
Monumenten-commissie afdeeling B, in het zelfde jaar buitengewoon hoogleeraar
aan de Rijks Academie van Beel-
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dende kunsten, waar hij in de afdeeling Kunstgeschiedenis en Aesthetica de
Portretkunst onderwijzen zou.
Een paar jaar later vertoonden zich de eerste verschijnselen van de pijnlijke ziekte,
die zoo vroeg een einde aan zijn leven maken zou. In 1921 ondernam Veth met zijn
vrouw een reis naar Nederlandsch-Indië, om daar hun dochter en schoonzoon te
bezoeken, maar ook om land, volk en kunst te leeren kennen. Een langdurige rust
van zijn overmatig drukke werkzaamheden zou zeker ook zijn gezondheid ten goede
komen; indien hij rust wist te nemen.
De laatste jaren werd zijn onverzwakte werklust af en toe geremd door een aanval
van zijn kwaal. Hij bleef de opgewekte, die hij altijd geweest was; bezorgdheid uitte
hij slechts tegen enkelen en terloops.
Opdrachten had hij nog altijd meer dan hij af kon. Een bijzondere voldoening was
het hem, dat een Commissie van advies hem met algemeene stemmen aanwees als
den kunstenaar, aan wien men veilig en in vertrouwen op een gelukkig resultaat het
portretstuk der koninklijke familie opdragen kon, dat in 1926 H.M. de Koningin zou
worden aangeboden.
De groote moeilijkheden van zulk een officieele portretgroep zag hij aanstonds
volkomen in. ‘Mijn eigen lieve werk ligt mij thans zoo na’ kon hij met zekere zorg
zeggen. Maar het eenstemmige vertrouwen had hem verkwikt, en met de hem eigen
energie maakte hij zich gereed, den arbeid te beginnen. Weldra echter gevoelde hij
zich door zijn in ernst toenemende ziekte genoopt, de reeds ontvangen opdracht weer
ter beschikking zijner lastgevers te stellen.
Hoe komt het, dat ik hier aan den bundel gedichten denk ‘De Zwerver spreekt’,
die in 1920 met een sympathiek voorwoord van Willem Kloos en in smaakvolle
typografische verzorging werd uitgegeven?
Waarschijnlijk wel omdat de melancholie, die zich bij het overwegen dezer reis
zoo gemakkelijk opdringt, ook de grondtoon was, die zoo menigmaal door de verzen
klonk, van tijd tot tijd door hem geschreven. Wel was hij zeer gesteld op een geestig
rijmpje; feestelijkheden zonder een poëtischen inval van hem waren haast niet
denkbaar. Maar in stiller oogenblikken was het of er iets van den weemoed in hem
ontwaakte, die in vele onzer Hollandsche vromen leeft. Nog in het aangezicht van
den dood maakte hij niet alleen een grappig rijmpje op de ziekte die hem zoo lijden
deed, maar ook een kloek vers, dat behalve een naklank op den versvorm der Duitsche
romantiek, tevens een medegevoelen hunner vrome verlangens omsloot. Het was
zijn laatste woord, op denzelfden dag zijner operatie: 29 Juni. In den vroegen morgen
van 1 Juli overleed hij.
A.J. DER KINDEREN.
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Levensbericht van Mr. Seerp Gratama
14 Dec. 1858-22 Mei 1923.
Het is in het geheel niet vreemd, dat velen, schoon daartoe aangezocht, het schrijven
van Gratama's levensbericht niet op zich hebben durven nemen. Waarlijk niet, omdat
zij zijn persoon niet zouden hebben bemind en geacht. Doch vóór alles en in alles
was hij rechtshistoricus en slechts zij, die ook in de kennis van het oude recht
uitblinken, gelijk hij dat heeft gedaan, zouden over hem kunnen schrijven, zooals hij
dat verdient, de beteekenis aangeven, die hij voor de wetenschap had en den invloed
meten dien hij er op geoefend heeft. Toen nu het bestuur onzer Maatschappij ook
van hen geen bereid vond, hebben wij overwogen, opdat niet het betere ook hier
weer de vijand van het goede blijken zou, dat een niet deskundige, maar die Gratama
overigens goed gekend had, enkele bladzijden aan zijne betreurde nagedachtenis
wijden zou. Zijne bijzondere verdiensten als rechtshistoricus zouden dan helaas niet
in het volle licht komen te staan, maar er bestond toch eenige kans, dat zijn beeld
zich in niet al te flauwe lijnen vertoonen zou, terwijl de juristen gemakkelijk zouden
kunnen aanvullen, wat zij in die teekening, meer bepaald van den rechtshistorischen
kant, hadden gemist. Aldus ook een onzer aanzienlijkste magistraten in een vriendelijk
advies. En ziedaar waarom dan de schrijver zijnen schroom overwonnen en zich tot
dezen arbeid gezet heeft, een werk dat hem niet als een onaangename taak drukt,
maar als een voorrecht verheugt. Zoo jarenlange vriendschap, achting,
geestesgelijkheid iemand eenig recht tot schrijven geven, dan zeker mag ook hij dat
recht voor zich opeischen.
Gratama stamde uit een geslacht, waarin van vader op zoon de rechtsgeleerdheid
beoefend is, en hij heeft met de stukken getoond, dat edel bloed niet liegt. Zijn
overgrootvader was mr. Seerp Gratama, geboortig van Harlingen, de Harderwijksche,
dan Groningsche hoogleeraar in het natuur- staats- en volkenrecht, strafrecht en
Romeinsch recht, opvolger van den afgezetten Van
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der Marck. Hij was getrouwd met Aafke Talma. Uit dit huwelijk o.a. mr. Sibrand
Gratama, voorzitter van het provinciaal gerechtshof in Drenthe, 1838, voor de
oprichting waarvan hij zeer geijverd had. Hij was getrouwd met Johanna Gesina
Oldenhuis Kymmell, wat sinds de familie zeer aan Assen bond. Uit dit huwelijk
waren elf kinderen, o.a. die Koenraad Wolter, geniaal geneesheer bij het leger, wiens
plotseling ontslag, 1887, door minister Weitzel, nooit voldoende is opgehelderd. Een
andere zoon was Bernard Jan, die te Assen èn het gymnasium bezocht èn later de
rechtspractijk uitoefende; 15 April 1858 bezette hij te Groningen den katheder van
Numan als hoogleeraar in het natuur- en strafrecht en de rechterlijke organisatie. Hij
was getrouwd met jkvr. Everdina Johanna de Jonge uit een Zeeuwsch geslacht: de
ouders van onzen Seerp. Ziedaar een reeks van juridische voorvaderen, die hem als
erfenis de ‘onwankelbare overtuiging in de eeuwige zedelijkheid van het Recht’
mogen hebben nagelaten. Van zijnen vader heeft hij misschien de grondige kennis
van het oude, vooral germaansche recht geërfd, misschien ook iets van het weinig
vlotte van 's mans doceertrant. Er waren ook tegenstellingen. De zoon voelde
vrijzinnig, de oude professor Gratama, met Groen in drukke briefwisseling, was toch
niet onvervalscht antirevolutionair of confessioneel. Veeleer was hij ethisch, d.w.z.
geestverwant van La Saussaye Sr. en J.H. Gunning Jr., maar afkeerig van
conservatisme en zelfs met democratische neigingen, toch weêr de geëerbiedige
leermeester van jhr. mr. A.F. de Savornin Loman.
In Groningen heeft onze Gratama de lagere school bezocht, eindexamen-gymnasium
gedaan, 1876, en in Groningen gestudeerd, student, zoowel de tradities van zijn
geslacht als die der hoogeschool waardig. Zijne examens in de faculteit der
rechtsgeleerdheid, gelijk het candidaats in de klassieke letteren, legde hij cum laude
af en cum laude ook promoveerde hij 27 Juni 1883 op een proefschrift ‘Eene bijdrage
tot de rechtsgeschiedenis van Drenthe’, eene dissertatie, die, vooral aan de oude
rechtspleging gewijd, zijn naam als rechtshistoricus bekend maakte. Zóó waren de
tijden veranderd! Een leerling van Van der Marck, L.M. Schukkingh, was 1764
gepromoveerd op ‘De symbolica rerum traditione quae in Drenthiae republ.
stoklegginge nuncupatur’, en aldus aan het vaderlandsch recht aandacht te schenken
gold toen voor geringschatting van het Romeinsche, zoodat de rector Chevallier
bedenkingen had en Van der Marck van onrechtzinnigheid begon verdacht te worden.
Nu juichte ieder reeds de keuze der stof toe. Over het boek zelf heette het nog onlangs:
‘van een jurist, die op nog geen 25 jarigen leeftijd een zóó rijp geschrift afleverde,
viel veel te verwachten en die verwachting is geenszins beschaamd’1. En de president
van den Hoogen Raad, zou er
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eenmaal de feitenkennis, de scherpzinnige ontleding, het historisch inzicht en de
vaste hand in het groepeeren van het materiaal in prijzen. Na nog een poos in
Straatsburg gestudeerd te hebben, bleef Gratama voorloopig te Groningen. Archivaris
was daar toen mr. W.O. Feith, die door zijne kennis van, zoowel als zijne warme
liefde voor zijn vak jonge menschen sterk trok. Zijn eigen zoon, de latere archivaris
mr. J.A. Feith, Bondam, Heeres, onze Gratama e.a. hebben zich hier voor goed der
archiefstudie gewijd. Zoo bevreemdt het ons niet, dat Gratama spoedig tot
rijksarchivaris in Drenthe benoemd werd; 1 September 1887 aanvaardde hij zijn
ambt. Kort te voren was hij gehuwd met mejuffrouw E.J.W. Gelderman te Arnhem,
die hem, na een lang, gelukkig huwelijk, met twee gehuwde zonen en eene getrouwde
dochter zou overleven.
Reeds vóór dat jaar had hij in het Rechtsgeleerd Magazijn III, V, VI en VII studiën
geplaatst over art. 2014 B.W., over de beoefening der nederlandsche
rechtsgeschiedenis, over Heuslers ‘Institutionen des deutschen Privatrechts’ en over
het zoogenaamde retentierecht; nu gingen de juist negen jaren van zijn archivarisschap
in Assen de volle ontplooiing brengen zijner wetenschappelijke gaven. Voor het
Archief zelf allereerst zijn die jaren van beteekenis geweest. Toen Gratama zijn ambt
aanvaardde, was het gevestigd in een woonhuis aan den Noordersingel, bovendien
nog voor andere rijksdiensten in gebruik. Het is den jongen archivaris gelukt daarin
verandering te brengen. Achter het Stadhuis aan den Brink, eenmaal de kerk van het
Convent Maria in Campis, daarna (1662) van de hervormde gemeente, daarna (1851)
stadhuis, lag de pastorie, een deel ook eens van het klooster, naast het ontvangershuis,
met een grooten tuin, die reikte tot den Stationsweg, het laatst bewoond door den
schrijver dezer bladzijden. Maar ook dit oude is voor het nieuwe geofferd. Op de
plek van huis en tuin verrees het nieuwe Rijksarchief. Men behield den ouden
kloostergang met de spitsbogen, een stuk nu van het Museum van Oudheden
gelijkvloers, de verdiepingen herbergen de onder Gratama sterk uitgebreide archieven.
Hij zelf heeft er niet meer van genoten: in 1896, jaar der opening, zou Mr. J.G. Ch.
Joosting hem als rijksarchivaris opvolgen.
Gratama heeft allereerst de oud-provinciale archieven tot 1814 geordend, daarnaast
enkele van gemeenten, t.w. Koevorden, Borger, Meppel en Hoogeveen, waarvan
prof. R. Fruin de inventarissen ‘thans verouderd’ noemt1. Laat het zijn, in elk geval
openden zij die archieven voor het gebruik. Desgelijks heeft hij zich met ijver het
lot aangetrokken van de rechterlijke, kerkelijke en markearchieven en daarvan ettelijke
naar het Rijksarchief overgebracht. Door er plaats voor te maken heeft hij waardelooze
stukken opgeruimd, zooals quitanties wegens betaalde interessen van land-
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schap-obligaties, aldus zijne overtuiging in de practijk omzettend, dat op een archief
niet alles behoeft bewaard te worden. Zoo is het ook, al zal men tot vernietiging
natuurlijk nimmer zonder ernstig wikken-en-wegen mogen overgaan.
Naast dezen arbeid voor het Archief staat ander werk van niet minder beteekenis.
Het welbekende en door zijne opeenvolgende leden welbeminde Historisch
Genootschap te Groningen, opgericht in 1886, besloot 21 Januari 1888 tot de uitgave
van een Oorkondenboek van Groningen en Drenthe, dat alle oorkonden zou bevatten,
die betrekking hadden op de stad Groningen, de Ommelanden, de Friesche grietenij
Achtkarspelen (door kerkelijke banden met Groningen vereenigd en door den apostel
Liudger aan het bisdom Munster toegevoegd) en de Landschap, en wel in
chronologische volgorde. De bewerkers, leden des Genootschaps, waren P.J. Blok,
J.A. Feith, S. Gratama, J. Reitsma en C.P.L. Rutgers. Deel I met nos. 1-604, ao.
750-1372, verscheen 1896 bij Wolters te Groningen, deel II met nos. 605-1243, ao.
1372-1404 in 1899 bij denzelfden uitgever, beide in kloek 4o. Fraaie afbeeldingen
van zegels staan op afzonderlijke bladen tusschen den tekst. Deel II bevat dan voorts
enkele onechte stukken, een index van eigennamen, een van zegels, en eindelijk, blz.
493-521 eene breede Toelichting. J. Reitsma verhaalt daar de geschiedenis van het
plan van bewerking, waaruit o.m. blijkt, dat Gratama de ‘algemeene punten tot
leiddraad bij de werkzaamheden van het oorkondenboek’ heeft opgesteld. Hij was
het ook die, behalve het werk aan de hem toebedeelde registers, ook de normalisatie
van de kopij voor zijne rekening nam, d.i. zorgde voor de gelijkvormigheid van
editie. Hij en Blok zorgden ook voor de eindrevisie. In weerwil van zijn straks te
noemen vertrek naar Rotterdam heeft Gratama al dit werk tot het eind toe
waargenomen. Hijzelf schreef in de Toelichting de §§ over omvang van plaats en
tijd, opvatting van het begrip oorkonde en tijdrekening. Aldus blijft zijn naam
verbonden aan dit werk van groote geleerdheid, eene schatmijn voor de geschiedenis
van Groningen en Drenthe, en zijne uitgebreide en grondige kennis is aan het
Drenthsche gedeelte bij uitstek ten goede gekomen.
Had hij reeds in de Verslagen der Vereeniging t. uitgave van oudvaderl.
rechtsbronnen II 5 rechtsbronnen van Koevorden uitgegeven, II 6 drie stukken
betrekkelijk Overijselsche marken, en in Werken van het Genootschap Pro excolendo
jure patrio VII 2 eenige ordelen en verordeningen van Drost en Etten - in 1904 gaf
hij zijn ‘Drenthsche rechtsbronnen uit de 14e tot 16e eeuw, 's-Grav., Nijhoff’ in W.W.
der genoemde Vereeniging 1o reeks, no. 17. Aan de uitgave gaat eene breede inleiding
vooraf, waarin o.a. ook de bepaling van het begrip rechtsbron, niet als een van de
bevoegde overheid uitgegaan voorschrift, maar als bron voor de kennis van het oude
in casu Drenthsche recht. Natuurlijk zijn hier ook de documenten der heerlijkheid
Ruinen opgenomen.
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Ofschoon Gratama geen man was om anderen met praten over werk, dat hij onder
handen had, te vermoeien, herinner ik mij toch wel de opgewektheid, waarmede hij
ook aan dezen arbeid bezij was.
Dit geldt in hooge mate van wat hij voor de juiste kennis van het beklemrecht
heeft gedaan, in Groningen en Drenthe het recht van den huurder op vaster en
duurzamer voorwaarden van huur, zoo hij een eigen huis op het gehuurde had, t.w.
voorkeur bij weder inhuren, vastheid van huurprijs en dergel. Nadat de beklemming
vererfelijk, dus vast en niet meer aan een bepaald persoon gebonden was geworden,
begon men daarop het beginsel der ‘gezamende hand’ toe te passen, waardoor b.v.
de gezamenlijke minderjarige kinderen van den overleden huurder te zamen huurders
werden, totdat het jongste meerderjarig geworden was. In 1889 had Gratama in
Rechtsgel. Mag. VIII reeds eene beklemrechterlijke quaestie behandeld, in 1893-1895
verscheen zijn ‘Het beklemrecht in zijne geschiedkundige ontwikkeling’, breed, rijk
gedocumenteerd, magistraal. Deskundigen hebben er o.m. in geprezen, dat hij, door
het nadruk leggen juist op de instelling van dit gezamenderhand bezit, den
ontwikkelingsgang van het beklemrecht zoo duidelijk heeft gemaakt1. In later jaren
schreef hij nog over ‘De jongste jurisprudentie in zake het beklemrecht’ in Tijdschr.
voor privaatrecht II, 1901 en over ‘Het jongste feit in de geschiedkundige
ontwikkeling van het beklemrecht’ aldaar V, 1904.
Naast dit werk van zuiver wetenschappelijken aard heeft Gratama ook lichtere
studies gegeven. In den Nieuwen Drenthschen volksalmanak schreef hij over ‘Het
verkeer in Drenthe en van Drenthe met naburige gemeenten’ (1890), ‘Gebeurtenissen
in Drenthe in het laatste kwart der 18de eeuw’ (1891 en drie volgende jaargangen),
‘Nog eens het wapen van Drenthe’ (1895). In den Groninger volksalmanak van 1890
plaatste hij een opstel over ‘De posterijen te Groningen in den tijd der Republiek’.
Aan Groningen trouwens heeft hij ook nog andere, zuiver wetenschappelijke studie
gewijd, zooals zijn ‘Het ontstaan en de ontwikkeling van het eigenlijk stadsbestuur
te Groningen tot in 't begin der 15de eeuw’ in Bijdr. Vad. Gesch. en Oudh. 3e reeks,
VI, ‘eene belangrijke, van groote historische kennis getuigenis afleggende
verhandeling die een verrassend licht over dit onderwerp bracht’2. In het bekende
Gedenkboek der Reductie van Groningen in 1594, Gron. Wolters 1894, eene uitgave
wederom van dat Historisch Genootschap, dat ‘het zijn plicht had geacht den
driehonderdsten gedenkdag van dat feit niet onopgemerkt te laten voorbijgaan’,
schreef Gratama over het voorspel van het beleg.

1
2

Voor een kort overzicht van het beklemrecht Fockema Andreae, Het Oudn. Burg. Recht, I,
1906, blz. 347-362.
De Blécourt, t.a.p., blz. 378.
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Het is zeer levendig geschreven; de ellende door Verdugo's benden in de Landschap
te weeg gebracht, Prins Maurits' en graaf Willem Lodewijks legerschouw bij de
Berkumer brug treffen door de uitbeelding.
Ik noemde reeds een en ander maal ons Historisch Genootschap te Groningen.
Gratama was een der oprichters en bezocht de maandvergaderingen getrouw. Zijne
bijdragen alsdan vindt men opgeteld in ‘Historische Avonden’, een bundel door het
Genootschap uitgegeven bij zijn tienjarig bestaan, Gron. Wolters, 1896 blz. 14 vlgg.
Voorts staat er blz. 86-134 van zijne hand ‘Iets over het getuigen- en inquisitie-bewijs
in het Oud Vaderlandsch recht’ 1896. Het was het fatale jaar in zijn leven, het jaar
van den grooten ommekeer, gelijk wij zien zullen. Niet zonder bedoeling dan schreef
hij in het exemplaar van genoemden bundel, dat hij mij (als al zijne werken) ten
geschenke gaf, ‘In memoriam archivarii Drenthini hoc Sabattho post beati Martini
hyemalis MDCCCLXXXXVI. Het was Zaterdag 14 November; drie weken vroeger
had hij Assen verlaten en ik hem uitgeleide gedaan met vele anderen, die het heengaan
van Gratama zeer betreurden en terecht als een verlies voor Assen beschouwden.
Van Rotterdam uit bezocht hij ook af en toe nog het Historisch Genootschap. In den
tweeden bundel ‘Historische Avonden’, bij het twintigjarig bestaan, 1907, vind ik
als door hem op eene maandvergadering als gast behandeld ‘De oorsprong der
tienden’, daarna in Rechtsgel. Mag. XIX en XX.
Nadat ik in het voorjaar van 1893 naar Assen gekomen was, bond ons al spoedig
eene daarna met de jaren toenemende vriendschap, op gemeenschappelijke liefde
voor de geschiedenis (in de kennis waarvan hij echter verre mijn meerdere was)
misschien gegrond, zeker door veel overeenstemming ook op andere terreinen gevoed.
Toen nu in 1895 H.M. de Koningin-Regentes met de jonge aanstaande Koningin ook
Drenthe bezoeken zou, rees in ons het plan om in den Ballerkuil te Rolde, overoude
plek van rechtsbedeeling, eene Oudgermaansche rechtspleging te doen herleven.
Niet thans nog uit persoonlijke ijdelheid natuurlijk, maar alleen om der wille van
historische juistheid moet ik hier den heer Fruin t.a.p. aanvullen. Het plan is van
Gratama, die er mij over sprak, en aanstonds rees voor onze verbeelding het oude
Thing omhoog. Hij verschafte de rechtshistorische gegevens, ik schreef het stuk met
de koren, waarop Richard Hol de muziek componeerde. Reyding's vaardige stift
teekende de- figuren, de Inleiding is tot blz. 12 van Gratama, daarna van mij, de
Aanteekeningen verdeelden wij. Het was zooals wijlen prof. Verdam voor ons dichtte
en wij tegenover de Inleiding lieten afdrukken:
‘Si twee gingen tsamen achter lande
Haerre een vont enen diamant;
Dander sleepen mit finen sande,
Ende doe so ginc hi van hant in hant’.
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Wijlen Verdam, schreven wij. Ach, hoevelen zijn sedert mede heengegaan van die
allen, die vol toewijding de rollen in ‘Bij klimmender zonne’ hebben vervuld op dien
Zaterdag van zwaren regen, 7 September 1895, toen toch het trieste weer den indruk,
dien hunne opvoering maakte, niet kon uitwisschen. Zij is later ook in andere plaatsen
herhaald.
Reeds van vroeger, van Dec. 1893, dagteekent de oprichting (o.a. door Gratama)
van dat genootschap Minerva, waarvan de leden, rechters, leeraren, geneesheeren,
predikanten op maandelijksche samenkomsten mededeelingen ieder uit zijn vak van
studie deden. Het ging er eenvoudig en zonder ophef toe, maar wij werkten er hard
voor en het heeft bij velen den lust in wetenschappelijken arbeid onderhouden en
vermeerderd, gelijk het nog voortgaat te doen.
Ik voeg het beste hier bij, wat reeds na Gratama's Asser periode valt: zijne
ontdekking van den urnenzwendel in 1899 en 1900. In die jaren kon men af en toe
in Assen langs de huizen een paar mannen met ‘urnen’ zien leuren, d.w.z. kannetjes,
schalen, potten, van grauwe klei gebakken, enkele inderdaad in den vrij goed
nagebootsten vorm van echte urnen, waarin dan zelfs wat half verbrande beenderen;
alles opgedolven, heette het, in de zandlagen bij Valthermond. Particulieren kochten,
het Museum kocht, de affaire bloeide merkbaar, de toevloed minderde niet, ik herinner
mij de handkar, die ten slotte het profijtelijk materiaal vervoeren moest. Gratama
vertrouwde het werk niet. Hij kwam uit Rotterdam over en Maandag 1 en Dinsdag
2 Juli 1901 bezochten wij te Odoorn, Valthe en Exloo de zoogenaamde vindplaatsen,
genietend meteen van de toen nog zooveel ongerepter schoonheid der Landschap.
Het was alles eene vernuftig bedachte en handig uitgevoerde mystificatie (als het
befaamde Oera-Linda-Bok of de ‘Clapper’ der Calkoens, maar van lager allooi en
slechts uit geldzucht opgezet), waarover daarna velen gelachen en enkelen zich
geschaamd hebben. Men zie Gratama's ‘Urnenvondsten in Drenthe’ in Bulletin
Oudheidk. Bond, 1901/1902 III, 234 en daarnaast Joosting in Bijdr. Prov. Gron.,
1900, I 120.
Waarom - de vraag dien ik thans aan de orde te stellen - is deze bij uitstek geleerde,
scherpzinnige, in het Oudvaderlandsch recht als schier niemand ervaren man, geen
hoogleeraar geworden? Velen hebben het ook toen gevraagd, en aldus ben ik genaderd
tot de groote teleurstelling in zijn leven. Gratama was van 1885-1887 privaatdocent
in het Oudvaderlandsch recht te Groningen geweest, had, toen hij archivaris werd,
het ambt opgegeven, maar zich 1889 weder laten aanstellen. Wat ware natuurlijker
geweest, dan dat men hem tot hoogleeraar benoemd hadde in het vak dat hij
beheerschte, in de stad der tradities van zijn geslacht, terwijl art. 77 2o van de wet
op het H.O. sub d. voorschrijft, dat aan elke Universiteit onderwijs wordt
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gegeven in het Oudvaderlandsch recht en zijne geschiedenis. Het heeft niet mogen
zijn. Waarom? Het notulenboek der juridische faculteit van Groningen ligt voor
niemand open. Wat men altijd hoort is dat Gratama geen doceergaven had en als
docent niet wist te boeien. Maar wat zeggen zulke woorden? Boeien is niet altijd
goed doceeren. Er zijn docenten, met name in de geschiedenis, die ‘boeien’, omdat
zij de stof ‘grappig’ behandelen, licht humoristisch of licht ironisch, wat toch niet
anders is dan der historie het hart uitsnijden. Ik kan niet beoordeelen, of Gratama
waarlijk als privaatdocent vervelend was, in het gesprek was hij dat stellig niet en
iets helder uitleggen kon hij zeker ook. Slechts weet ik, dat hij zich het geval bitter
aangetrokken, de banden met de Universiteit verbroken en eene benoeming aan de
rechtbank begeerd heeft. Met zijne ontzaglijke kennis lag de vervulling van dien
wensch dichtbij. Nog in datzelfde jaar 1896 vinden wij hem rechter in de
arrondissementsrechtbank te Rotterdam, waar hij kwam te wonen aan den Nieuwen
Binnenweg 217. De leegte door zijn vertrek te Assen veroorzaakt was groot en
pijnlijk. Onder zijne (niet talrijke) nagelaten papieren bevindt zich de minuut van
een brief van begin Januari 1897 aan een niet bij name genoemden hoogleeraar. Het
is niet onbescheiden daaraan enkele zinnen te ontleenen. ‘Zoo veel tijd tot studie als
in Assen beschikbaar bleef, heb ik hier niet. Dit is een donkere schaduwzijde van
mijn overgang tot de rechterlijke macht. Toch heb ik geen berouw over den gedanen
stap, 1o omdat ik toch au fond jurist ben gebleven en 2o omdat ik er geen vrede mee
zou gehad hebben voor mijn leven aan het Archief te Assen verbonden te blijven.
Naar ik nu inzie was het in 1885 slechts eene illusie van mij te denken, dat in
Nederland de uitdrukkelijk uitgesproken wil van den wetgever ten aanzien van het
onderwijs aan alle universiteiten in het Oudvaderlandsch recht zou worden uitgevoerd
en te hopen dat het mij zou gelukken in die richting een loopbaan, als in Duitschland
beginnende met privaatdocent, te vinden. Ook de combinatie van eene betrekking te
Groningen met het archivarisschap te Assen bleek ijdele hoop’. En verderop in den
brief, ‘Bepaaldelijk waar de Regeering, althans de bevoegde autoriteit, wel mijne
diensten als privaatdocent aanvaardde en, blijkens mij gunstig advies der
rechtsgeleerde faculteit te Groningen, die voor het onderwijs wenschelijk achtte,
maar ze geene enkele finantieele tegemoetkoming van de zijde van den Staat waardig
rekende, zelfs geen voorstel in die richting heeft gedaan.... Ware mij eenig uitzicht
geopend, geloof het vrij, ik had niets liever gedaan, dan mij hoe langer hoe meer, op
den duur misschien geheel en al, aan mijn geliefkoosde studie gewijd. Het is geen
geringe zaak eene levensillusie te moeten opgeven, omdat eene wettelijke bepaling
eenvoudig onuitgevoerd wordt gelaten’. Men ziet het en daarop komt het aan: trots
het gunstig advies der faculteit is er geen
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benoeming gevolgd. Zou zij, denkt men, zulk een advies hebben uitgebracht, zoo
het privaatdocentschap eene mislukking gebleken ware? In elk geval en wat er van
zijn moge, Gratama's leven nam in 1896 zijn grooten keer.
Het is de moeite waard op te merken, dat de ondervonden teleurstelling hem niet
in grimmigheid of als gebroken man heeft doen neêrzitten. In plaats daarvan heeft
hij van stonde af aan eene buitengewone werkkracht ontwikkeld en al zijne kennis
en schitterende gaven aan zijn nieuwe ambt dienstbaar gemaakt. Ook met zijne
wetenschappelijke studiën ging hij onverpoosd voort. In het Rechtsgeleerd Magazijn
XV sprak hij over de uitgave van Huig de Groot's ‘Inleydinghe’ door Fruin en
Fockema Andreae, in 1898 in het Weekblad voor privaatrecht over de oude notariëele
archieven, en aan het Departement van Justitie moet zijn in dat jaar uitgebracht advies
berusten betrekkelijk die archieven in verband met het wetsontwerp tot wijziging
der wet op het notariaat. Aan de erfgooierskwestie wijdde Gratama zijn volle aandacht,
hij sprak over de erfgooiersrechten in eene vergadering onzer Maatschappij, Handd.
en Med. 1905/06, 106. Doch vooral, hij verdedigde het grootendeels van hem
afkomstige wetsontwerp tot regeling der erfgooierszaak als regeeringscommissaris
in de Staten-Generaal met zaakkennis, slagvaardigheid en nimmerfalende overtuiging.
Na het tot stand komen der wet, 1912, ontving hij deswege het Commandeurskruis
der Orde van Oranje-Nassau. Ridder was hij reeds in 1895 geworden bij gelegenheid
van de voorstelling in den Ballerkuil, in 1908 van den Nederlandschen Leeuw, thans
in 1912 Commandeur en in 1920 Groot Officier in de orde van Oranje-Nassau. Deze
laatste onderscheiding gewerd hem na het ten einde brengen van zijn arbeid als
voorzitter der Staatscommissie voor de herziening van het Wetboek voor burgerlijke
rechtsvordering. Eerst, 1907, had de Nederl. Juristenvereeniging eene commissie
benoemd, waarvan eerst Houwing, toen Gratama voorzitter geweest was. In 1911
was zij toen Staatscommissie geworden.
Gratama was toen sinds jaren niet meer te Rotterdam. Na voor het eerst in 1901
en sinds herhaaldelijk op de voordracht te hebben gestaan, werd hij in November
1904 Raadsheer in den Hoogen Raad der Nederlanden. Dien dag woonden zijne
vrienden zijne plechtige installatie in het gebouw aan het Plein bij en hoorden den
voorzitter aan den nieuwen raadsheer, gelijk destijds gebruikelijk was, zijn eigen
leven verhalen. Het was een schoone dag en, toen ik hem daar zag zitten, geroepen
nu voortaan tot onze hoogste rechtspraak, verheugde ik mij over de eer hem beschoren,
eene vergoeding voor de vroegere, toch nog niet gansch vergeten teleurstelling. Zoo
dan begon het laatste tijdperk van dit rijke leven. Van 1902 tot 1918 Raadsheer, 1
October des laatsten jaars Vice-president van den Hoogen Raad, heeft hij in dat
tijdperk den lande de gewichtigste diensten bewezen, zoodat na zijn
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verscheiden de president jhr. mr. de Savornin Lohman in eene plechtige zitting van
dat college, spreken mocht van het verlies, dat geheel Nederland leed door het
heengaan van een zijner voortreffelijkste zonen. Hij gewaagde verder van de oprechte
vriendschap, die Gratama's medeleden voor hem hadden opgevat, maar eene
vriendschap doordrongen van een diepgevoelden eerbied. Zijn goedmoedige eenvoud
deed aan het gezag, dat van hem uitging, niet te kort. Want dat gezag dankte hij mede
aan zijne groote wetenschappelijke gaven en zijnen noesten arbeid. Nog zeide de
president: ‘Hij heeft zijn gansche leven in dienst gesteld van ééne groote gedachte,
de historische; daarmede is hij vruchtbaar geweest in wetenschap, in rechtspraak en
in wetgeving. Wij weten uit jarenlange ervaring, opgedaan in onze samenwerking
in dit college, hoe scherpzinnig en gezond zijn oordeel was, hoe fijn zijn rechtsgevoel,
hoe uitgebreid zijn rechtskennis, en daarmede hoe groot dat gezag van zijn woord
... en zijn ijver om in de rechtspraak het richtige recht te laten triomfeeren’. Uit deze
woorden blijkt o.m. wel treffend, dat Gratama aan zijn eigenlijk ambt het beste heeft
gegeven, dat hij bezat. Zelfs heeft hij in 1910 de bibliotheek van den Hoogen Raad
geordend en gecatalogiseerd. Doch gelijk alle menschen, die (niet, het druk hebben;
dat hebben wij allen, maar die) veel doen en afdoen, vond hij nog tijd voor allerlei
ander werk.
Hij was mede-oprichter van de Vereeniging van archivarissen, 1891, en heeft altijd
aangedrongen op eene regeling van het archiefwezen bij de wet. Dus was hij van
1900 tot 1906 lid van de commissie, die het ontwerp voor eene volledige archiefwet
zou opstellen en ook daarna heeft hij tot het in stand komen dier wet veel bijgedragen.
Hem is het ook te danken, dat art. 69a van de Wet op het notarisambt de overbrenging
der notarieele protocollen van vóór 1811 naar de archieven gelast.
Zijne liefde voor kunst en historie heeft hem voorts tot al weder anderen arbeid
uitgedreven. In April 1918 werd hij lid van de afdeeling voor restauratie van de
Rijkscommissie voor de monumentenzorg en November deszelfden jaars algemeen
voorzitter dier Commissie. Aan zijn graf getuigde minister De Visser, dat, wanneer
het ontwerp voor een monumentenwet het Departement zal verlaten dit aan Gratama's
arbeid en toewijding zal te danken zijn. Voor de beveiliging onzer gedenkstukken
heeft hij wezenlijk onschatbare verdiensten en zijne oude liefde voor de Landschap
is aan het behoud bepaaldelijk der hunnebedden ten goede gekomen. Op dit terrein
lag almede het initiatief dat hij nam voor de oprichting van de Vereeniging
‘Arentsburgh’ tot het doen van opgravingen in Nederland, waarvan hij daarna
voorzitter was. Hij was het insgelijks van het Historisch Gezelschap in zijn woonplaats
en van ‘Die Haghe’. Wie herinnert zich zijn prachtig artikel over den Hofvijver niet,
in het Jaarboek dier vereeniging, 1906. Van onze Maatschappij was hij
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lid sinds 1890, in 1907 werd hij het van het bestuur. Welk een feest was het altijd,
wanneer hij voor de samenkomst der Historische Commissie, den avond vóór de
jaarvergadering, uit den Haag tot ons over en aan tafel kwam, om daarna naar de
klassieke Nutszaal te gaan. Doch het gebeurde niet al te vaak: zijne uren waren te
kostbaar.
In zijne Rotterdamsche jaren was hij lid van de Commissie van toezicht op het
lager onderwijs, in zijne Haagsche van het hoofdbestuur van Pro Juventute. In
Rotterdam werd hij ook, 1908, beschermheer van Kuyl's Fundatie, die oude, deftige
instelling voor weduwen of ‘bejaarde vrijsters’, in 1812 gesticht, waarvan de rekening
elk jaar (volgens den laatsten wil van Mej. Anthonette Kuyl) zou worden opgenomen
en gesloten door ‘den Staatsraad van den Keizer (toen van Maanen) en den president
van het keizerlijk gerechtshof in Den Haag’, na wier overlijden als beschermheeren
de president en oudste vice-president van het Keizerlijk Hof zouden gevraagd worden1.
Met de hem zoo bij uitstek eigene vurige toewijding heeft hij ook kerkelijke
belangen gediend. In Rotterdam werd hij 1900 ouderling der Waalsche gemeente,
in 1908, wegens bewezen diensten, ‘archiviste honoraire de l'Eglise Wallonne’, in
datzelfde jaar ook lid der Algemeene Synodale Commissie. Daarnaast heeft hij zitting
gehad in het Hoofdbestuur van den Nederlandschen Protestantenbond in dezelfde
jaren dat ik voorzitter was, en hoe menigmaal heeft hij ons in moeielijke gevallen
met zijn scherpzinnig advies gediend. Oòk was hij, gelijk zijn ambtgenoot Hesse,
lid van het bestuur der afdeeling 's-Gravenhage. Deze belangstelling in kerkelijk
vereenigingsleven sproot bij hem voort uit eene warme, godsdienstige overtuiging.
Niets teerder en niets moeielijker dan daarvan te spreken. Hoe waarachtig het moge
geweest zijn, het heeft daarom niet open gelegen voor elken onbescheiden blik. En
wie er iets van speurde brengt het niet aanstonds op wegen en straten. Maar dit mag
ik neêrschrijven, dat voor Gratama, die zich in ons kerkelijk Kanaän tot den
rechtervleugel der modernen rekende, godsdienst geen vrees was, maar wel ontzag,
ontzag voor den heiligen God, die tot ons komt met den eisch tot gerechtigheid. Dit
grensde immers dicht aan zijn eerbied voor het Recht. En voorts ook hier die grondtrek
van zijn karakter, onvolkomenheidsgevoel en besef van kleinheid, maar meteen een
geloof, dat hem er uit ophief en hem nog in zijne allerlaatste dagen in vredige overgave
luisteren deed naar de trouwe stem, die hem de liederen voorlas, welke hij in zijn
bundel op de eerste bladzijde had aangeteekend, 35 (‘Daar spreekt in 't diepst van 's
menschen hart’), 84 (‘Heilig God, voor wien slechts waarheid’), 85 (‘God enkel
licht’). Wie ze leest, zal er

1

Rotterdam in den loop der eeuwen, II, 6, 351 vlgg.
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gewis de klare vertolking in opmerken van de gevoelens, die ik voor zijn geloofsleven
typisch noemde.
De heiligheid ook van zijn gezinsleven vrage eerbiediging - geene schennis daarvan
is het te gewagen van zijne teedere zorgzaamheid, van zijne altijd helpende toewijding,
waarmede hij gereed stond kleine moeilijkheden uit den weg te ruimen. In zijne
persoon trof, heb ik altijd gedacht, niets zoozeer als zijne loutere rechtschapenheid,
ook dit immers weêr een andere kant van dien eerbied voor het Recht, die dit leven
tot zulk een éénheid heeft gemaakt. Gratama was in bevrienden kring zeker een
gezellig man en dat hij zin voor humor had, is mij waarlijk in al die jaren niet
verborgen gebleven,maar, terwijl zijn ernst niets stroefs had, klonk in zijn scherts
nimmer iets dat streed met de zuiverheid van zijn karakter. In eene wereld van veel
vertoon en schijn, van veel leugen en onrecht, stond hij voor onze oogen als een, die
zijnen weg ging in oprechtheid. Hij nam geene houding aan. Op zijn woord kon men
veilig bouwen. Men behoefde nimmer te vreezen voor eene onverwachte openbaring
van onwaarachtigheid. Ik geloof, dat hij met opwellingen van drift vaak zijn strijd
gestreden heeft, ik weet, dat er soms, zoo niet aan zijn lippen dan toch aan zijn pen,
een scherp woord ontglipt is. Maar wat hem griefde was altijd onwaarachtigheid en
wat hem kenmerkte liefde voor waarheid. Ik heb - zoo ik, nu ook voor mij de
schaduwen langer worden, één oogenblik roemen mag - den omgang genoten van
velen, op wie mijn vaderland met reden trotsch is, hoog tegen hen opgezien om de
uitnemendheid hunner persoonlijkheid, tegen weinigen zoo hoog als tegen dezen
man, in wien geen bedrog was.
Dinsdag 22 Mei 1923, toen de zon dalen ging, is ook zijn licht gebluscht en Vrijdag
25 hebben wij hem op Oud Eik en Duinen ter ruste gelegd. De belangstelling was
groot en ontroerend. Minister De Visser heeft gesproken, daarna, op verzoek van
den ontslapene zelven, alleen nog maar de schrijver dezer bladzijden. Ontroerend
niet minder is de lectuur der brieven, uit allerlei oorden aan de weduwe geschreven,
maar waaruit aan te halen de kieschheid verbiedt. Er zijn er onder de schrijvers, die
getuigen, dat Gratama hun gaf wat niemand zonder groote schade missen kan, geloof
in goede trouw. Teekenend ook een onzer hoogste magistraatspersonen: ‘Seerp was
een mijner promotieparanymfen en, toen mijn oom, de oud-minister Kappeyne, op
de promotiepartij eene waardige plaats moest hebben, wisten wij niet beter te doen
dan hem naast Seerp te zetten’. En Kamerlingh Onnes, ook reeds van ons heengegaan:
‘De herinneringen aan de jeugd, die mij met uwen voortreffelijken echtgenoot
verbonden, herinneringen tevens aan zijn ouderlijk huis, heb ik trouw bewaard’.
Voor mij, met zijne herinnering verbindt zich in mijn gemoed de heugenis aan menig
uur in lang vervlogen jaren van gemeenschappelijken arbeid, van
onderzoekingstochten in de Land-
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schap, van vreugde en leed, maar goede uren altoos, tot de laatste aan zijn sterfbed
toe. Ik zou het niet zeggen, zoo dit persoonlijke niet meteen het algemeene ware.
Want, om ten slotte nog eens jhr. de Savornin Lohman aan te halen, ‘Gratama bezat
al die eigenschappen, welke omgang en samenwerking zoo gemakkelijk en aangenaam
maken. Wij allen, zijne collega's, waren zonder uitzondering zijne vrienden. Niet
enkel in de Raadkamer, ook in onze harten laat zijn heengaan eene groote leegte’.
Hoe schoon en hoe rijk is het leven geweest, dat zulk een getuigenis uitlokte èn
verdiende! Gelukkig - bij al hunne droefheid - zijne betrekkingen, zijne vrienden,
allen, die hem aldus hebben gekend en bemind!
L. KNAPPERT.
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Levensbericht van Antonius Johannes der Kinderen.
Aan het verzoek van het bestuur van de ‘Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde’
een levensbericht van A.J. der Kinderen te schrijven heb ik eerst na veel aarzeling
voldaan. Wat mij weerhield was niet alleen gebrek aan tijd (hoe zwaar dit ook woog),
maar het gevoel van onmacht dat iederen ernstigen leek toch wel zal bevangen, wien
men vraagt over een schilder te schrijven; immers hoe veel men over den kunstenaar
en zijn werk moge hebben nagedacht en met hem zelf moge hebben gesproken, men
blijft leek, men is niet op eigen terrein; en dan, niet minder, de onmacht die een
Protestant gevoelt, die het zieleleven wil trachten te begrijpen van een R. Katholiek
opgevoeden geest.
Wat mij ten slotte bewogen heeft, al deze ernstige bezwaren ten spijt, toch de
opdracht te aarvaarden, was de onweerstaanbare drang mij nog eens opzettelijk in
dezen bijzonderen geest te verdiepen, nog eens te trachten mij van de beteekenis van
zijn persoonlijkheid en van zijn werk rekenschap te geven, en het verlangen door
dezen arbeid mij zelf den heerlijken dwang op te leggen weer aandachtig en langdurig
met dezen vereerden vriend in gedachten te verkeeren. Ik ben niet teleurgesteld: als
altijd, ben ik aan zijn veredelenden invloed niet ontkomen.
Antonius Johannes der Kinderen werd geboren 20 December 1859 te 's
Hertogenbosch1.
Zijn vader, Antonius Hendrikus, een goudsmid, was in zijn jeugd een energieke
jonge man, want om zijn vak beter te leeren ging hij op zijn 19e jaar tegen den wil
van zijn ouders, geheel zonder

1

De gegevens voor de beschrijving van zijn jeugd ontleen ik aan een onuitgegeven manuscript
van der Kinderen zelf, waarin hij vrij uitvoerig zijn jeugd beschreven heeft, in het bezit van
Mevrouw de weduwe der Kinderen-Besier.
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geld, naar Parijs. In 't begin heel, heel veel moeilijkheden, eindelijk goede verdiensten
en veel vroolijkheid in Parijs. Na eenige jaren kwam hij in de kleine stad terug als
het type van een ‘artisan’ uit die dagen. Zijn gezondheid had gevoelig geleden, maar
in zijn vak ‘was hij een heele piet geworden’. Der Kinderen vermeldt dat zijn vader
veel voor de kerken werkte, en dat eens de geheele zilverschat van de kathedraal bij
hen aan huis werd gewogen: gewijde vaten en kandelabres en cibories, kruisen,
ampullen en godslampen. ‘Dan werden de voorste vingers van mijn vader gewijd,
omdat hij anders al deze dingen niet aanraken mocht’. Hij was een vroom en een
goed man, die bij al zijn drukke werk nog tijd vond armen geregeld te bezoeken. Hij
schijnt een fraaie stem te hebben gehad, evenals zijn vader en zijn grootvader, zoodat
der Kinderen's liefde voor de muziek een erfstuk was, en zijn bij uitstek muzikale
schilderkunst diep uit zijn natuur voortkwam.
De moeder van der Kinderen, genaamd Hendrika de Rooy, was een bijzonder
aardige, levendige vrouw, wat zij tot in haar ouderdom bleef, zooals allen weten die,
zooals schrijver dezes, haar nog hebben gekend toen zij met haar zoon aan de wal
te 's Hertogenbosch woonde. Zij heeft negen kinderen gehad (Antoon was de
negende). Haar geheele leven heeft zij hard gewerkt; behalve de zorg voor het groote
gezin hielp zij ook nog in het onderhoud daarvan voorzien door het maken van
mutsen, waarmede zij, toen zij 's morgens gehuwd was, reeds dienzelfden middag
om 2 uur alweer een aanvang maakte. Haar man overleed reeds betrekkelijk jong,
44 jaar oud, in 1867, toen der Kinderen dus eerst 8 jaar oud was, en zij moest toen
met mutsenmaken en met het houden van kostgangers het gezin onderhouden. Ook
zij schijnt veel voor armen te hebben gevoeld, want der Kinderen vermeldt dat bij
haar drukke huishouding zijn moeder nog veel voor de armen naaide, terwijl zij de
arme jongens met wie haar man zich ook veel bezig hield, eens per jaar bij een
prijsuitdeeling op chocolade met krentebroodjes tracteerde, waarbij de vader dan een
korte toespraak hield.
Het schijnt mij van belang eenige van deze trekjes, die het gezin karakteriseeren
mede te deelen om de spheer te leeren kennen, waaruit der Kinderen voortkwam.
Op school was hij niet in alle opzichten de eerste van de klas; wel een der goede,
maar met het Fransch had hij veel moeite. Hij schrijft van de grammatica: ‘het leek
mij zuiver willekeur. Ik gevoelde in de grammatica iets vijandigs, ik denk nu in eens
dat het komt omdat er absoluut geen rythmus in zit: 't is alles horten en stooten’. Wij
dachten onwillekeurig: had deze muzikale jongen maar les gehad van iemand als
zijn lateren vriend Diepenbrock: hoe anders zou deze hem de taal hebben leeren
kennen en doen gevoelen.
Hij noemt zich zelf een stille jongen, dien men niet gauw op-
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merkte. 's Avonds als hij naar de Fransche les moest, sloop hij wel eens weg; als hij
dan op straat iemand van huis zag, liep hij in zijn angst recht naar de Groote Kerk
om te bidden. ‘Dit was in momenten van vrees altijd mijn eerste gang’.
Hij las veel, teekende nog meer. Naar aanleiding van het nateekenen van een
portret van Napoleon, levensgroot, bood een schilder, vader van een vriendje, aan,
hem teekenles te geven. Later kwam hij op de teekenklasse aan de kweekschool. Een
schoone beschrijving van een zomeravonddienst in een kerk kan ik niet nalaten hier
over te schrijven:
‘Maar bijzonder herinner ik mij de avonden waarin deze zomerdagen eindigden.
Om zeven uur was de avondschool uit, dan ging ik met mijn teekencahier naar het
lof in de Kruiskerk. Dat was een groote witgekalkte renaissancekerk met zuilen en
gewelven en rozetten. Tusschen de zuilen in stonden hier en daar in expressieve
standen verschillende heiligen, levensgroote beelden, wit als de heele architectuur:
St. Antonius, St. Jozef, H. Theresia, St. Anna, ik zie ze bijna allen nog. En door het
overal schijnende wit had de kerk iets rustig-ascetisch vroom's. 's Zomersavonds was
er om zeven uur lof: een kleine dienst van eenige gebeden en lofzang en eindigende
in den zegen met het sacrament, dat bij zilveren schellengeluid in de van plechtige
stilte gevulde ruimte over de hoofden der geloovigen geheven werd: voor het altaar
staande, het aangezicht naar het volk gekeerd, toonde de priester hoog het gouden
sieraad dat de blanke hostie bevatte. Dan klonken de schellen, de misdienaars
zwaaiden de wierookvaten en het volk boog zich. Den heelen korten dienst door
hadden dan eenige der beste zangers uit de stad in werkelijk naïve toewijding (want
er was hoegenaamd geen publiek) allerlei geestelijke liederen gezongen. Maar na
dezen zegen dreunde alleen het orgel nog een paar akkoorden na en de dienst was
uit. De duisternis was dan reeds in de kerk. Nu kwam ook de stilte en zacht verliep
het leven. Zwijgende zwarte vrouwtjes verschoven hun stoelen over de blauwe
hardsteenen (het krassende geluid sloeg in eens door de heele kerk: zoo leeg en stil
werd ze); de weinige mannen met hun zware stappen waren al voorgegaan. Dan was
alles weg en in heilige blankheid wachtte de kerkruimte het mysterie van den nacht.
Het H. sacrament was weggeborgen in het Tabernakel en alleen gloeide nog, heel
innig, het roode lichtje van de godslamp.’
Misschien is het hier de plaats om mede te deelen de laatste woorden waarmede de
jeugdbeschrijving eindigt en waarin hij iets laat doorschemeren van zijn verhouding
tot de R. Kath. kerk. Zooals men weet, is die verhouding, die voor velen steeds een
raadsel is geweest, de tragiek, of wil men het van een ander standpunt bezien, het
belangrijkste van het leven van der Kinderen geweest.
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Was die verhouding geweest als van iederen geloovigen R. Katholiek, dan had der
Kinderen hoogstwaarschijnlijk de opdracht gekregen vele muren en ramen van de
talrijke R. Kath. kerken te beschilderen, die juist tijdens zijn leven gebouwd zijn.
Hoe schoon en hoe waardig zouden dan die kerken versierd zijn en hoe gelukkig
zou, menschelijker wijze geoordeeld, het leven van der Kinderen zijn geweest. Had
hij de R.K. Kerk voor goed verlaten, dan was hem waarschijnlijk de opdracht verleend
het groote raam in de Nieuwe Kerk te Amsterdam ter gelegenheid van de kroning
van de Koningin te schilderen, waarvoor destijds reeds een commissie bijeen was
(waarin o.a. Lion Cachet, Diepenbrock, Mr. G. van Tienhoven Jr. en ondergeteekende
zitting hadden) en waarvan de schoone plannen (een verheerlijking van Willem den
Zwijger als den held der gewetensvrijheid) in een vóórschets reeds gereed waren.
Maar in beide gevallen was der Kinderen: der Kinderen niet geweest. Nu is hij
geworden de geheimzinnige martelaar van zijn diepzinnige weifeling en heeft wellicht
juist daardoor voor goed gehouden zijn greep op de toekomst, zooals alle denkers
en kunstenaars die de geestelijke wereld in groei zien.
De jeugdbeschrijving eindigt aldus:
‘Wij (een vriend J.T. en hij) hadden altijd debatten over het geloof. Hij was een
zeer positieve natuur - ik het tegenovergestelde. Hij kwam altijd aandragen met
allerlei feiten die streden tegen dit of dat détail van het Katholieke geloofsensemble.
Voor mij hadden die feiten met wat ik gevoelde als een geloof, niets te maken; 't
waren dingen van geheel andere orde - ze hadden voor mij geen aanraking met elkaar.
Door de liberaliteit van T. begon ik me de schoonheid van het Katholicisme bewust
te worden. Ik zag dat er onnoembare dingen waren, die ik zeer liefhad, en voor vele
noembare had ik slechts zwijgende terughoudendheid. - Het ontbindingsproces van
de Katholieke Dogmatiek had nu en dan wel invloed op me, - ik herinner me zelfs
uit mijn Kweekschooltijd, perioden, waarin ik me zelf absoluut een ongeloovige
voelde - maar voortdurend openbaarde zich in overweldigender grootschheid het
algemeene, het al omsluitende, het rustschenkende van de Katholieke idee, die het
Heelal maakt tot een Gods-kristallisatie, en de opperste macht verkondigt van den
allerreinsten geest over alle dingen.’
Zooveel mogelijk zullen wij voortgaan der Kinderen's leven te beschrijven met
zijn eigen woorden, waarbij wij ons natuurlijk met zorg onthouden van het uitspreken
van een oordeel of eigen meening over al de aangeroerde onderwerpen, wat naar ons
inzicht in een levensbericht niet op zijn plaats is.
Wij moeten helaas al meer gaan resumeeren, allerlei aardige verhalen, die treffend
hem in zijn groei karakterizeeren, overslaan en alleen het belangrijkste meedeelen.
Hij krijgt een schildersezel, waarmee hij overgelukkig is, hij vindt in een
achterafstraatje een gekleurde prent in glimmend mahoniehouten lijst, voorstel
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lende ‘de breede en de smalle weg’, welke prent meer indruk op hem maakt dan de
geheele kathedraal, en ontvangt van deze soort prenten zijn ‘eerste bewuste
kunstindrukken’.
Toen kwam een nieuwe periode in zijn leven.
In 1874, 14 jaar oud, deed hij examen voor de Rijkskweekschool voor onderwijzers
in den Bosch. Aanleiding was alleen dat de kosten dezer opleiding laag waren. Van
den tijd op de Kweekschool spreekt hij met grooten afkeer. Het meest voelde hij
voor den muziekleeraar, een zwak angstig mannetje, door de jongens ‘den Apol’
genoemd, en het uitvoerigst schrijft hij dan ook over de zangles en vooral de ‘koorles’
op Zondag en over de Zangvereeniging, waarvan hij president en directeur tegelijk
was. Toen hij ten slotte een uitvoering gedirigeerd had, waarop de leeraren met hun
dames gevraagd waren en een afscheidslied gezongen was, ‘toen moest ik heel gauw
van het Directeurslessenaartje wegloopen, omdat ik begon te schreien. Ik kon het
niet tegenhouden. Trouwens dit heb ik altijd gehad en ik heb het nog’, schrijft hij in
1892. ‘'t Is voor een deel een zenuwwerking. En dan doet 't mij vreeselijk goed om
't eens uit te kunnen snikken - 't heerlijke schreien’.
Dan vertelt hij uit de volgende jaren, hij was toen 16 jaar oud, van het droevig
sterven van een broeder; verder van den diepen indruk, die het boek van Gugel:
‘Geschiedenis der Bouwstijlen’ op hem maakte, en zeer uitvoerig van allerlei kleine
kinderlijke verliefdheden, eindigende met een ernstige verliefdheid, welk feit ik hier
vermeld om het merkwaardige slot. ‘Langzaam, langzaam bleek 't mij dat zij volstrekt
niet, o heelemaal niet, het mystieke antwoord was dat ik verwachtte op mijn eigen
verlangens. 't Was voor mij absoluut geen grapje geweest, ik werd van een nog
onnoembaar verlangen heel innig beroerd en twee van mijn jonge levensjaren (van
16-18 jaar) hebben er een mooie voeling van ernst door gekregen, maar 't was alleen
me-zelf dat oprees in me, mijn leven dat in een nieuwe ontbloeiing zich keeren wou
naar een zon.....
Ik was gekrenkt en teleurgesteld toen ik zag dat het meisje niets was dan - een
meisje, een jonge blijde vrouw, dat ze niets had van dat andere geheimzinnige
zieleleven - dat mijn vereering gekeerd was geweest naar iets leegs’.
In 1878 deed hij examen voor hulponderwijzer. In dien tijd kwamen er betere
dagen voor zijn moeder, daardoor kon hij gaan werken voor het examen middelbaar
onderwijs teekenen, daartoe aangemoedigd door zijn zwager Willem P. Molkenboer,
leeraar aan de Hoogere Burgerschool te Leeuwarden, ofschoon deze volstrekt geen
artiest in hem zag.
Maar dan komt hij einde 1878 op de Kon. school voor nuttige en beeldende kunsten
en gaat werken onder den directeur J.H. Stracké den bekenden beeldhouwer. Over
Stracké spreekt hij met groote waardeering ‘een bijzonder man, geen groot man,
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maar iemand waarvan je houden kunt. Hij behoorde heelemaal tot de Duitsche
Romantische Christelijke school, tot de schwärmerische Roomsche kunstenaarsgroep,
die in de Nazareners haar begin gehad had. 't Was voor mij een kinderlijk-eerlijk,
vroom en liefderijk man, die bovendien zeer tolerant was en begreep dat er buiten
hem nog andere dingen bestaan konden. Hij wist wat dat is: ‘gevoel voor iets hebben’
en 't was hem 't voornaamste. Daarom verstonden wij elkaar direct.’ En verder: ‘Vóór
dien tijd voelde ik altijd den druk der vreemden - ik was beklemd tusschen de fatale
meerdere krachten der anderen. Nu begon ik vrij te staan, naast een man die me
ophief, die geloof in me had. Nu was de gelegenheid om tot rust te komen en in de
ongestoordheid van mijn denken en hooren, naar de geluiden te luisteren die van
binnen kwamen en te zien naar het leven in mij.
Stracké liet me weken lang op één antiek teekenen. De torso van de Laokoön, daar
hield hij me vier weken mee bezig. In de stilte van den vallenden avond zat ik nog
te staren naar de zwijgende antieken, waar de oude Stracké met zooveel liefde van
sprak.’
Dan doet hij drie teekenexamens, maar veel belangrijker vindt hij het, dat hij voor
't eerst opera's hoort in Rotterdam (hij was toen 17 jaar). Vooral de Tannhäuser
maakte op hem een ontzaglijken indruk. Niet dat de muziek zelf hem nieuw was
‘maar nieuw was me het in het leven treden der muziek op deze wijze, verbonden
aan een handeling, en alles opnemende, mannen- en vrouwenstemmen en al den
rijkdom van een orkest en 't voerend tot één groote, de handeling overspannende en
verklarende harmonie’.
Behalve onder Stracké werkte hij ook onder den architect van de St. Jan, maar
voelde niets voor diens opvattingen: ‘hij zei nooit een woord waar een aandoening
aan voorafging en hij vulde de prachtige St. Janskerk met geschilderde glazen, die
ik toen al beslist afschuwelijk vond. Maar Stracké hield mij serieus aan 't werk en
met dankbaarheid denk ik er aan hoe goed me dat deed.... Dat waren wel mooie
dagen’.
En dan eindigt de jeugdbeschrijving met de woorden over de Kath. Kerk die ik
hierboven citeerde.
Ik heb gemeend uit dit merkwaardig geschrift iets meer te moeten citeeren dan in
dit korte bestek oorbaar schijnt, omdat het mij voorkomt dat de geheele
persoonlijkheid hier in de knop aanwezig is; en omdat het zijn eigen woorden zijn,
in onbevangenheid neergeschreven, niet voor publiciteit bestemd, leek mij de
gelegenheid te kostbaar om daar niet rustig bij stil te staan; zij verklaren zijn latere
werk beter dan menige verhandeling, zij brengen in de stemming die het meest
geschikt is om die werken, ook al mocht men deze niet geheel begrijpen, althans te
genieten; wat van nog meer waarde is.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1926

40
Een jaar later, in 1880, vertrekt der Kinderen naar Amsterdam en wordt er leerling
aan de Rijksacademie van beeldende kunsten.
Ofschoon deze periode natuurlijk van groot belang is geweest voor zijn vorming
en een uitvoerige levensbeschrijving er zeker lang bij moet stilstaan, zoo zal het toch
noodig zijn, na de uitvoeriger jeugdbeschrijving, in dit beperkt bericht slechts met
enkele opmerkingen hierover te volstaan.
Der Kinderen kwam in Amsterdam toen daar juist op litterair, op artistiek en op
sociaal gebied nieuwe stroomingen ontstonden: de Nieuwe Gids-beweging, de
Amsterdamsche schilderschool na de Haagsche school, het Socialisme. Hij kwam
uit de nog half Middeleeuwsche ambachtsspheer in den Bosch, opgevoed in de
schaduw van de St. Jan, nu plotseling in de groote moderne koopmansstad, waarin
neo-renaissancistische verlangens juist bezig waren te ontwaken, naast het zich
ontwikkelen en naar boven komen van den arbeidersstand. Op der Kinderen met zijn
levendigen geest maakte dit alles grooten indruk. Niet alleen met de stille
belangstelling van den contemplatieven kloosterling die in hem school, maar tegelijk
met al de hartstocht van zijn wel kinderlijken maar ook zoo manlijken geest, dronk
hij het alles in, las hij de moderne litteratuur, niet alleen de dichters maar b.v. ook
de romans van Zola. En al de groote schilders uit dien tijd, die met hem leerlingen
van de Academie waren, Breitner (hoe bewonderde hij in dien tijd, toen deze nog
onbegrepen was, diens portret van Mevrouw Fraenkel-Bouwmeester), van Looy, Jan
Veth, Willem Witsen, van der Valk enz., waren zijn vrienden. Ook met de dichters
Kloos, Verwey, Gorter was hij bevriend. Maar het moderne groote stadsleven met
zijn ruwe grove zijde, met zijn begoocheling sleepte hem niet mee, en men herkent
den stillen vromen jongen van den Bosch uit de beschrijving van Jan Veth wanneer
hij releveert hoe na menig loszinnig lied van sommige leerlingen, na een stilte,
plotseling der Kinderen den moed had een fraai geestelijk lied aan te heffen, wat
geeerbiedigd werd. Ook herkent men hem in zijn groote liefde en eerbied voor J.A.
Alberdingk Thym. Dan gaat hij, vooral om gezondheidsredenen, daartoe door een
goeden vriend in staat gesteld, naar Italië. Hij kiest instinctief juist, in de
overweldigende massa, en komt onder de bekoring van dien machtigen
schilder-bouwmeester, die nog midden in de Middeleeuwen staande en door de
schoonste tradities gedragen, toch reeds de geheele renaissance in zich bergt, Giotto;
terwijl hij niet minder den invloed ondergaat van den modernen Giotto, Puvis de
Chavannes, wiens muurschilderingen hij op zijn terugreis te Parijs bewondert.
Zoo groeit dan uit de vermenging van den stillen Bosschen droomer, den degelijk
gevormden ambachtsman, den kleinen muziekdirigent, met den hartstochtelijken
modernen Amsterdamschen academieleerling, nadat hij den doop van het classieke
Italië heeft ondergaan, de jonge kunstenaar, die terstond voor
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den dag komt (reeds in 1889) niet alleen met een meesterwerk, maar met iets dat in
dien tijd volkomen nieuw was, en dan ook met de grootste verbazing en door weinigen
maar met onverdeelde bewondering werd ontvangen: ‘De Processie van het Heilig
Hart van Mirakel, de ommegang langs het Y’, bestemd voor een der wanden van de
R.-K. Kerk op het Bagijnenhof te Amsterdam, door het Kerkbestuur geweigerd en
na veel omzwervingen thans ondergebracht in het Stedel. Museum (Suasso) te
Amsterdam.
De jongeren van thans kunnen zich moeilijk voorstellen welk een indruk deze
muurschildering op de jongeren van toen, geheel vervuld en als betooverd door de
schoonheid van het impressionisme, dat alle verlangens scheen te bevredigen, maakte.
Er was dus nog iets anders, iets dat niet vijandig was aan het impressionisme, want
het stond geheel buiten deze tegenstellingen, het kwam uit een andere wereld en
bevredigde diepere verlangens, die vooral, maar toch niet alleen, van religieuzen
aard waren.
Dit kwam uit, toen der Kinderen reeds vier jaar later, 1893, de eerste
wandschildering in het Bossche stadhuis: ‘De Stichting van 's Hertogenbosch’,
voltooide. Immers dit onderwerp was niet van religieuzen aard, toch was het in
denzelfden stijl geschilderd als de processie, maar hierbij werd voor het eerst het
woord uitgesproken, dat toen zoo vreemd klonk, namelijk ‘gemeenschapskunst’.
Men begreep dit woord niet, de kunst werd in die dagen meer dan ooit als een uiting
van het zich zelf bewust wordend individu beschouwd. Originaliteit, eenzaamheid,
genialiteit, werden als vrijwel synoniem met artisticiteit beschouwd, en hier werd
gesproken van een kunst, vrucht van gemeenschap, en Jan Veth schreef er een boekje
bij en beschreef hoe de kunstenaar hier niet de materie en de omstandigheden aan
zijn wil had onderworpen, zooals van den genialen artist werd verwacht, maar
integendeel zich geheel gevoegd had naar den zonderling ingedeelden muur, en aan
die indeeling zelfs zijn inspiratie had ontleend, zoozeer dat schildering en
muurverdeeling organisch één zijn geworden en het schijnt alsof de schilder deze
indeeling van den muur zelf heeft bedacht.
Voor het schilderen van deze eerste Bossche wandschildering was hij teruggekeerd
naar 's Hertogenbosch. Wonende bij zijn moeder aan huis, werkende op den zolder
van het Weeshuis, als in de schaduw van den St. Jan, in zijn vrijen tijd dagelijks
omgaande met Dr. Alphons Diepenbrock, die daar leeraar was in de oude talen, en
bezig was zijn Mis te componeeren (waarvan der Kinderen de uitgave in 1895 zoo
fraai versierde), keerde hij al meer tot zijn jeugd, dat wil zeggen tot de Middeleeuwen
terug. En dat niet in de eerste plaats in religieuzen zin, al was hij een door en door
religieuze natuur. Wat op dat diepere gebied in hem plaats had, kunnen wij alleen
vermoeden. Wat men noemt een kerkelijk man was hij toenmaals niet.
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Zijn al meer zich keeren tot de Middeleeuwen bleek vooral ook uit zijn techniek, uit
de opvatting dat ambacht en kunst te onzaliger ure gescheiden waren, dat de
kunstenaar in de eerste plaats werkman moet zijn en daarom uitvoerder van zijn eigen
werk. Het was daarom dat, toen hij de opdracht kreeg van De Raamschildering in
het Universiteitsgebouw te Utrecht (1893), hij zich niet tevreden stelde met het
teekenen van de cartons, zooals toen nog algemeen gebruikelijk was, en ook nu nog
veel geschiedt, maar zelf het vak grondig leerde, en zelf mede het werk uitvoerde.
Op deze wijze vervaardigde hij ook in 1903 het groote Raam voor de Kamer van
Koophandel in de Beurs van Berlage te Amsterdam, na in 1902 een reis naar de
Engelsche kathedralen te hebben gemaakt.
In 1894 trad der Kinderen in het huwelijk met Johanna Henriette Besier te Utrecht,
zelve een schilderes die ook haar opleiding had genoten aan de Rijksacademie te
Amsterdam.
Zij vestigden zich te Laren (N.-H.) en bewoonden in de eerste jaren het gewezen
huis van den schilder A. Mauve.
In 1903 liet der Kinderen een huis te Laren bouwen (‘De Zonnebloem’), alwaar
hij een vaste glaswerkplaats en een glasoven heeft gehad en aan villa's gewoon glas
in lood leverde, in afwachting van nieuwe bestellingen van gebrandschilderd glas,
die helaas uitbleven.
Ook wilde hij op middeleeuwsche wijze leerlingen persoonlijk vormen; zij moesten
leeren en dienen. Inderdaad kwamen in 1896 eenige leerlingen (de bekende schrijver
van Moerkerken die later vertrok om in de letteren te gaan studeeren, de bekende
schilder Dirk Hidde Nijland en Theodoor Goedvriend).
In 1896 voltooide der Kinderen zijn belangrijkste werk: de tweede wandschildering
voor de hal in het Bossche stadhuis, voorstellende: ‘De bouw van de Kathedraal van
's Hertogenbosch’. In dit werk had de groote verandering, die in der Kinderen reeds
van af het schilderen der processie werkte, zich voltooid.
Diepenbrock karakterizeert deze verandering in haar laatste instantie aldus
(‘Ommegangen’ blz. 152): ‘de wending uit het pathos naar den ritus, uit de emotie
naar de contemplatie, van het lyrische naar het liturgische, uit de muziek der kleuren
naar de muziek der geometrale verhoudingen’.
Maria Viola (in een artikel over der Kinderen's jeugdwerk, verschenen in ‘Van
onzen tijd’ van 25 October 1913) spreekt van ‘den opgang van het episodische naar
het zinnebeeldige, van het persoonlijke tot het algemeene’ en zegt van eenige
jeugd-aquarellen: ‘Daar is een blonde openheid in de kleur, een teederheid in de
zondoorgloorde atmospheer, als voor 't laatst de Processie zal beschijnen, om in den
eersten Bosschen wand
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zacht maar onherroepelijk te wijken voor het innerlijke licht, twelk van-dan-af heerscht
in zijn diepzinniger verbeeldingen’.
Treffend is dat deze voorspelling, die zoo overtuigend lijkt voor wie de tweede
Bossche wandschildering aanschouwt, juist niet uitgekomen is. Der Kinderen's natuur
bleek te rijk, te gecompliceerd en te kinderlijk om in één richting recht door te gaan
en dan (onvermijdelijk) dood te loopen. Ook de grootste bewonderaar van de tweede
Bossche schildering, met haar grootsche starre heiligenfiguren, met het prachtige
fries waar de rythmisch buigende, optrekkende en verdwijnende figuren van de wijze
en dwaze maagden, als geestverschijningen, de gansche muur domineeren, zal wel
niet anders verwacht hebben dan dat deze symbolische hiëroglyphen voortaan
uitsluitend en al meer de vormentaal van der Kinderen zouden worden. En bij
fanatische naturen die eigenlijk heerschzuchtige, dus arme naturen zijn, dreigt dan
altijd een zekere overdrijving en verstarring. Maar bij rijke, kinderlijke naturen vindt
men een schering en een inslag, en zoo ziet men bij der Kinderen in zijn latere werk
de inslag van zijn liefde voor de Grieksche idealen, verheerlijkt in de toch eigenlijk
aan zijn geest vijandige Renaissance en op een veel latere reis naar Rome en Venetië
leert hij zelfs van de ‘barok’ houden.
Zonder iets prijs te geven van zijn groote beginselen (het samenwerken van de
Kunsten; het ‘dienen’ dat de Kunst moet doen, daarom het eerbiedigen van de platte
muur door de twee dimensies; en het doen spreken van zijn beelden van de taal der
symbolen), is er toch in zijn latere werk weer iets van dat natuurlijke, liefelijke boven
gekomen dat duidt op een zoo gelukkige inconsequentie, als men wil, beter gezegd
op een huwelijk van schijnbaar vijandige, in werkelijkheid elkaar bevruchtende
geestesrichtingen.
Het komt tot uiting in zijn ‘Wandschilderingen in het trappenhuis van het gebouw
der Algemeene Levensverzekering’ aan het Damrak te Amsterdam in 1899 voltooid,
en in de fraaie teekeningen voor de beschildering van de muren in de Kamer van
Koophandel in de Beurs van Berlage, in 1905 voltooid (helaas nimmer uitgevoerd,
doordat de muren met gordijnen moesten worden behangen om de accoustiek van
de zaal te verbeteren), thans het eigendom van de gemeente Amsterdam.
Belangrijk uit deze periode zijn ook zijn illustraties en boekversieringen, waar hij
dezelfde beginselen op zoo schoone wijze toepaste, inzonderheid bij de illustratie
van den Gysbrecht van Amstel (1898).
In 1903 teekende hij een bijzonder mooi portret van de moeder van Diepenbrock
na haar overlijden, in het bezit van mevrouw de weduwe Diepenbrock geb. de Jong
van Beek en Donk.
Een van zijn evenwichtigste werken is een klein schilderij ‘Mercurius op reis’
voorstellende, in het bezit van mevrouw de weduwe Veth-Dirks, Amsterdam.
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In dezen tijd kwam een belangrijke wending in het leven van der Kinderen. Op een
reis naar Rome trof hem een ernstige oogziekte (1906), waardoor hij een nog verloor.
Thuis komende (1907) werd hij benoemd tot Directeur van 's Rijks Academie voor
beeldende Kunsten, welke benoeming hij aannam.
Der Kinderen opvolger van Allebé, waarlijk de historie ging ook een symbolische
taal spreken!
Hoe eervol de benoeming ook was en hoeveel gelegenheid zij bood idealen van
wijde strekking te verwezenlijken, immers invloed uit te oefenen op de gansche
ontwikkeling der Kunsten, door principieele verbetering van het Kunstonderwijs,
toch zal de beslissing moeilijk voor hem zijn geweest. Wel verzekerde het bestuur
dat er tijd genoeg zou overblijven voor eigen werk, maar dat bleef toch een onzeker
element en waarlijk de toekomst heeft wel bewezen hoe onuitvoerbaar deze
combinatie van werk was. Indien der Kinderen er juist in de laatste jaren toch in
geslaagd is de opdracht van een groot werk te aanvaarden en in teekening geheel te
voltooien (de Raamschildering van het trappenhuis van het gebouw der Nederl.
Handelsmaatschappij, van de Bazel, in de Vijzelstraat te Amsterdam, dat uitgevoerd
zal worden door Joep Nicolas, dien der Kinderen zelf aangewezen heeft als de man
door wien hij het werk voltooid wenschte te zien), dan is dat te danken aan den zoo
sterken scheppenden drang van den geest van dezen kunstenaar, die zich het zwijgen
niet liet opleggen en aan zijn toch zoo zwakke lichaam de energie gaf om dit
onvereenigbare te vereenigen. Hij vervaardigde deze teekeningen in 1924, 1925. Het
was zijn laatste werk.
Der Kinderen heeft voor deze raamschilderingen niet alleen de kartons gemaakt,
maar onder zijn toezicht werd op de werkplaats van den vader van Joep Nicolas te
Roermond - en gedeeltelijk ook op zijn eigen atelier in de Academie - het glas in al
zijn onderdeelen gekozen en gesneden en werd het geheele raam in lood gezet. In
hun groote lijnen en kleuren waren de verschillende raamstukken dus bij zijn
overlijden gereed.
Het sterkst bleek die scheppingsbehoefte, -dwang zou men bijna zeggen, uit het
vervaardigen van de teekeningen voor muurschilderingen in de Obrechtkerk te
Amsterdam. Deze teekeningen (waarvan wij de grootste hierbij reproduceeren) zijn
door der Kinderen niet in opdracht, maar geheel op eigen initiatief en voor eigen
risico gemaakt (waarbij hij wel wist dat er niet veel kans bestond dat zij uitgevoerd
zouden worden) en wel in een tijd waarin de werkzaamheden aan de Academie hem
bijzonder zwaar vielen.
Zijn Directeurschap van de Academie, een werkzaamheid die hij met groote liefde
heeft vervuld, is zeker rijk geweest aan voldoening, door de vriendschap van leeraren
(voor hem, die zoo gevoelig was voor vriendschap, een kostbaar goed) verder door
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de vereering van zijn leerlingen, aan wie hij zooveel krachten en toewijding gaf en
ten slotte door wat hij tot stand kon brengen; maar niet minder is dit tijdperk van
achttien jaren rijk geweest aan teleurstellingen.
Zijn groote plan, het nieuwe gebouw met de gansche uitbreiding daaraan verbonden,
kwam gelijk men weet, niet tot uitvoering, de oorlog en de malaise beletten dit. Het
ideaal, dat hem voor oogen stond, was van de Academie de hooge centrale instelling
van onderwijs in beeldende Kunsten te maken; die gedachte in breeden zin opgevat.
Vooral deed het hem leed dat het onderwijs in de aesthetiek der bouwkunst achterwege
bleef. ‘Hij wilde bereiken’ (zoo schrijft mij een der oud-leden van de commissie van
toezicht, die veel met hem werkte)’ dat reeds in het opleidende stadium de
noodzakelijkheid van het samenwerken der Kunsten werd belichaamd. Het nieuwe
gebouw moest die groote gedachte als het ware symboliseeren en tegelijk
verwezenlijken.
Tevens waren leerstoelen gedacht, welke de philosophische en kunsthistorische
zijden van het onderwijs zouden aanvullen. Deze laatste aanvullingen heeft hij, met
behulp van de Regeering nog ten deele kunnen verwezenlijken, want inderdaad is,
ook zonder dat de Academie van huisvesting veranderde, uitbreiding gegeven aan
het aantal professoren en lectoren. Men denke aan de benoemingen van Roland Holst
voor de decoratieve schilderkunst, Veth voor de portretkunst, Ligtenberg voor de
iconographie, Molkenboer voor de costuumkunde en nog andere. Intusschen, hoeveel
hij voor de Academie geweest zij (de voorzitter van de commissie van toezicht en
prof. Roland Holst hebben het in warme bewoordingen uitgesproken bij de plechtige
herdenking na zijn overlijden in het gebouw van de Academie op 25 November
1925), toch, breeder en dieper dan de directe invloed die er van hem is uitgegaan,
zal, wij zijn er van overtuigd, de nawerking van dezen ver-zienden geest zijn. Wie
er zich van doordringen wil, bestudeere niet alleen zijn schilderwerken, maar hij leze
ook de vele artikelen die hij schreef, alle bedoelende het herstel van de kunsten in
haar eer, door harmonische samenwerking in dienst van de gemeenschap, waartoe
hij vóór alles de Kunstenaars wilde verlossen uit hun isolement en hen tot
samenwerking wilde brengen ook op maatschappelijk gebied.
Het korte bestek van dit bericht laat helaas niet toe, over deze geschriften uit te
weiden, waarom wij volstaan met het noemen van de titels der voornaamste:
‘Langs den ouden weg in nieuwe landen’, beschouwing over de Maatschappelijke
positie der beeldende Kunstenaars en over de taak hunner Vereenigingen’. Van
Kampen & Zn. Amsterdam.
‘Een nationaal geschenk’ in de Gids van 1911 No 12, over de taak der Regeering
tegenover de Kunst.
‘Historische en algemeene inleiding’ voor het Kunst-Congres te 's-Gravenhage.
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‘Bij de 70e verjaardag van Jhr. Mr. Victor de Stuers:’ De Gids van 1913 No 11.
‘De feestrede voor Arti et Amicitiae’. De Gids van 1920 No. 1 en
‘Rembrandt in het Raadhuis’. De Gids van 1925 No 7, met het
‘Levensbericht van Jan Veth’, zijn laatste geschrift.
Nog willen wij vermelden dat der Kinderen op 1 Juli 1914 honoris causa tot doctor
in de letteren te Groningen werd gepromoveerd.
Verder dat hij in 1921-'22 tot herstel van gezondheid nog een reis naar Italië
maakte, waar hij veel genoot en uiting gaf aan zijn liefde voor dit land o.a. in een
briefkaart van uit Paestum waarop stond: ‘niet voor niet, is Italië genoemd
Persephone's bruidschat’. Op 2 November 1925 overleed hij in het huis der ‘Ziekenverpleging’ op de
Prinsengracht te Amsterdam, na een korte hevige ziekte.
Laat ik mogen eindigen met het vermelden van enkele mededeelingen aangaande
zijn laatste dagen die zijn weduwe, over wier gansch toegewijde medewerking en
medeleven ik het niet gewaagd heb hier uit te wijden, mij heeft willen toevertrouwen:
‘In Rome, in 1906, toen hij een oogziekte heeft gekregen en een oog heeft verloren,
is de behoefte aan het kerkelijk-religieuze bij hem teruggekomen. Hij sprak er weinig
over,doch in zijn laatste ziekte heeft hij den wensch uitgesproken dat hem de
sacramenten zouden worden toegediend, wat ook is geschied en hem tot troost is
geweest’.
En verder ‘Hij heeft het ons in zijn ziekte, terwijl het lijden zeer zwaar was (de
Dr. zeide er wordt hem nu ook niets gespaard), gemakkelijk gemaakt. Terwijl ik nog
steeds hoop had op beterschap, wist hij reeds lang dat het einde kwam. Hij zag daar
in 't geheel niet tegen op, besprak alles met mij, verlangde er bijna naar. Hij ging den
dood te gemoet als een plechtigheid, en bracht mij ook in die stemming’.
Mijn taak is voleindigd, zij bestond in het geven van een kort levensbericht. Toen ik
de opdracht aanvaardde, heb ik mij de zwaarte der taak niet ontveinsd, maar wel heb
ik nog onderschat de zelfbeheersching die noodig was om mij zóó zeer te beperken
en het noodzakelijkste in zóó weinig woorden te zeggen. Toch ben ik ook voor dit
moeilijkste deel van mijn opdracht dankbaar, want dwingt het niet den schrijver om
althans te trachten datgene te doen wat der Kinderen in al zijn werk al meer gedaan
heeft: in het groot te zien, de détails wel nooit te verachten of te verwaarloozen, maar
toch ondergeschikt te maken aan het geheel, de kleine bijzonderheden samen te vatten
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in de groote lijnen van het algemeene? En als ik dan, zijn voorbeeld van verre volgend,
mag trachten deze wijze van zien op hem zelf toe te passen en het beeld dat ik aan
de hand van zijn eigen gegevens heb geschetst, in enkele lijnen te resumeeren, dan
zou ik zeggen dat wij hem alleen dan goed zien, wanneer wij de verschillende
karakteristieken die van hem gegeven zijn op onverbrekelijke wijze verbinden: hij
is genoemd een opvoeder, hij is genoemd een priester, hij is door Witsen genoemd
een sterk artist. Naar ik meen is hij een kunstenaar geweest die altijd tegelijk was
een priesterlijke leider en dat wel uit kracht van zijn liefde tot de schoonheid die bij
hem onafscheidelijk was van zijn liefde tot de menschen. Waarlijk het Grieksche
καλος κ'αγαθος, het onverbrekelijke schoon-en-goed was in dezen kinderlijken man
tot een persoon geworden. Daarom heeft hij niet alleen de kunstenaars, maar ook de
kunst zelve uit haar afzonderingstrots willen verlossen, door haar te leeren de
menschheid weer te dienen, wat haar redding zal zijn.
Dit levensbericht wil ik echter niet eindigen zonder der Kinderen zelf aan het woord
te laten komen, ditmaal in zijn eigenlijke taal, die niet is het woord, maar het beeld.
Wij hebben daartoe opzettelijk hiervoor reproducties doen vervaardigen van twee
voorname nog vrij wel onbekende werken (beiden in dit levensbericht genoemd),
die nog nimmer zijn gereproduceerd:
1o Een groote teekening voor een muurschildering rondom een rond kerkraam,
gedacht in de Obrechtkerk te Amsterdam.
De uitlegging die hierbij gaat is opgesteld met behulp van een zijner leerlingen,
de heer R. Gerbrands, die dit uit het hoofd opschreef, en wien ik hierbij mijn
hartelijken dank breng. De teekening is zooals ik hierboven vermeldde van het jaar
1919, en is in het bezit van mevrouw de wed. der Kinderen.
2o Een grootere reproductie van de tafereelen A, B en C van bovengenoemde
teekening.
3o Een schilderij voorstellende ‘de bouw van het schip Argo’, evenals de tweede
Bossche wandschildering, in tempera geschilderd, vermoedelijk ongeveer in het jaar
1906, en eveneens in het bezit van mevrouw der Kinderen-Besier.
Daarna volgt een chronologische opgave van zijn werken, zoo volledig mogelijk.
A. DE GRAAF.
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Verklaring van het kerkfront-ontwerp voor de Obrechtkerk.
Onderaan: Zeven ondeugden en één engel.
Links van het front: 's menschen geestelijke arbeid.
Rechts van het front: 's menschen lichamelijke arbeid.
Boven in het midden: de goddelijke Gastheer.
Links: A

de geboorte der idee.

B

de verkondiging of de aansporing tot
handelen.

C

de versmading.

D

het geluid dat uitgaat van de wrijving van
twee stroomingen in de Maatschappij:
ééne die smacht naar geven, en ééne die
dit versmaadt.

E

zelfbespiegelende wijsheid, de hinde als
teeken van de veerkracht van den geest.

F

de poort die toegang geeft tot den
barmhartigen Gastheer.

Rechts: G

de opbouw, bouwmeester en arbeider.

H

de eeredienst en de lofzang,
maatschappelijke orde en harmonie.

I

de verwoesting.

J

de verslagenheid en de vertroosting. (De
verslagene wordt vertroost door
menschen die op een hooger geestelijk
niveau staan, hetgeen hier wordt
uitgedrukt door deze op een kleine
verhevenheid te plaatsen).

K

de daadkrachtigheid, met de leeuw als
symbool van de kracht.

L

de barmhartige ontvangst.

M′M′

de hemelsche klanken

N′N′

worden vernomen.

X

de gesloten paradijspoort begroeid met
distels.
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Opgave van de werken.
Gebrandschilderd Glas.
1893

Groot raam in het Universiteitsgebouw
te Utrecht.

1903

Groot raam in het Beursgebouw te
Amsterdam.

1903

8 Tafreeltjes voorstellende de
Geschiedenis van Philemon en Baucis.
Eigendom van J.H. der Kinderen-Besier.

1904

6 Tafreeltjes voorstellende de Muziek, de
Gezelligheid en het Reizen. Eigendom
van Mejuffrouw E. van Kerckhof te
Anacapri op Capri.

1925

Groot raam voor de traphal in het nieuwe
gebouw der Handelsmaatschappij te
Amsterdam (onvoltooid).

1925

Kleinere ramen voor de Vergaderzaal in
het nieuwe gebouw der
Handelsmaatschappij te Amsterdam
(onvoltooid).

Muurschilderingen.
1889

De Processie van het Heilig Hart van
Mirakel (op doek) thans in het Stedelijk
Museum te Amsterdam.

1893

Eerste wandschildering (olieverf) in het
Stadhuis te 's-Hertogenbosch.

1896

Tweede wandschildering (temperaverf)
in het Stadhuis te 's-Hertogenbosch.

1900

Wandbeschilderingen in het gebouw der
Algemeene Levensverzekering te
Amsterdam.

1903

Fragment in de muurschilderingen van
Kanonicus Göbbels in de R.K. Kerk te
Rolduc.
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1904

Wandbeschildering voorstellende Adam
en Eva (naar Walter Crane) in de R.K.
Kerk te Jutfaas.

1906

St. Joris figuur op den tuinmuur van het
Klooster te Beuron (in samenwerking met
Pater Willebrord Verkade).

Boekversieringen.
1894-1901

Vondel's Gijsbrecht van Amstel.

1892-1897

Gedenkboek der Keuzetentoonstelling (is
onvoltooid gebleven).

1893

De Mis van Diepenbrock.

Schilderijen.
188 ?

Portret van den Abt van Berne.

± 1885 ?

Naaktstudie van een ouden Man.
Rijksacademie v.B.K. te Amsterdam.

1886 ?

Studiekop waarschijnlijk op de Academie
van Brussel geschilderd. Eigendom van
Prof. H.J. Wolter te Amsterdam.

?

Dood Kindje. Eigendom van Mevrouw
M. Molkenboer-der Kinderen te
Amsterdam.
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± 1887

Portret van twee Jongens. Eigendom van
Mevrouw A. Schultzeder Kinderen den
Haag.

188 ?

Portret van een Meisje. Eigendom van
Mevrouw A. Schultzeder Kinderen den
Haag.

188 ?

Doode Monnik. Groot schilderij te Laren
N.H.

± 1886

Doode Trompetter. Geschilderd in het
Hospitaal te Brussel.

1887

Copietje Crucifix Perugino te Perugia.
Eigendom van J.H. der Kinderen-Besier
te Amsterdam.

± 1888

Eerste olieverfschets der Processie van
het H. Hart v. Mirakel. Eigendom van
J.H. der Kinderen-Besier te Amsterdam.

1895

Triptiek. Kinderportretten. Eigendom van
den Heer R. Tutein Nolthenius te La Tour
de Peiltz (Zwitserland).

1889

Schilderij oud Utrecht naar oude
gegevens geschilderd in opdracht van Mr.
S. Muller voor het Museum te Utrecht.

Vóór 1891

Kerk met Priesters en Koorknapen.
Eigendom van J.H. der Kinderen-Besier
te Amsterdam.

± 1906 ?

Mercurius. Eigendom van Mevrouw A.
Veth-Dirks te Amsterdam.

± 1906 ?

De Inspiratie en de Arbeid. Eigendom
van Prof. Jurres te Amsterdam.

± 1906 ?

De Bouw van het Schip Argo. Eigendom
van J.H. der Kinderen-Besier te
Amsterdam.

± 1906 ?

Het Huwelijk. Eigendom van J.H. der
Kinderen-Besier te Amsterdam.
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Lithographiën.
1897

In den Avond. Voor het Weekblad de
Kroniek.

1901

Portret van Beethoven naar het bekende
doodenmasker.

1902

Boerenprent. Transvaaloorlog.

Teekeningen.
± 1888

Portret-studies voor de Processie.
Stedelijk Museum te Amsterdam.

± 1888

Schets van de Processie. Eigendom van
Pater B. Molkenboer te Huissen.

± 1888

Studieteekeningen voor de Processie.
Eigendom van Prof. Albert Verwey te
Noordwijk, G. Rueter te Sloterdijk en J.H.
der Kinderen-Besier te Amsterdam.
Groote krijtstudies van verschillende
figuren voor den eersten Bosschen Wand.
Eigendom van den Heer Toole
(overleden) te 's Bosch, Mr A. de Graaf
te Zeist, Dr. J.C. Went te Amsterdam,
Museum van het Provinciaal Genootschap
te 's Bosch etc.

± 1892

Portefeuille met groote studies voor den
eersten Bosschen Wand. Eigendom van
J.H. der Kinderen-Besier te Amsterdam.

± 1892

Kleinere schetsen voor den eersten
Bosschen Wand. Eigendom van J.H. der
Kinderen-Besier, R. Gerbrands te
Haarlem etc.

± 1900

Groote studie, de Tijd Rijdende op een
paard voor de beschildering v.h. gebouw
der Algem. Levensverzekering te
Amsterdam. Eigendom van Mevrouw A.
Veth-Dirks te Amsterdam.

± 1900

5 groote Kartons: de Trap des Levens
(dezelfde bestemming) Stedelijk Museum
te 's-Gravenhage.

± 1900

Groot Karton ‘de Weelde’ (dezelfde
bestemming) Gemeentehuis te Laren N.H.
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Groot Karton ‘de Ouderdom’ (dezelfde
bestemming) Museum Boymans te
Rotterdam.
Groot Karton ‘de Gezondheid’ (dezelfde
bestemming) Eigendom van Mevrouw
Kröller den Haag.
Groot Karton ‘Het Rad der Fortuin’
(dezelfde bestemming) ? ?
Schets in gekleurd krijgt ‘de Tijd te
Paard’ (dezelfde bestemming) Rijks
Prentenkabinet te Amsterdam.
Schets in gekleurd krijt ‘het Rad der
Fortuin’ (dezelfde bestemming) Rijks
Prentenkabinet te Amsterdam.
Schetsontwerp van den Trap des Levens.
Eigendom van den Heer Brusse.
1904

Portret van Mevrouw Diepenbrock op
haar doodsbed. Eigendom van Mevrouw
Diepenbrock-de Jong van Beek en Donk
te Amsterdam.

1910-1915

Ontwerp voor een Nieuw Bankbiljet van
f 25.- en f 40.- Rijks Prentenkabinet te
Amsterdam.

1919-1925

4 groote Schetsen voor de gevelversiering
van R.K. Kerk in de Obrechtstraat te
Amsterdam. Eigendom van J.H. der
Kinderen-Besier te Amsterdam.

Aquarellen.
± 1882

Klein portretje van een Brabantsche
Vrouwtje. Eigendom van Zuster Kloff te
Amsterdam.

± 1886

Zingende Jongens Eigendom van Dr. D.
van Cappellen te Amsterdam.
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Vóór 1887

De Stichting van den Bosch. Museum van
het Provinciaal Genootschap te 's
Hertogenbosch.
Eerste waterverfschets voor den tweeden
Bosschen Wand.
Museum van het Provinciaal Genootschap
te 's Hertogenbosch.
Schetsen voor den tweeden Bosschen
Wand. Rijks Prentenkabinet te
Amsterdam.

± 1894

Studie voor het Titelblad van Gijsbrecht
van Amstel. Eigendom van J.H. der
Kinderen-Besier te Amsterdam.

± 1900

Het Rad der Fortuin. Sepiateekening.
Eigendom van J.H. der Kinderen-Besier
te Amsterdam.

1910

Bergbestijging. Eigendom van J.H. der
Kinderen-Besier te Amsterdam.

1916

De Geschiedenis van de H. Cecilia
Communieprent in 6 tafreelen. Eigendom
van Mejuffrouw Thea Diepenbrock te
Amsterdam.

Ex-libris.
1894

Voor zich zelf.

?

Voor den Heer van Eelde.

1897

Voor den Heer Stefanck.

?

Voor den Heer de Bont.

?

Voor den Heer P. Schultze.

?

Voor den Heer Ernst Moes.

?

Voor Mevrouw Crommelin-Tutein
Nolthenius.
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Levensbericht van Prof. Dr. K.H. Roessingh.
(11 Maart 1886-29 October 1925).
Wie op Allerzielen den langen stoet van ouderen en jongeren, vooral jongeren, zag
voorbij trekken, die de lijkbaar van Karel Hendrik Roessingh te voet volgden van
Leiden naar het ‘Groene Kerkje’ te Oegstgeest, wie rondom het graf de moeilijk
verborgen droefheid heeft gelezen op die vele jonge gezichten, die moet wel hebben
gemerkt: hier is een bijzonder waardevol leven geëindigd.
Waarin die bijzondere waarde school? In den begaafden docent? Ongetwijfeld
ook in hem. In een der eerste jaren van zijn korte professorale loopbaan (1916-1925)
heeft Roessingh herinnerd aan Fichte's ideaal van den bezielenden docent, die ‘als
freier Künstler’ zijn vak beheerscht, en van zichzelven eischt, ‘dasz seine Mitteilung
stets neu sei, und die Spur des frischen und unmittelbar gegenwärtigen Lebens trage’1.
Geen oogenblik heeft de bescheiden Roessingh er toen aan gedacht, dat zijn eigen
leerlingen later met andere woorden hetzelfde van hem zouden getuigen2.
Doch de vereering voor dezen jong gestorven leermeester vraagt nog andere
verklaring. Roessingh heeft haar, wederom onwetend, zelf gegeven, toen hij, na als
eersten eisch der academische opleiding van den a.s. predikant genoemd te hebben
‘wetenschappelijke vorming’, er aan toevoegde gaarne te bekennen, ‘dat er een
onschatbare zegen uitgaat van een waarachtig vroom mensch als academisch docent,
een zegen, die ver en ver diens wetenschappelijke beteekenis kan overtreffen.’
Het waren echter niet alleen theologen, al die jongeren, die op het kerkhof stonden;
ook vele studenten van andere faculteiten, ook niet-studeerenden. In de beide
organisaties, acade-

1
2

In een opstel ‘De theologische opleiding van den predikant’, Theol. Tijdschrift, 1919, Afl.
1.
Zie de getuigenissen van zijn leerlingen en oud-leerlingen in het gedenkboek ‘Prof. Roessingh
herdacht’. Uitg. ‘De Tijdstroom’, Huis ter Heide, 1925.
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mische en niet-academische (maar vooral in de eerste), der Vrijzinnig-Christelijke
Jeugdbeweging was Roessingh een erkend voorman. ‘Wij hebben U liefgehad,’ zoo
sprak bij den rouwdienst in de Remonstrantsche kerk één der jongeren, ‘als onzen
leider in die groote beteekenis en met heel dien warmen klank, dien dat woord voor
jongeren heeft.... Hoe wij zonder U verder moeten, weten wij niet.’
Het was een stille leiding, die Roessingh uitoefende. Deze ging reeds van hem uit
op het gymnasium te Groningen, in welke stad hij 11 Maart 1886 als dokterszoon
geboren was. In 1905 werd hij ingeschreven als student aan de Leidsche Universiteit
en aan het Seminarium der Remonstranten. Hij legde zijn candidaats- en
doctoraal-examen af cum laude. Zijn antwoord op een Amsterdamsche prijsvraag
over de theologie van J.H. Scholten werd met goud bekroond, en zijn dissertatie van
1914 over ‘De moderne theologie in Nederland, haar voorbereiding en haar eerste
periode’ trok door haar uitgebreide bronnenstudie en haar helder, gedocumenteerd
betoog zoozeer de aandacht, dat niemand het vreemd vond, hem reeds het volgende
jaar als privaat-docent in Leiden te zien optreden, en men het volkomen billijkte dat
hij het jaar daarop, in 1916, tot opvolger van den afgetreden Prof. P.D. Chantepie de
la Saussaye werd benoemd, om college te geven in ethiek, na het nieuwe academische
statuut van '21 ook in de wijsbegeerte van den godsdienst.
Roessingh was ondertusschen (1914) in het huwelijk getreden met Geertruida
Suzanna Maria Everts, en Remonstrantsch predikant geworden; een half jaar stond
hij in Doesburg, twee jaar in Boskoop, waar men een sterken indruk ontving van zijn
ernstige prediking. Het pastorale werk viel hem met zijn zwijgzame natuur niet zoo
heel gemakkelijk; hij was voor de studie en het professoraat geboren.
Roessingh was een ander man dan zijn voorganger. ‘Niet licht,’ schreef Roessingh
in 1920 na diens dood1, ‘zal weer een theoloog opstaan van zoo universeelen geest,
van zoo encyclopaedische kennis in onze eeuw van specialiseering; moge ons slechts
zoo nu en dan een man geschonken worden, zoo tintelend van leven, zoo fijn van
gevoel, zoo rijk in geloof als Pieter Daniël Chantepie de la Saussaye.’ In deze
kenschetsing komt het verschil aan den dag tusschen beide professoren .... maar ook
de overeenkomst. De tintelende Fransche geest van de la Saussaye vormde een
merkwaardig contrast met de groote kalmte en den iewat stroeven ernst van den
jongen Groninger. Het spottende sarcasme van de la Saussaye was den zachten aard
van Roessingh ten eenenmale vreemd. Roessingh's kennis was, ondanks de enorme
belezenheid, waarvan ook zij getuigde, niet

1

In memoriam Pierre Daniël Chantepie de la Saussaye, Onze Eeuw, 1920, afl. 6.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1926

54
in de eerste plaats encyclopaedisch, doch borend in een bepaald complex van
problemen der wijsgeerig-theologische studie. ‘Een jonger geslacht,’ schreef
Roessingh, ‘eischt dieper wijsgeerige fundeering dan de la Saussaye bood.’ Maar
wijdte van blik, de behoefte en het vermogen om de dingen in breed verband te zien,
waren beiden mannen eigen, evenzeer als - verborgen achter verschillend uiterlijk fijnheid van gevoel en rijkdom van geloof. In het geloof hebben leermeester en
leerling elkaar gevonden, en de laatste is er zijn promotor altijd dankbaar voor
gebleven, dat hij hem niet alleen in de theologie heeft binnengeleid, maar tegelijkertijd
den ‘modernen student’ ‘meer had doen begrijpen van de beteekenis der Christelijke
traditie’1. Voor deze christelijke traditie en vroomheid was Roessingh mede
ontvankelijk gemaakt door zijn aanraking als student met de Engelsche Quakers in
het Woodbrooke-Settlement bij Birmingham. Zijn Woodbrooke-ondervinding
beschouwde hij als ‘een rijk geschenk’, dat hij getracht heeft in zijn Vaderland mee
te deelen, door met anderen de vereeniging ‘Woodbrookers in Holland’ te stichten,
waarvan hij jaren lang met Dr. van Senden de leiding heeft gehad; het centrum dezer
Hollandsche Woodbrooke-beweging, Barchem, heeft voor honderden véél beteekend
en doet dit nog.
Ondanks (of dóór?) zijn sterk naar binnen gekeerd leven had Roessingh groote
belangstelling voor de maatschappelijke en staatkundige vraagstukken. Zijn colleges
over ‘ethiek en politiek’ en over ‘de zedelijke beoordeeling van den oorlog’ trokken
ook studenten van andere faculteiten. Met enkele vrienden richtte hij in 1921-'22 het
‘Genootschap voor Zedelijke Volkspolitiek’ op, waarvan hij de voorzitter werd.
Roessingh was democraat. Al zag hij de groote verdiensten in, die het liberalisme in
de 19de eeuw had bezeten, het was hem te individualistisch. ‘De kreet der gemeenschap
ligt ons in de ooren, en dit maakt ons tot andere menschen’2. Van zijn jeugd af hielden
de problemen van het socialisme hem bezig.
Doch vóór alles was hij religieus denker, theoloog. Een semester in Marburg
doorgebracht, overtuigde hem van het tekort der Nederlandsche theologie aan
wijsgeerige scholing. De oratie, waarmee hij in 1915 als privaat-docent optrad, liep
over ‘het ‘waarheidsprobleem in de nieuwere theologie.’ Dit kennis-theoretische
vraagstuk heeft hem vastgehouden, daarnaast het cultuur-filosofische, waarover zijn
hoogleeraarsoratie van 1916 handelde, terwijl in latere jaren de filosofie der
geschiedenis aan beide reeksen van problemen de hand reikte. Meer dan anderen
heeft de Berlijnsche wijsgeer-theoloog Ernst Troeltsch hem tot gids gediend.
Over Roessingh's theologie kan ik hier kort zijn, wijl ik daarvan een uitvoerig
overzicht heb geschreven ter inleiding van

1
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In memoriam.
Rechtsmodernisme. Haarlem, 1918, p. 10.
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Roessingh's ‘Verzamelde Werken’, (theologische en religieuse), die in vier deelen
spoedig het licht zullen zien1, en waarin ook nagelaten manuscripten zullen
opgenomen worden. Over Roessingh's persoon, leven, arbeid en functies wordt men
omstandig ingelicht door het reeds genoemde gedenkboek ‘Prof. Roessingh herdacht’,
dat kort na zijn dood verscheen en waarin velen van hun eerbied en genegenheid
getuigden.
Roessingh's geschriften, zoowel als zijn colleges, muntten uit door goeden bouw
en duidelijke uiteenzetting. Daar drie kwart van het studie-materiaal voor den theoloog
van Duitsche afkomst is, was ook Roessingh's woord niet altijd van germanismen
vrij. Maar overigens is zijn taal van zuiveren klank en bezit zij een lenigheid, waarin
zoowel de losheid als de spanning van zijn geest haar uitdrukking wisten te vinden.
Voor degenen, die hem van nabij kenden, nam Roessingh door zijn persoon en
invloed op de jongeren een merkwaardige plaats in aan de academie, waar onder
sterke nawerking van het 19de eeuwsch liberalisme en onder den natuurlijken invloed
van de straffe beoefening der wetenschap, onvermijdelijk een zeker intellectualisme,
een zekere weetheiligheid heerscht. Op oudejaarsavond na Roessingh's overlijden
eindigde een onzer groote liberale bladen zijn hoofd-artikel2, waarin een academisch
jubileum werd gememoreerd, met de verzekering: ‘Want per slot van rekening zal
het de wetenschap zijn, die duurzamen vooruitgang brengt, en van wie de toekomst
afhankelijk is.’ Dit nu zou Roessingh met alle stelligheid hebben ontkend. Zeker,
ook hij zag in, dat de toekomst afhankelijk is van geestelijk leven, en dat daarin
kennis en inzicht een rol van beteekenis spelen, maar de ziel, de stuwkracht en de
adel van waarachtig geestelijk leven school voor hem in iets anders en iets hoogers
dan in wetenschap. Roessingh voelde zich wel thuis in Leiden en was dankbaar voor
de ernstig-wetenschappelijke omgeving. Maar hij miste toch in de academische sfeer
de geloofskracht, die de gewetens bezielt en de knappe jongelui vormt tot de
toekomstige geestesleiders, die greep krijgen op het beste, dat er leeft in de volksziel.
Hij miste in de academische sfeer die warme belangstelling voor het geestelijk en
maatschappelijk leven van ons volk, waardoor men zou mogen vertrouwen, dat de
academisch gevormde jeugd later een persoonlijk en waardevol antwoord zal weten
te geven op de vragen en nooden van onzen tijd. Dit miste Roessingh, ook al erkende
hij dankbaar in alle faculteiten, onder professoren en studenten, zijn geestverwanten
in dit opzicht te vinden.
Sterk heb ik den indruk - ach, Roessingh ging zoo stil en bescheiden zijn weg dat de Leidsche academie meer verloren heeft, dan zij - als geheel genomen - zich
bewust is.

1
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Bij de N.V. van Loghum Slaterus' Uitgevers-Mij., Arnhem.
Nieuwe Rott. C. Een jaar van stilstand.
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De vrijzinnig-godsdienstige jeugdbeweging, het vrijzinnig Protestantisme en de
Nederlandsche theologie (welke laatste van Roessingh's hand een wijsgeerige
geloofsleer voor het vrijzinnig Christendom verwachtte), zij weten in diepe smart,
wien zij nu en voortaan missen. Zijn verwanten en vrienden weten dit bovenal.
Hij zelf heeft ons echter voor en na gewezen op Gods wil en majesteit, waarvoor
een mensch heeft stil te zijn. Hij zelf heeft ook gesproken van de blijvende
bemoediging voor den arbeid op aarde, een bemoediging, die de jongeren gepoogd
hebben uit te drukken op zijn grafsteen, waar boven hun woord van dank de eerste
letters van ‘Christus’ gesneden staan tusschen de Alpha en de Omega.
Leiden, Juni 1926.
G.J. HEERING.
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Voornaamste geschriften
1914.

De moderne theologie in Nederland. Hare
voorbereiding en eerste periode.
Groningen, 1914 (Dissertatie).

1915.

Het waarheidsprobleem in de nieuwere
theologie. Rede, uitgesproken bij de
opening zijner lessen als privaat-docent
in ‘De geschiedenis der protestantsche
theologie en ethiek in de negentiende
eeuw’ aan de Leidsche Universiteit, op
Vrijdag 5 Februari 1915. Leiden.

1916.

Persoonlijkheid en Cultuur. Rede,
uitgesproken bij de aanvaarding van het
ambt van hoogleeraar in de
godgeleerdheid aan de Rijks-Universiteit
te Leiden, op 27 September 1916.
Haarlem.

1918.

Rechtsmodernisme. (Synthese 4, VII).
Haarlem.
Literatuur-overzicht: Systematische
theologie. (Theol. Tijdschr. LII, blz.
171-185).
Nieuwe wegen (over: De Sopper,
Naturalisme en levensfilosofie). (Theol.
Tijdschr. LII, blz. 332-346).

1919.

De Remonstrantsche Broederschap. (De
Gids, 1919, no. 3).
De theologische opleiding van den
predikant. (Theol. Tijdschr. LIII, blz.
60-88).

1920.

Rechtsmodernisme. (Godsdienstige
Vraagstukken, blz. 23-47).
Wereldbibliotheek.
Pierre Daniël Chantepie de la Saussaye.
In Memoriam. (Onze Eeuw, 1920, afl. 6)

1921.

Christendom en Staat. (Vereeniging voor
Staatkunde te Leiden).
Een moderne apocalypse. (Over Oswald
Spengler's Untergang des Abendlandes,
Eltheto, orgaan der N.C.S.V., 1921/1922,
blz. 13-20).
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1922.

Het Modernisme in Nederland.
(Volksuniversiteits-bibliotheek).
Zedelijke Volkspolitiek. (De Opbouw IV,
nr. 11, blz. 801-813).

1923.

Christendom en wereld. (Op den Akker.
Sectieboekje van den V.C.S.B., deel II,
blz. 1-15). Zeist.
Dr. P.D. Chantepie de la Saussaye, Het
christelijk leven. 3e druk, herzien door
Dr. K.H. Roessingh, 2 deelen. Haarlem.
Ernst Troeltsch. (Hervorming No. 6, 10
Febr. 1923).

1924.

De uitgangspunten eener Christologie op
den grondslag der kritische theologie.
(Studieclub van moderne theologen.
Vlugschrift No. 1, blz. 24-50).
Het humanistisch en het eschatologisch
element in het modernisme. (Nieuw theol.
Tijdsch. 1924, afl. 4, blz. 323-353).

1925.

Eschatologie. (Omhoog, Febr. 1925, blz.
181-194).
De theologische faculteit 1875-1925.
(Pallas Leidensis MCMXXV, Leiden,
blz. 139-152).
Het irrationeel karakter der
geloofsverzekerdheid. (Nieuw theol.
Tijdschr. 1925, afl. 2, blz. 143-159).
Boekbeoordeelingen: Emil Brunner.
(Nieuw theol. Tijdschr. 1925, afl. 1, blz.
57-62).
Theologische Tijdschriften. (Jaarboek
voor Prot. theol. Onderwijs voor het jaar
1926).
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Levensbericht van G.D.A. Jonckbloet.
Den 5en April 1926 overleed in het St. Canisiuscollege te Nijmegen, Pater Godfried
Daniël Augustinus Jonckbloet, sinds 1890 lid der Maatschappij. Hij was geboren te
Eindhoven den 28en Augustus 1848 uit het huwelijk van Egidius Jonckbloet en
Henrica van Dijck. Na in zijne geboortestad het lager onderwijs te hebben genoten,
kwam hij in het Jezuïetencollege te Sittard met het doel zijn voorbereidende studie
te beginnen om eens zijn vader in het notarisambt te kunnen opvolgen. Van de eerste
klas af aan behoorde hij tot de beste leerlingen en bracht met de jaarlijksche vacantie
telkens meer prijzen thuis als bewijs van naarstigen toeleg en gestadige vordering.
In den laatsten tijd van zijn verblijf te Sittard zag hij af van zijne aanvankelijke
studieplannen voor de toekomst daar hij zich steeds duidelijker geroepen voelde tot
den geestelijken stand en trad den 26en September 1868 in de Orde der Jezuïeten. In
het klooster Marïendaal bij Grave zette hij nu zijn geestelijke en wetenschappelijke
vorming voort, volgde een philosophiecursus te Laval in Frankrijk, deed zijn
theologische studies te Maastricht en werd daar in September 1881 priester gewijd.
Het jaar daarop volgde zijn aanstelling tot leeraar der klassieke letteren in het college
te Sittard, waar hij weldra een model-docent bleek te zijn, die in zijn jongens een
heerlijk enthousiasme wist te wekken voor alles wat schoon was en goed.
Intusschen had aanleg en liefde voor de letterkunde zich rijp in hem ontwikkeld
en begon hij in 1876 zijn gedichten te publiceeren in de ‘Katholieke Illustratie’ en
in den ‘Volksalmanak voor Nederlandsche Katholieken.’ Alberdingk Thijm had hem
daartoe uitgenoodigd en zette hem ook aan deze en anderen te bundelen, hetgeen in
1881 gebeurde door de uitgave der ‘Vlindertjes, verspreide en nieuwe gedichten.’
Jonckbloet's poëtische voortbrengselen waren - zooals hij het zelf als motto boven
een lateren dichtbundel uitdrukte - ‘non coquis sed convivis’, niet voor de koks maar
voor de gasten bestemd. Hij voorziet de tafel ruimschoots van gerechten, echt
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hollandsche en uitheemsche in hollandsche keuken bereid, geen uitgezochte spijzen
voor extra-fijnproevers, maar smakelijken kost voor niet verwende magen. Het zijn
gedichtjes voor huis en haard, die het lief en leed van den dagelijkschen dag tot
onderwerp hebben en op ongekunstelde wijze zacht-blije en teer-droeve ontroering
wekken. Dit soort poëzie was trouwens geheel overeenkomstig het karakter van den
dichter, zoo kinderlijk en goedig, zoo zacht en fijngevoelig.
Hij was echter ook tot breedere en hoogere vlucht in staat. Thijm had er al in zijn
inleiding tot de ‘Vlindertjes’ op gewezen: ‘Maar ik wil den lezer iets zeggen, wat hij
uit dezen vaersjens niet zoo licht zal opmaken. Het talent van den Heer Jonckbloet
is een harp van veel meer snaren voorzien, dan die hier zijn aangeslagen. De
menestreel, die zich hier meestal in de waereld van het huisgezin en het zeer jonge
leven beweegt, kan ook stoute lierzangen op zijn speeltuig aanstemmen; en ik twijfel
niet of wij mogen ons van hem op nog andere bundels verwachten, waar de
veelzijdigheid zijner gave overtuigend in uit zal komen.’
In 1884 plaatste hij in het tijdschrift ‘de Katholiek’ zijn eerste ‘proeve eener
dichterlijke vertolking van Isaïas’ die weldra werd voortgezet met fragmenten uit
Habacuc en Job, en eenige Oden van Horatius. Alleen met de vertaling van Isaïas is
hij verder doorgegaan. In 1888 was ze voltooid en moest reeds in 't volgend jaar
worden herdrukt. Ook de tweede editie was binnen enkele jaren uitverkocht.
Jonckbloet wenschte een geheel herzienen druk in 't licht te geven, maar
omstandigheden van allerlei aard hebben hem tóen verhinderd dat plan uit te voeren.
Eerst in zijn laatste levensjaren nam hij dat werk weer ter hand. Hij deed het op
aandrang van velen, en niet het minst op aansporing van Ds. de Moor, die als
voorzitter eener Deputatenvergadering te Utrecht had voorgesteld een paar
hoofdstukken uit Jonckbloet's vertaling in het Protestantsch Gezangboek te doen
opnemen. De Moor kwam persoonlijk die zaak te Nijmegen bespreken en tevens zijn
hulp aanbieden bij de nieuwe bewerking. Kort vóór beider dood was het boek gereed.
Nadat hij een paar jaar met veel succes te Sittard gedoceerd en daar stellig te veel
van zijn krachten gevorderd had, openbaarde zich in 1886 een ernstige kwaal waarvoor
hij genezing ging zoeken, eerst te Neuenahr, daarna te Badenweiler in het
Schwarzwald. Maar de ziekte verergerde en volgens het oordeel van den geneesheer
kon alleen een verblijf in het Zwitsersche hooggebergte hem nog redden. Zóó kwam
hij in October 1887 te Davos waar hij zeven maanden vertoefde en zijne gezondheid
terugkreeg. De indrukken daar opgedaan beschreef hij in een keurig boekje: ‘Een
winter te Davos.’ Het is geen weekelijke, romantische beschrijving van het
Kurhaus-leven als het veel gelezen ‘Ships that pass in the night’ van Beatrice
Harraden,
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maar een frissche, opwekkende causerie waarin hoofdzakelijk het psychologische
van Davos uitgebeeld wordt.
‘Zeer voorzichtig blijven’ was de boodschap die hij van zijn dokter meekreeg. De
zwakheid zijner longen maakte hem dus voor het leeraarsambt ongeschikt en hij
werd van Sittard overgeplaatst naar Maastricht. Daar was destijds de redactie gevestigd
der ‘Studiën’ aan welk tijdschrift hij sinds 1883 als medewerker verbonden was en
voornamelijk de letterkundige rubriek verzorgde. Een reeks artikelen over
vaderlandsche en uitheemsche literatuur verscheen nu in de eerstvolgende jaargangen.
In 1890 kreeg zijn levensweg een geheel andere richting toen hij door zijn
geestelijke overheid als missionaris naar Indië werd uitgezonden. Hoewel de veertig
reeds gepasseerd nam hij bereidvaardig de opgelegde taak aan. Naast zijn priesterlijken
arbeid als pastoor te Batavia wist zijn ijver toch tijd te vinden om zich aan
letterkundige studie te blijven wijden. Met het doel een eigen orgaan te hebben ter
verspreiding en verdediging van Katholieke beginselen in Indië werd een tweemaal
per week verschijnend blad ‘de Express’ opgekocht en verder door pastoor Jonckbloet
geredigeerd. Allerlei moeilijkheden echter waren oorzaak dat die courant slechts
twee jaren kon bestaan, maar de redacteur werd als vast medewerker opgenomen in
het Bataviaasch Handelsblad. Een groot aantal artikelen, door hem in beide bladen
geschreven, werden in 1893 in twee deeltjes verzameld onder den titel: ‘Uit Nederland
en Insulinde. Letterkundige Causeriën.’ Vooral de lange reeks opstellen over Multatuli
in ‘de Express’ hadden de aandacht getrokken en toen in 1894 een afzonderlijke
studie verscheen, die, in aansluiting met de publicaties van van Sandick, Kielstra en
Swart Abrahamsz, een vernietigend vonnis over Multatuli's karakter velde, was
Jonckbloet een tijdlang het middenpunt van veler belangstelling in Indië en in
Nederland. Lof en blaam - blaam het meest - werden hem kwistig toebedeeld. Het
is hem op hoogen leeftijd nog een troost geweest dat de kritiek van lateren tijd zijn
scherp vonnis over Multatuli als waarheid heeft bevestigd. Toen in 1903 het Katholiek
weekblad ‘de Javapost’ was opgericht, kreeg pastoor Jonckbloet natuurlijk een plaats
op het redactiebureau en schreef menig artikel, meestal onder den voor Indische
lezers zeer doorzichtigen schuilnaam Darah Moeda.
Na een achttienjarige rustelooze werkzaamheid, beurtelings te Batavia, Magelang,
Soerabaja en Malang, werd bij in Juni 1908 plotseling gedwongen het hem zoo
dierbaar geworden Indië te verlaten. Een kwaadaardige keelkwaal maakte operatief
ingrijpen noodzakelijk, maar geen geneesheer op Java durfde het aan. Pastoor
Jonckbloet ging nu per eerst mogelijke gelegenheid scheep om zich onder behandeling
te stellen van den specialist Dr. Kocher te Bern. Een uur van zware beproeving was
het toen de dokter hem mededeelde dat een blijvend verlies der stem het gevolg

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1926

61
van de operatie wezen kon. Grootmoedig bracht hij dat offer. Den aard der kwaal in
aanmerking genomen, slaagde de operatie uitstekend; de kiem der ziekte werd
weggesneden maar tevens had hij het gebruik der stem verloren, wat op den duur
gelukkig nog in zoover herstelde dat hij zich, hoewel met inspanning, in gewoon
gesprek verstaanbaar kon maken. Welk zwaar kruis hierdoor te dragen gegeven was
aan een man die zooveel talent had voor conversatie, zoo gaarne praatte en zooveel
te vertellen had, weten alleen zij aan wien hij zijn intiemste gevoelens openbaarde.
Het doorstane lijden zijner pijnlijke kwaal en de weemoed over het zoo onverwacht
losgerukt worden van zijn arbeid in Indië, hadden zijn gestel geheel van streek
gebracht; daarbij kwam nog een hernieuwde aandoening der longen, die hem dwong
tot een tweede kuur te Davos. Hij vond daar heel veel veranderd en zoodra zijn
krachten het eenigszins toelieten nam hij weer de pen op tot het schrijven van een
steeds gaarne gelezen boek: ‘Davos, voorheen en thans.’
Naar het vaderland teruggekeerd in September 1909, vestigde hij zich in den Haag
in de pastorie der Da Costastraat. Aanvankelijk scheen het dat zijn werkkracht voor
goed gebroken zou zijn, maar langzamerhand leefde hij weer op en zocht bezigheid
in lezen en schrijven, daar de toestand zijner stem hem voor dienst in de parochiekerk
ongeschikt maakte. In die dagen heeft Toorop, met wien hij zeer bevriend was, zijn
portret geteekend, een schitterende weergave van den prachtkop die ieders oogen
trok. ‘Ik heb, zegt Toorop daarover in een ‘in memoriam’ bij Jonckbloet's dood
geschreven, psychologisch in lijnen neergezet, zooals ik 't niet in woorden kan doen,
de uitstraling van zijn gezicht. Hij stond toen niet meer midden in het leven, maar
hetgeen hij doorleefd had en zijn lichamelijk lijden, de hoogere verlangens die zich
later niet meer in groote daden mochten uiten, waardoor hij dikwijls melancholisch
werd gestemd, zag ik sterk in zijne trekken.’
Ja, in groote daden heeft hij zijn verlangens niet meer kunnen omzetten. Hij had
zijn tijd overleefd. Met de nieuwe richting, die intusschen ook in den kring der
Katholieke letterkundigen overheerschend was geworden, kon hij zich nooit geheel
verzoenen. Voor de ‘Studiën’ schreef hij nog een reeks artikelen waarvan die over
Henriette Roland Holst en Noto Soeroto het belangrijkst zijn, en gaf eene
moraliseerende literatuurstudie uit over de werken van Anna de Savornin Lohman.
Zijn laatste levensjaren bracht hij door in het St. Canisiuscollege te Nijmegen,
waar hij in 1921 zijn intrek nam. Een overmooien levensavond heeft hij daar mogen
genieten in rustige bezigheid. Nog eenmaal kwam een donkere wolk over hem neer
toen het gevaar dreigde dat hij ook het gezicht zou verliezen. Door een goedgeslaagde
operatie bleef hem die ramp bespaard,
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want een ramp zou het voor den nog steeds weetgierige geweest zijn, als het lezen
hem onmogelijk ware geworden. Tot den avond vóór zijn dood toe heeft hij zich
bezig gehouden met gebed en studieboeken, en sluimerde haast ongemerkt den
doodslaap in.
De honderden in Nederland en Indië die het een geluk noemden hem als vriend
en raadsman te hebben mogen kennen, zullen de gedachtenis aan dien waarlijk
nobelen man in dankbare herinnering bewaren, evenals de duizenden die de vruchten
van zijn letterkundig talent hebben gesmaakt, hem een plaats in de rij der
Nederlandsche literatoren niet zullen ontzeggen.
F. VAN HOECK.
N i j m e g e n , Mei 1926.
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Lijst van geschriften.
Gedichten.
In ‘de Katholieke Illustratie’. 1876-1890.
In ‘Volksalmanak voor Nederlandsche Katholieken’. 1877-1886.
In ‘de Katholiek’. 1884-1890.
Vlindertjes. Verspreide en nieuwe gedichten. 1881.
Uit eigen en vreemde gaarde. 1884.
De profetieën van Amos' zoon Isaïas, in Nederlandsche verzen vertolkt, met
ophelderende aanteekeningen. 1888. Herdrukt in 1889 en 1926.
Lief en Leed. Verzamelde kleine gedichten. 1891. Herdrukt in 1920.
Bij het Allerheiligste. Metrische bewerking der treffendste hoofdstukken van
Mother Loyola's ‘Coram Sanctissimo’. 1911. Herdrukt in 1912, 1913, 1916 en 1925.
Refloruit cor meum. Een bundeltje gedichten 1915.

Proza.
De Katholieke Kerkmuziek. Hare bestemming en haar tegenwoordige toestand.
(Vertaald uit het Duitsch). 1878.
Mr. Eugène van Oppen Jr. In memoriam, opgedragen aan bloedverwanten en
vrienden. 1885.
Een winter te Davos. Waarnemingen en indrukken van een genezen longzuchtige.
1889.
Uit Nederland en Insulinde. Letterkundige causerieën. 1893.
Multatuli. 1894.
Davos voorheen en thans. 1910.
Het religieuze leven. (Uit het Fransch van Bourdaloue). 1911.
Jonkvrouwe Anna de Savornin Lohman, in en uit hare werken. 1912.
De lendenen omgord en brandende de lampen. (Vrij naar het Fransch van P.
Crasset. 1922.
Nicolaas Beets. Nederl. Letterkunde. Deel VI. 1888.

In de ‘Studiën’:
P.A. de Génestet. Een welmeenend woord aan eenige jeugdige beoefenaars der
letterkunde. (geteekend G.D.A.). Deel 21.
Dreizehnlinden. Deel 23 en 33.
A propos van Doris en Doortje. (geteekend F.A.). Deel 23.
Fransche gedichten van een Nederlander. (Charles Beltjens). Deel 24.
Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura door
Hildebrand. Deel 30.
François Coppée: Contes rapides. L. Veuillot: Historiettes et fantaisies. Deel 32.
V. Delaporte: Récits et légendes. Deel 32.
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Knoppen en bloemen verzameld door M. Ternooy-Apel. Deel 32.
Jos. Alb. Thijm. Deel 32.
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Twee dichterlijke vertolkers der Imitatio Christi, een Franschman en een Nederlander,
Pierre Corneille en Jan Bouckart. Deel 33.
B. van Meurs. Rijm en Zang. Deel 33.
Lelietjes der dalen van Dr. D. Dorbeck. Deel 33.
Het boek der Psalmen. Eerste en tweede Psalm. Deel 34.
De Gids over Hilarion Thans. Deel 84.
De jongste literarische kroniek van Willem Kloos. Deel 84.
Een Javaansch-Nederlandsch dichter. Deel 85.
De socialistische dichteres Herriette Roland Holst. Deel 85, 86.
Keuvelpraatje over Maria Koenen's ‘De Wegen’. Deel 85.
Naar aanleiding van den tachtigsten verjaardag der Vlaamsche schrijfster Virginie
Loveling. Deel 86.
Noto Soeroto. De geur van moeders haarwrong. Deel 86.
Over inlandsche bedienden. Deel 87.
Noto Soeroto. Fluisteringen van den avondwind. Deel 90.
Keurlezing uit de werken eener mystieke dichteres. Deel 90.
Uit de nalatenschap eener te vroeg gestorven dichteres. Deel 90.
Decadentie eener socialistische dichteres. Deel 90.
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Levensbericht van Jacques Henry Abendanon
1852-1925.
Niet als letterkundige in den gewonen zin van het woord, doch als welsprekend
verdediger van de rechten der Indische inheemsche bevolking heeft Abendanon
uitgemunt.
Hoewel in vele opzichten idealist en zelfs droomer soms, nam de vlucht zijner
denkbeelden niet de dichtkunst te baat, noch den lyrischen vorm, maar trachtte hij
op vasten bodem te blijven, waar hij zocht naar de middelen om die idealen te
verwezenliken of aan die droomen vorm te geven.
In de volgende vluchtige schets zal getracht worden een beeld van zijn leven en
werk te geven.
Geboren te Paramaribo op 14 October 1852, waar zijn vader Simon - gehuwd met
Judith Abendanone - secretaris-directeur der Surinaamsche bank was, begaf de jonge
Abendanon, op ongeveer 12-jarigen leeftijd, zich voor zijne opvoeding naar
Nederland, volgde te Leiden het gymnasium en werd 17 December 1870 ingeschreven
aan de Hoogeschool aldaar, met het gevolg dat hij 22 Mei 1871 het propaedeutisch
examen aflegde, 5 November 1872 ‘non sine laudibus’ candidaat in de rechten en
23 Januari 1874 tot Doctor in het Romeinsch en Hedendaagsch Recht gepromoveerd
werd.
Daar hij als rechterlik ambtenaar in Nederlandsch Oost-Indië werkzaam wenschte
te zijn, zette hij zijn studie voort aan de Indische Instelling te Delft, waar hij eind
1874 reeds in het Groot-Ambtenaars-examen slaagde, waardoor hij voor verschillende
betrekkingen in Oost-Indië benoembaar werd.
Spoedig daarop, 20 Januari 1875, werd hij ter beschikking gesteld van den
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Oost-Indië, waarop hij in Februari 1875 per
s.s. ‘Voorwaarts’ naar Indië vertrok en 25 Maart te Batavia aankwam. Van 1875-1888
bekleedde Abendanon verschillende rechterlike betrekkingen op Java - alleen
onderbroken door een buitenlandsch verlof, wegens
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ziekte, tusschen 1882 en 1884 - o.a. te Buitenzorg, te Indramajoe en te Batavia1, waar
hij 22 December 1876 huwde met Anna Elisabeth de Lange; daarna 31 Juli
1878-November 1881 als voorzitter van den Landraad te Pati en vervolgens als Lid
in den Raad van Justitie te Batavia, tot welk ambt hij 16 November 1881, bij keuze,
benoemd werd. In de uitoefening van die ambten leerde hij de inheemsche bevolking
kennen, kreeg hij inzicht in hare behoeften en nooden en ontwaarde hij, dat haar niet
steeds recht werd gedaan, waardoor de stellig reeds aanwezige aandrift, om voor
haar rechten te waken, ongetwijfeld zal zijn aangewakkerd. Uit een brief uit Pati d.d.
18 Januari 1880, aan zijne echtgenoote, waarin we lezen: ‘Vergeet toch niet dat ik
.... zoo goed als alleen sta op deze plaats in mijne pogingen, in mijn innig streven
om den Inlander vertrouwen in te boezemen, en te doen gevoelen dat er Nederlanders
zijn, die een hart voor hem hebben en hem zooveel in hun vermogen ligt, willen
beschermen tegen onrecht en willekeur’ zien we reeds de nobele opvattingen, waarvan
later steeds zal blijken, duidelik aan den dag komen.
Reeds kort na het optreden als rechterlik ambtenaar, besloot Abendanon tot het
samenstellen van een groot verzamelwerk, waarin al de beslissingen, welke in de
afgedrukte arresten en vonnissen voorkomen, zouden worden opgenomen, met
vermelding van den rechter van wien zij afkomstig, en met verwijzing naar de plaats,
waar zij in extenso te vinden zijn.
Van deze verzameling der rechtsliteratuur en der rechterlike beslissingen, in
verkorten vorm en systematische volgorde - en alzoo vormende een klapper op de
Nederlandsch-Indische rechtspraak - verschenen in 1881 en 1885 de beide eerste
deelen, loopende van 1849-1884; een werk - door hem later voortgezet tot 1917 toe
- waarmede Abendanon, zooals Prof. Dr. G.A.J. Hazeu het uitdrukte2 ‘de Indische
rechterlijke ambtenaren wel voor altijd aan zich verplicht (heeft)’. Een werk, mag
hier bij gevoegd worden, waarvan ook later de groote verdienste openlik is erkend.
Op den 8sten Januari 1882 trof Abendanon het verlies van zijne echtgenoote3, waarna
hem met ingang van 10 Maart een twee-

1

2
3

13 April 1875 belast met griffiers-werkzaamheden bij den Landraad te Buitenzorg. 1 Mei
1876 benoemd tot griffier bij den Landraad te Indramajoe. 16 Augustus 1876 benoemd tot
griffier bij het Omgaand Gerecht in de eerste afdeeling op Java.
Zie Koloniaal Weekblad van 11 Februari 1926, nummer 6.
Uit dit huwelik zijn drie zonen gesproten, van wie de oudste en de jongste in bankwezen en
nijverheid hun werkkring vonden, terwijl de middelste als geoloog-ingenieur met zeer goeden
uitslag een exploratieexpeditie naar Midden-Celebes leidde en later tot Hoogleeraar aan de
Amsterdamsche Universiteit benoemd werd.
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jarig verlof wegens ziekte naar Europa werd verleend, van welk verlof hij 20 Februari
1884 terug keerde, waarop zijn herbenoeming tot lid in den Raad van Justitie te
Batavia, op 17 Maart, volgde.
Tijdens dat verlof maakte hij studie van den rechtstoestand der Inlanders in het
algemeen, ook elders; in het bizonder deed hij dit voor Algerië en vergeleek hij de
wettelike bepalingen voor de inheemsche bevolking aldaar met die, geldende in
Nederlandsch-Indië. In eene brochure in 1887 te Batavia verschenen, publiceerde
hij de uitkomsten van die studie, waarbij hij tot het besluit kwam, dat bij de pogingen
om meer gelijkheid te brengen tusschen Europeanen en Inlanders, in Algerië met
veel meer systeem en vastberadenheid gearbeid is dan in onze kolonie; terwijl hij
als zijne meening uitsprak:
‘1. dat de afschaffing der priesterraden, althans hooger beroep op de landraden,
wenschelijk moet worden geacht;
2. dat een groot gedeelte der Europeesche burgerlijke- en handels-wetgeving op
den Inlander toepasselijk zou kunnen worden verklaard;
3. dat het een onafwijsbare eisch is, de Inlandsche Christenen aan het voor
Europeanen geldend recht te onderwerpen; en
4. dat al moge de handhaving van een afzonderlijk Inlandsch personen- en erfrecht
vooralsnog noodzakelijk wezen, eenige wijzigingen daarin, vooral ten opzichte van
de Inlandsche vrouw - huwelijksleven en erfrecht - dringend noodzakelijk zijn’.1
Het is of men hier de gedachten van Raden Adjeng Kartini reeds hoort uitspreken,
die deze hoog ontwikkelde jonge Javaansche vrouw, in hare brieven van omstreeks
1900, zoo welsprekend en dringend wist te uiten.
Door Abendanon's benoeming d.d. 6 Augustus 1889 tot Secretaris van het
Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid, welke een geheele verandering
in zijn bemoeiingen en werkzaamheden bracht, traden andere aangelegenheden in
zijne werkspheer naar voren.
De Directeur van dat Departement, de Heer P.H. van der Kemp, had in den aanvang
van 1889 zijne ‘Bijdragen tot de wordingsgeschiedenis van het Reglement op de
Particuliere landerijen, bewesten de Tji-Manoek’2 gepubliceerd. In eene bespreking
van dat werk, in het Indisch Weekblad van het Recht van 6 Mei 1889, gaf Abendanon,
die in bedoeld Reglement van het jaar 1836 nog den terugslag vond van de
middeneeuwsche toestanden, welke de verhouding tusschen landeigenaren en
opgezetenen van oudsher

1
2

Waarschijnlik is Abendanon's benoeming, 12 Juli 1888, tot Officier d'Académie, door de
Fransche Regeering aan de studie over Algerië te danken.
Samengesteld uit de in het Archief der Algemeene Secretarie te Batavia berustende stukken.
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beheerschten, eenige middelen aan, om daarin verbetering te brengen, o.a., door
ieders rechten, die van landeigenaar en van landbouwer, nauwkeurig af te bakenen
en in geschillen de beslissing van den rechter in te roepen.
Tegen die voorstellen kwam de Heer C.H.F. Riesz op, in de Java Bode van 14 en
15 Mei, waarin Abendanon aanleiding vond, zich grondende op de uitgebreide
literatuur over dat onderwerp, in hetzelfde Weekblad, n.l. dat van 24 Juni, aan te
toonen: ‘dat op de vervreemde landen stukken gronds voorkwamen, welke reeds
ontgonnen waren (vóór die vervreemding) en dat de ontginning recht van erfelijke
beschikking over den grond gaf’; zoodat ‘het thans evenmin aangaat de Inlandsche
landbouwers, die van geslacht op geslacht de landen bearbeidden, rechteloos te
verklaren’...... ‘en dat dan, ofschoon andere regelingen geenszins uitgesloten zijn,
de aanbevolen modus vivendi niet onbillijk kan worden genoemd, daar hierin voor
beide belanghebbende partijen een waarborg gelegen is, dat in de toekomst hare
rechten naast elkander zullen kunnen blijven voortbestaan.’ Ook hierin toonde
Abendanon zich dus weder de strijder voor het recht van den Inlander.
Andere rechtsquesties hadden echter evenzeer zijne belangstelling. Reeds in 1885
had - zooals Abendanon zelf meêdeelt - eene door het Provinciaal Utrechtsch
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, in 1876, uitgeschreven prijsvraag,
betreffende de publiek- en privaat-rechterlike verhoudingen tusschen Nederland en
de Nederlandsche Koloniën zijne aandacht getrokken. Door het werk voor het
secretariaat der Nederlandsch-Indische Juristenkring (1884-1887) en zijne
ambtsbezigheden had Abendanon slechts geleidelik gelegenheid de verzamelde
gegevens uit te werken. In een reeks artikelen (bijna zonder onderbreking, opgenomen
in het Indisch Weekblad van het Recht, einde 1889 tot aanvang 1891) behandelde
Abendanon nu dat onderwerp, daarbij gebruik makende van de zeer omvangrijke
literatuur, in Nederland als in de Koloniën (ook de Westersche), op zoodanige
uitvoerige en duidelike wijze, dat het 270 bladzijden tellende boek, waarin al die
artikelen later tezamen werden gebracht, stellig een bron zal blijven voor hen, welke
omtrent die verhoudingen wenschen te worden ingelicht; men vindt er uiteengezet,
zoowel de verhouding tusschen het Opperbestuur en de Koloniale Landvoogden, als
de afwijkingen en overeenkomsten tusschen de wetgeving in Nederlandsch-Indië en
die in het moederland en Suriname, bijv. in zake voogdij, rechtspersoonlikheid,
naamlooze vennootschappen, enz., enz., zoodat mag gezegd worden dat Abendanon,
door dit werk de koloniale ingezetenen, die met recht en wet in aanraking komen,
een grooten dienst heeft bewezen.
In 1894 (2 April) benoemd tot Raadsheer bij het Hoog Gerechtshof van
Nederlandsch-Indië, in welke betrekking hij tot 1900 -

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1926

69
onderbroken door een buitenlandsch verlof van één jaar (1 Maart 1895-1896) werkzaam bleef, ging Abendanon voort met het voeren van de Redactie van het
Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen waarmede hij sedert medio 1889 belast was - tot 1895; hernam hij die functie spoedig
na terugkeer van verlof, terwijl hij tevens van 1897-1899 redacteur was van het
Tijdschrift ‘Het Recht in Nederlandsch-Indië’, zoodat hij, naast de functiën van zijn
rechterlik ambt, als lid in de Directie van hooger genoemd Genootschap, vooral als
secretaris-(mede)redacteur en ten slotte als Vice-president, veel van zijn vrijen tijd
aan de belangen van dat Genootschap wijdde.
Ook tijdens zijn even vermeld verlof, liet de gedachte aan het onrecht, waaraan
de Inlandsche bevolking bij wijle bloot stond, hem niet los, en trachtte hij door zijn
brochure ‘De rechtspraak in Nederlandsch-Indië, speciaal over den Inlander’ de
aandacht te vestigen op vele misstanden, en door een voorloopig program voor een
verbeterde rechtspraak daarin verbetering te brengen. Tevens hield hij, tijdens dat
verlof, een voordracht in het Indisch Genootschap te 's-Gravenhage over de
rechtsongelijkheid in Nederlandsch-Indië en hare gevolgen ten opzichte van den
Inlander.
Vóór zijn terugkeer van verlof uit Nederland werd aan Abendanon, bij Koninklijk
Besluit van 7 Januari 1896, opgedragen ‘een onderzoek in te stellen, omtrent de àl
dan niet noodzakelijkheid van een nadere regeling der bescherming door Nederland
te verleenen aan Nederlandsch-Indische onderdanen van Chineeschen oorsprong in
Siam’. Hoe hij aan die opdracht voldeed, blijkt uit den brief van den Minister van
Buitenlandsche Zaken d.d. 10 October 1896, waarin aan Abendanon ‘de bijzondere
dank (werd) betuigd voor de toewijding aan de aanvaarde opdracht naar Siam en de
uitvoerige en doorwrochte adviezen d.d. Batavia 19 Mei, 30 Juni en 7 Augustus
1896’. Van Siameesche zijde werd tevredenheid betuigd door Abendanon's benoeming
d.d. 31 Mei 1896, tot Commandeur der Orde van de Kroon van Siam.
Inmiddels was Abendanon in den loop der jaren benoemd tot Correspondeerend
Lid van het Instituut van Vizeu (Portugal) (1890), tot Lid van het Provinciaal
Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (1891), van de Vereeniging
voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek (1893), van het Historisch Genootschap
te Utrecht (1894), tot Membre correspondant de l'Institut Colonial International
(1894), tot Lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden (1897),
van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap te Amsterdam (1898),
tot Correspondent van de Afdeeling voor Taal, Letteren, Geschiedkundige en
Wijsgeerige Wetenschappen der Koninklijke Academie te Amsterdam (1898), tot
Lid van de Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch-Indië te Batavia (1899);
terwijl hij verder van 1888 af, telken jare gedurende zijn verblijf te Batavia, be-
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noemd werd tot Lid van de Examen-Commissie voor het Groot-Ambtenaars-Examen.
Bij Koninklijk Besluit van 29 Augustus 1899 werd Abendanon benoemd tot Ridder
in de Orde van den Nederlandschen Leeuw.
Leerden wij Abendanon, behalve als een stoeren werker, reeds als strijder voor
de toepassing van het recht, inzonderheid voor de inheemsche bevolking, kennen,
stellig gingen hem de intellectueele belangen en het welvaren dier bevolking evenzeer
ter harte.
In het latere deel der 19de eeuw waren steeds meer stemmen opgegaan voor de
bevordering van het onderwijs, en voor de opheffing der Inlanders uit hun toestand
van achterlikheid en gebrek aan welvaart; en niet het minst waren het deze zelve,
althans het intellectueele deel onder hen, die steeds meer en luider om onderwijs en
vooruitgang vroegen.
Abendanon, die in zijn jongelingsjaren vriendschap sloot met zijn studiegenoot te
Leiden en te Delft, Raden Mas Ismangoen Danoe Winoto, en die, zijn vriend gebleven,
diens teleurstellingen op ambtelik gebied meêleefde, die tevens zelf overtuigd was,
dat de Regeering te kort schoot in het voorzien in de intellectueele behoeften der aan
Hare zorg toevertrouwde geregeerden, - Abendanon kon niets beters verlangen dan
aan die wenschen en behoeften tegemoet te komen. En zie, daar wordt hij 3 Maart
1900 benoemd tot Directeur van het Departement, waarvan hij bijna vijf jaren
secretaris was geweest, doch zonder voldoenden invloed te hebben kunnen oefenen
op de toenmalige regeeringsinzichten.
Directeur van Onderwijs en Nijverheid! Welke verwachtingen zullen Abendanon
voor oogen hebben gestaan, hoe zal hij gehoopt hebben zijn ideaal, de verheffing
van den Inlander te bevorderen, verwezenlikt te zien!
Spoedig na zijne benoeming ondernam Abendanon, vergezeld van zijne
echtgenoote1, dan ook eene reis over Java, met het doel met de Residenten en de
Inlandsche Hoofden te overleggen op welke wijze het onderwijs, waartoe ook zou
behooren dat aan meisjes van goeden huize, zou kunnen bevorderd worden. Leest
men de brieven van Kartini, welke melding maken van de eerste ontmoeting met het
echtpaar Abendanon, dan krijgt men eerst recht den indruk van de geestdrift van
beiden, toen bespeurd werd, dat de vooruitstrevende plannen, daar, ten huize van
Kartini's vader, den Regent van Djapara, althans bij de jongeren, in goede aarde
vielen. Gesterkt door dien bijval zette Abendanon zijne reis voort en al vond hij ook
niet den steun, zelfs bij vele Inlandsche Hoofden, welken hij had meenen te

1

Abendanon was tijdens zijn eerste buitenlandsch verlof, op 1 Augustus 1883 hertrouwd met
Mejuffrouw Rosa Manuela Mandri, geboortig uit Ponce (Porto Rico).
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mogen verwachten, met groote toewijding bleef hij in de volgende jaren naar de
verwezenliking zijner denkbeelden streven.
In 1904 deed hij andermaal eene reis over Java, met het doel de herleving van de
inlandsche kunstnijverheid en huisvlijt te bevorderen. Een uitvoerig rapport verscheen
bij de Landsdrukkerij.
Hoewel Abendanon, tijdens zijn Directeurschap, niet bereikt heeft, wat hij zich
had voorgesteld, toch zijn ettelike stappen gedaan, die den weg naar vooruitgang
voor de inheemsche bevolking baanden. Zoo is de ruimere toelating van jeugdige
inlanders op de Europeesche scholen, ten einde dezen in de gelegenheid te stellen
goed Nederlandsch te leeren, aan Abendanon te danken; en al werd die toelating, na
zijn aftreden, weer sterk ingeknot, kort daarna is de Regeering gaan inzien, òf dat de
wenschen der vooruitstrevenden niet langer mochten worden weêrstaan, òf dat er
werkelik behoefte bestond aan een kern van Nederlandsch sprekende Inlanders, om
in de Staats- en particuliere betrekkingen te voorzien; in elk geval, de door Abendanon
getroffen maatregelen werden weer ingevoerd, en zullen nu wel niet meer worden
ingetrokken; integendeel de latere instelling van verschillende inrichtingen voor
Hooger Onderwijs in Indië, ten behoeve van de inlandsche intellectueelen, en tevens
van den Staat, die daaruit de noodige wetenschappelike werkers moet betrekken,
bewijst dat Abendanon juist heeft gezien en de wegbereider voor de toekomst is
geweest.
Ook de opbloei van de Indische kunstnijverheid en huisvlijt is voor een deel aan
den invloed van Abendanon te danken; in samenwerking met de Vereeniging Oost
en West, waarvan hij een der mede-oprichters was, bevorderde hij de ruimere
bekendwording der producten, waarvan meer afzet, in Nederland vooral, dank zij de
oprichting van ‘Boeatan’, het gevolg was.
Inmiddels was Abendanon, 12 Februari 1903, benoemd tot Commandeur der Orde
van Cambodja.
Nog een andere aangelegenheid moet hier worden aangeroerd, omdat daaruit
opnieuw blijkt, dat Abendanon een open oog had voor het welzijn der inheemsche
bevolking. Van den Compagniestijd af was de zoutverkoop een verderfelik middel
tot vexatie van die bevolking geweest. Zij kocht dat onontbeerlike genotmiddel tegen
te hoogen prijs, terwijl tusschenpersonen met onrechtmatige winsten gingen strijken.
Tijdens het Secretariaat van Abendanon bij het Departement, tot welks werkkring
het beheer van het Gouvernements-zoutmonopolie behoorde, was reeds een prijsvraag
uitgeschreven, om te komen tot den verkoop van het zout in fabriekmatig gevormde
zoutbriketten, waardoor de knoeierijen bij den verkoop zoo goed als onmogelik
zouden worden. De eerste fabriek kwam tot stand; in Mei 1899 werd met het debiet
van briketten, op beperkt gebied, een aanvang gemaakt. Van de bovengenoemde reis
over Java (1900), maakte Abendanon nu gebruik om te trachten uitbreiding te geven
aan dat verkoop-
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gebied, zij het door oprichting van meer fabrieken. Die oprichting kwam tot stand
en daarmede een veel ruimere verbreiding van den verkoop over Java. Over die zaak
heeft Abendanon wel wat onaangenaams moeten hooren. De latere uitkomsten hebben
echter bewezen, dat het door hem doorgezette stelsel van zoutbriketten-fabricage en
-verkoop deugdelik was en tot heil der bevolking strekte. Na zijn aftreden als Directeur
en na terugkeer in Nederland heeft Abendanon zijne gestie in deze aangelegenheid
uitvoerig uiteengezet in een geschrift: ‘Het Zoutbriketstelsel in Nederlandsch-Indië’
(1907), gevolgd door: ‘Nadere beschouwingen’ dienaangaande.
22 Januari 1905 werd aan Abendanon op zijn verzoek eervol ontslag verleend als
Directeur, met ingang van 4 Maart 1905, ‘onder dankbetuiging voor de langdurige
en trouwe diensten aan den Lande bewezen’, terwijl de Directie van het Bataviaasch
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen hem 9 Februari tot Eerelid had benoemd.
10 Maart 1905 verlieten Abendanon en zijne echtgenoote het land, waar zij zich
vele vrienden hadden gemaakt. Voor het onderwijs in het algemeen - ook het
Europeesche - is Abendanon een belangstellend en wakker leider geweest, zoodat
zijn Directeurschap, ook in dat opzicht, vrucht gedragen heeft.
De eindindruk, welke van zijn bestuur over het Onderwijs-departement achterbleef,
wordt misschien het best weergegeven door een aanhaling uit een brief van een der
leeraren: ‘Nu U afgetreden is, mag ik het U wel zeggen, dat een zeer groot deel van
het leeraarscorps U een warm hart toedraagt en het bejammert dat U uw ontslag
genomen hebt. Wij zullen steeds in U eeren een humaan, onpartijdig en bovenal een
rechtschapen Chef.’
Daarmede wordt Abendanon, ook als mensch, waar en juist geteekend.
Na zijn vertrek uit Batavia ondernam Abendanon met zijne echtgenoote een
langdurige reis; via China, Japan, Honolulu, de Ver. Staten, Centraal Amerika, de
Antillen, Porto Rico en Suriname keerden zij naar Nederland terug, waar zij 22
September 1905 aankwamen.
In de twintig jaren, welke nu volgden, bleef Abendanon steeds belangstellend in
alles wat Indië betrof. Niettegenstaande zijn teer gestel, dat eigenlik niet bestand was
tegen het zoogenaamd gematigde klimaat van Nederland, bleef hij, in den aanvang
althans, zijn vast verblijf daar houden. In zijne woning in de Jan van Nassaustraat te
's-Gravenhage waren vele Indische studeerenden steeds welkome gasten. Tegenover
dezen bleef hij voortdurend zijn streven getrouw, waarvan hij in den brief van 1880
getuigenis aflegde, vertrouwen geven en vertrouwen wekken; menige Indische
jongeman vond in hem een raadsman; en waar moeilikheden zich voordeden, offerde
hij zijn tijd en zijn rust om deze te overwinnen.
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Hoe Abendanon en zijne echtgenoote meeleefden met de verlangens en de behoeften
der, naar ontwikkeling dorstende, Inlandsche jeugd blijkt wel zeer sterk uit de
‘Inleiding’, welke Abendanon schreef voor de uitgave der brieven van de, 17
September 1904, overledene R.A. Kartini en uit die brieven zelve trouwens, welke
in 1911 door de zorgen van Abendanon het licht zagen1. Die brieven (gedachten over
en voor het Javaansche volk) vormen een monument voor de hoogbegaafde
Javaansche, maar ook voor den uitgever en den schrijver der Inleiding en zijne
echtgenoote, Mevrouw Abendanon-Mandri, omdat daaruit hun beider levensopvatting
en streven, tevens beradenheid en liefde zoo duidelik aan den dag treden.
Aangemoedigd door de zeer groote belangstelling, welke Kartini's brieven wekten,
besloot Abendanon tot het stichten van een Kartinifonds, met het doel daaruit de
gelden voor, op Java op te richten, Hollandsch-Javaansche scholen voor meisjes, te
putten. Gesteund door velen, o.m. door wijlen Mr. C. Th. van Deventer, die in 1912
tijdens zijne reis door Indië wist te bewerken, dat aan de op te richten ‘Vereeniging
Kartinifonds’ een regeeringssubsidie zou worden verleend, kon te Semarang de
‘Kartinivereeniging in Nederlandsch-Indië’ worden opgericht, met het gevolg dat
reeds op 15 September 1913 van daar aan den Raad van Beheer te 's-Gravenhage
kon getelegrafeerd worden: ‘Kartinischool is heden geopend’. Spoedig daarop volgde
de oprichting van meerdere scholen, zoodat Abendanon en zijne echtgenoote met
voldoening op hun streven konden terugzien. Een lang gekoesterde en vurige wensch
was nu in vervulling gegaan.
De Indische kunstnijverheid, waarvan het belang en de waarde aan Abendanon
zoo zeer voor oogen stonden, bleef ook na zijn terugkeer uit Indië zijne belangstelling
behouden. Zoo werd de Tentoonstelling, in 1907 te Crefeld gehouden, door zijn
invloed en bemoeiingen, verrijkt met kostbare en merkwaardige inzendingen uit de
Vorstenlanden van Java; terwijl Abendanon ook voor een groot deel de voorbereiding
in Nederland en de schikking der Nederl.-Indische inzending te Crefeld geregeld
had, op zoo uitnemende wijze dat de Pruisische Regeering hem 21 September 1907
met de Pruisische Kroonorde 2de Klasse begiftigde.
Abendanon's overtuiging omtrent de gelijkwaardigheid in vele opzichten van den
ontwikkelden Inlander en Europeaan, welke hem in zijn brochure over den
rechtstoestand van de Inlanders in Algerië reeds deed wijzen op den eisch tot
gelijkberechting - binnen zekere grenzen - voor Europeaan en Inlander, dreef hem
natuurlik naar het zoogenaamde Rassenprobleem. Het in Juli 1911 te Londen
gehouden ‘First Universal Races Congress’

1

Zie hetgeen Mr. C. Th. van Deventer over die Inleiding schreef in de Gids van September
1911.
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vond hem dan ook onder de deelnemers; in een korte rede te kennen gevende dat in
de Nederlandsche koloniën de huidskleur geen maatstaf was voor de achting voor
menschelike wezens, wijdde hij tevens uit over de vermindering van het gebruik van
opium in die koloniën - daar dit onderwerp ter sprake was gebracht - en diende hij,
op verzoek van het ‘Comité du Congrès’, een memorie in over dat laatste onderwerp.
Vele congressen van het ‘Institut Colonial International’, van welk Instituut hij
10 Juli 1902 reeds tot ‘Membre associé’ gekozen was, woonde hij bij, terwijl hij
door mededeelingen in het Koloniaal Tijdschrift aan het doel van het Instituut en aan
de daarin gehouden besprekingen meer bekendheid trachtte te geven. Hij merkte
daarin op, dat het zoo goed is, dat de beginselen van koloniaal beleid door de
Regeeringen aan het Instituut kenbaar worden gemaakt, omdat daaruit leering voor
allen is te putten en voegde daaraan toe: ‘Voor hen die voorbijgegane opvattingen
hebben zien toepassen, ligt een groot genot in het zien ontluiken van nieuwe en
juistere beginselen’.
In de opvolgende congressen te Brussel (1907), Parijs (1908), 's-Gravenhage
(1909), Brunswijk (1911), Londen (1913), Brussel (1920), Parijs (1921), zelfs nog
dat te Rome (1924) gehouden, nam hij een werkzaam aandeel.
Overigens bleek, tijdens de in Nederland doorgebrachte jaren, van zijne
belangstelling in allerlei onderwerpen, door voordrachten en artikelen in verschillende
tijdschriften, waartoe hier, naar de ‘Lijst der Geschriften’ moge verwezen worden,
daar de titels voldoende toelichting geven.
In de ‘Studie-commissie van Oost en West’ was hij, ook om zijne persoonlike
bekendheid met vele der jeugdige Indonesiërs, een zeer gewaardeerd medelid, terwijl
de ‘Koloniale onderwijscongressen’ te 's-Gravenhage gehouden in 1916 en 1919 zijn
steun en groote belangstelling hadden en de voorbereiding van dat in 1924, hoewel
zijn gezondheid toen reeds zeer wankel was, nog voor een groot deel door hem werd
volbracht.
Naar mate het gure klimaat van Nederland Abendanon meer en meer noopte, in
gematigder streken zijn toevlucht te zoeken, vermenigvuldigden en verlengden zich
zijne verblijven in het buitenland. Maar waar hij zich ook bevond, studie- en
nasporíngslust bleven hem bij. Door zijn kennis van de Spaansche taal was het hem
mogelik in Spaansche archieven en boekerijen - waarvan hij in particulier gesprek
de belangrijkheid ettelike malen roemde, zooals hij ook de Spaansche beoefening
der wetenschappen hoogelik waardeerde - onderzoekingen te doen; getuige zijn
studie te Las Palmas (Canarische eilanden) over de oudste betrekkingen tusschen
Nederland en die eilanden, en in het bizonder zijn studie te Madrid, over het
Oud-Spaansch Koloniaal stelsel, verschenen in de ‘Bijdragen van het Koninklijk
Instituut’ van 1923. Volgens Abendanon ‘is het koloniale werk
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van Spanje hoogst belangrijk in zijne gevolgen’; Spanje heeft ‘blijvend zijn zieleleven
geschonken aan de gebiedsdeelen, die zich meenden te moeten losrukken’; daardoor
bestaat er nog ‘warme aanhankelijkheid’ aan het oude moederland, ondanks de
zelfstandigheid; zelfs de Philippijnen, Cuba en Portorico (thans Noord-Amerikaansch)
‘blijven de taal van den Cid Campeador spreken, en in hun wezen den Spaanschen
geest levendig houden’.
Door zijn in het Spaansch geschreven, in 1921 te Madrid uitgegeven boekje ‘Las
Indias Neerlandesas’ heeft hij ook onze koloniën in Spanje meer bekend willen
maken.
Van zijn verblijf in Marokko, in den winter van 1924-1925, maakte hij nog gebruik
tot ‘bestudeering van het onderwijs aan jongens en meisjes in al de voornaamste
plaatsen van Marokko’1.
Na een bezoek aan Holland, in den zomer van 1925, keerde hij naar zuideliker
streken terug. De kwaal, waarvan de eerste symptomen zich hadden voorgedaan,
tijdens een kort ziekteverlof in 1901, te Bandoeng en Sindanglaja doorgebracht, die
na zijn vertrek uit Indië, wel slepende gebleven was, maar steeds het gestel ondermijnd
had, nam hier de overhand. Van Menton overgebracht naar Monaco tot het ondergaan
eener operatie, overleed hij aldaar op den 13den December 1925.
Mogen ook al zijne pogingen tot verheffing van het intellect en de welvaart van
de inheemsche bevolking, meer en meer zijn levensdoel geworden, door velen als
ontijdig geteekend zijn, gaandeweg won de overtuiging van het noodzakelike en het
billike daarvan veld, zoodat de uiteindelike overwinning van zijne denkbeelden nu
wel verzekerd mag worden geacht.
De meening door Prof. Dr. H.T. Colenbrander in de vergadering der Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde op 9 Juni 1926, over Abendanon uitgesproken ‘een
man van onbezweken ijver voor alles wat hem schoon of nuttig leek’ zal door allen,
die hem gekend hebben, ten volle worden beaamd.
's-G r a v e n h a g e , Juni 1926.
H.D.H. BOSBOOM.

1

Zie het artikel van Prof. Hazeu in het Koloniaal Weekblad van 11 Februari 1926 aan
Abendanon gewijd.
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Lijst der geschriften.
De Nederlandsch-Indische rechtspraak en rechtsliteratuur. Omvattende de jaren
1849-1917.
Achtereenvolgend verschenen te Batavia in 1881, 1892 en 1898; te Leiden in 1908;
te 's-Gravenhage in 1918.
De rechtstoestand van den Inlander in Algerië, vergeleken met de beginselen te
dien aanzien in Nederlandsch-Indië geldende. Batavia, 1887.
De veiligheidspolitie op Java en Madoera. Batavia, 1887.
Bespreking van de ‘Bijdragen tot de wordingsgeschiedenis van het Reglement op
de particuliere landerijen, bewesten de Tji-Manoek (1836), door P.H. van der Kemp’.
Indisch Weekbl. van het Recht, 6 Mei 1889, No. 1349.
Nogmaals de particuliere landerijen bewesten de Tji-Manoek, in verband met de
uit ontginning van woeste of verlaten gronden voortvloeiende rechten.
Indisch Weekbl. van het Recht, 6 Juni 1889, No. 1356. Overdruk, Batavia, 1889.
Publiek- en Privaatrechtelijke verhoudingen tusschen Nederland en de
Nederlandsche Koloniën.
Achtereenvolgend verschenen in het Indisch Weekblad van het Recht, in de
nummers 1372 t/m 1374 (October 1889); 1376 t/m 1393 (Nov. 1889-Maart 1890);
1396/97 (Maart, April 1890); 1401 t/m 1404 (Mei 1890); 1406 t/m 1408 (Juni 1890);
1412/13 (Juli 1890); 1422 t/m 1425 (Sept.-Oct. 1890); 1427/28 (Nov. 1890); 1431
(Dec. 1890); 1433 (Dec. 1890); en 1437 (Jan. 1891).
Verzameld uitgegeven te Batavia, Ogilvie & Co., 1891.
Voordracht, geh. op 7 Januari 1896 in het Indisch Genootschap, over ‘De
rechtsongelijkheid in Nederlandsch-Indië en hare gevolgen ten opzichte van den
Inlander’.
(Hierin ook over de vexatiën van het Zoutmonopolie).
Verslagen Ind. Gen., 1896, p. 1-29. Zie ook Tijdschr. v.N.I., 1896, I, p. 215-246.
De rechtspraak in Nederlandsch-Indië, speciaal over den Inlander, een voorloopig
program door een Nederlandsch-Indisch rechterlijk ambtenaar.
Anoniem verschenen te Leiden, 1896.
Huizen op den grond van anderen (Recht van opstal).
Het Recht in Ned.-Indië, 1897, LXIX, p. 77-84.
Enkele opmerkingen betreffende de erkenning van uit Inlandsche moeders geboren
natuurlijke kinderen door Europeanen en de rechtsgevolgen daarvan, in verband
met het Kon. Besl., in Stbl. 1896, no. 106.
Het Recht in Ned.-Indië, 1897, LXIX, p. 137-212.
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De in vrijheidstelling en daarop gevolgde ontvluchting van den veroordeelde Tan
Beng Hong.
(Over de questie der beperking van de preventieve hechtenis).
Het Recht in Ned.-Indië, 1898, LXX, p. 163-168; met Naschrift, p. 243-246.
Berechting der overtredingen van ambtenaren van den burgerlijken stand,
notarissen en andere ambtenaren.
Het Recht in Ned.-Indië, 1899, LXXII, p. 181-294. Naschrift in Idem, 1899,
LXXIII, p. 101-102.
Overschrijving van onroerende goederen. Bewijskracht der eigendomsacten.
Het Recht in Ned.-Indië, 1899, LXXIII, p. 1-58.
Toepasselijk verklaring van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Koophandel
op de inlandsche bevolking. Bloemlezing uit de Koloniale Verslagen.
Het Recht in Ned.-Indië, 1900, LXXIV; Opmerkingen en Mededeelingen, p. 51-56.
Open brief aan den Minister van Koloniën Mr. D. Fock, over de inlandsche
nijverheid op Java, naar aanleiding van diens uitspraak in de Mem. v. Antw. op het
Voorl. Verslag der Indische Begrooting voor 1906.
(Ontleend aan het Vaderland v. 17 Nov. 1905). Ind. Gids, 1906, I, p. 83.
Het Zoutbriketstelsel in Nederlandsch-Indië. 's-Gravenhage, Mart. Nijhoff, 1907.
Nadere beschouwingen betreffende het Zoutbriketstelsel in Nederl.-Indië.
's-Gravenh. Boek- en Handelsdrukkerij v/h Giunta d'Albani, 1907.
Voordracht, geh. op 9 December 1909 in het Indisch Genootschap te 's-Gravenhage,
over ‘Het wetsontwerp van 16 April 1909, tot regeling van het Nederlandsch
onderdaanschap in Nederl.-Indië’.
Verslagen Ind. Gen., 1909-1910, p. 35-65.
Voordracht, geh. op 29 November 1910 voor de Nederl. afd. der N.I. Maatschappij
van Nijverheid en Landbouw, te 's-Gravenhage, over de ‘Ontwikkeling van eene
zelfstandige nijverheid en van een eigen handel in de Inlandsche maatschappij van
Nederl.-Indië, onder meer als gevolg van het in Juli 1911, te Soerabaja, te houden
Congres met tentoonstellingen, betreffende de cultuur en de bereiding van
vezelstoffen’.
Ind. Mercuur v. 13 en 20 Dec. 1910, p. 993-997 en 1019-1021.
Aanteekeningen op de Begrooting van Nederl. Indië voor 1907. Eenige
opmerkingen over de ontwerp-begrooting (Algemeen; inzonderheid: onderwijs, in
ruimen zin, ook opleidingsscholen; huisvlijt; visscherij; tinwinning; zoutmonopolie).
Orgaan v.d. Ver. Moederland en Koloniën, 7e jaar (1906-1907), p. 1-22.
Aanteekeningen op de Begrooting van Nederl. Indië voor 1911. Het Departement
van Gouvernementsbedrijven.
Orgaan v.d. Ver. M. en K., IV, 1910, p. 153-189.
Aanteekeningen op de Begrooting van Nederl. Indië voor 1914. De Zending in
Nederl. Indië.
Orgaan v.d. Ver. M. en K., IV, 1ste gedeelte, 1913, p. 61-76.
Idem. Dr. J.W. Gunning en Mr. J.H. Abendanon. (Briefwisseling).
Orgaan v.d. Ver. M. en K., V, 1913, p. 1-19.
De opvoeding van Inlandsche meisjes in Nederl. Indië.
Tijdschr. van den vooruitstrevenden Javaan, I, 1910, p. 18.
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Inleidíng (van Mr. J.H. Abendanon) voor ‘Door duisternis tot licht’. Gedachten over
en voor het Javaansche Volk van wijlen Raden Adjeng Kartini. Semarang, Soerabaja,
's-Gravenhage. G.C.T. van Dorp en Co., 1911.
Het zoutmiddel. (Overdruk van een artikel van Mr. J.H. Abendanon in het
Vaderland v. 25 Oct. 1913, getiteld: ‘Ende desespereert niet’).
Chronologie van het Zoutbriketstelsel in Nederl. Indië. - Ter overweging
aangeboden aan de Volksvertegenwoordiging. (Met opmerkingen van C. Lulofs). Tijdschr. Binnenl. Bestuur, 45, 1913, p. 489.
In de ‘Record of the proceedings of the First Universal Races Congress, held at
‘The University of London’ July 26-29, 1911’, wordt op p. 52 aangetroffen de door
Abendanon op 28 Juli uitgesproken rede.
In de ‘Mémoires sur le Contact des Races, publiés par G. Spiller’, betrekking
hebbende op het hooger genoemde Congres, is p. 356-359 opgenomen de door
Abendanon geschreven memorie getiteld: ‘Le trafic des boissons alcooliques et de
l'opium’.
Voordracht, geh. in Juli 1912 bij gelegenheid van de Kol. Landbouwtentoonstelling
te Deventer over: ‘Het onderwijs in ambachten en bedrijven in Nederl. Indië’.
Voordrachten Kol. Landbouwtentoonstelling, Deventer, 1913, p. 81-89.
Institut Colonial International. (Overzicht van doel en werking).
Kol. Tijdschr., 1, 1912, p. 814; 2, 1913. I, p. 725.
Voordracht, geh. op 2 Juni 1906 in de Jaarl. Verg. van den Raad van het Koloniaal
Museum te Haarlem, over: ‘De middelen welke van Staatswege in het werk zouden
zijn te stellen om in de Inlandsche maatschappij op Java en Madoera nijverheid en
handel tot bloei te brengen en daarnaast ook de uitoefening van kunst en nijverheid
te bevorderen.’
Ind. Mercuur, 1906, p. 511-514.
Fransche bewerking van dit Rapport in de ‘Compte rendu de la session, tenue à
Bruxelles, les 17, 18 et 19 Juin 1907; Rapports, p. 279-297’.
Bibliothèque Coloniale Internationale.
L'organisation du crédit aux indigènes au point de vue industriel et commercial.
Bibliothèque Col. Intern. Compte rendu de la session, tenue à la Haye, les 1, 2 et
3 Juin 1909; Rapports, p. 419-432.
Idem. Vervolg in de Compte rendu de la session, tenue à Brunswick, les 20, 21 et
22 Avril 1911, Tome II; Rapports, p. 237-247.
L'organisation du crédit au point de vue industriel et commercial en faveur des
classes moyennes dans les différents Pays et aux Colonies.
Bibliothèque Col. Intern. Compte rendu de la session, tenue à Brunswick, les 20,
21 et 22 Avril 1911, Tome II; Rapports, p. 249-415.
Quelles sont les dispositions à prendre pour obtenir la collaboration des chefs
indigènes à l'administration et au gouvernement des Colonies.
Bibliothèque Col. Intern. Compte rendu de la session, tenue à Londres, les 6, 7 et
8 Mai 1913; Rapports, p. 413-526. (Indes Néerlandaises, p. 512-526).
Mondelinge verdediging van bovenbedoeld rapport, vermeld in de Compte rendu
de la session, tenue à Bruxelles, les 24, 25 et 26 Mai 1920, p. 157, 171.
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Dit Rapport is een samenvatting van vele gegevens uit andere Koloniën, ook door
medeleden van het Inst. Col. Intern. aan Mr. J.H. Abendanon verstrekt.
Voordracht, geh. op 18 Februari 1912 voor de Indische Vereeniging over: ‘Het
samengaan van alle volkeren op den weg van vooruitgang. Beschouwingen in verband
met het Rassencongres te Londen in Juli 1911’.
Voordrachten en Mededeelingen, Ind. Ver., No. II, 1912, p. 3-14.
Het rassenvraagstuk in Nederl. Indië uit een staatkundig oogpunt door t.S.
(Overzicht eener lezing door Mr. J.H. Abendanon, op 24 Februari 1914, geh. in
het klein-Auditorium te Leiden).
Indologenblad, 5, 1913/14, p. 163.
In Memoriam. Raden Mas Ario Notowirojo
Kol. Weekbl., 1913, no. 18 en Ind. Ver.; Voordrachten en Mededeelingen, 4, 1913,
p. 3.
Raden Basoeki.
Kol. Weekbl., 1915, no. 39.
De medewerking van alle bevolkingsgroepen bij den vooruitgang van Indië.
De Amsterdammer, Indië-nummer, 14 October 1916.
Levensbericht van J.J. Staal.
Eigen Haard, 1916, p. 207.
Levensbericht van Prof. H. Kern.
Nederl. Indië, Oud en Nieuw, II, 1917/18, p. 115.
Het Kartinifonds.
Overzicht eener voordracht van J.H. Abendanon. Kol. Weekbl. 1916, no. 2.
De Kartinischolen in Indië.
Nederl. Indië, Oud en Nieuw, I, 1916/17, p. 305.
Bevordering van het onderwijs van meisjes, behoorende tot de inheemsche
bevolking van Nederl. Indië.
Prae-adviezen van het Eerste Kol. Onderwijscongres, geh. te 's-Gravenhage, 28-30
Augustus 1916, p. 292-300.
Wismo Pranowo. Mededeelingen over de eerste Huishoudschool voor Javaansche
meisjes te Tegal.
Hindia Poetra, I, 1916, p. 115.
Is Indië rijp voor ‘hooger’ onderwijs?
Kol. Weekbl., 1917, no. 39. Zie ook no. 41. (Antw. op een beschouwing van J.C.H.
omtrent dat onderwerp in no. 37; Abendanon toont zich voorstander van hooger
onderwijs in Indië).
Begrooting van uitgaven en ontvangsten van het Mangkoe Negorosche Rijk voor
het dienstjaar 1917.
Kol. Tijdschr., 6, 1917, II, p. 1473-1475.
Voorwoord d.d. 5 Aug. 1918 (van Mr. J.H. Abendanon) bij de ‘Beginselverklaring
en perscirculaire der Japansche Commissie’, waarvan J.H. Abendanon voorzitter
was. Het Onderwijs in Japan.
Uitgaven van de Jap. Comm. der Ver. tot verbreiding van kennis over Nederland
in den Vreemde. No. 1, 1918, p. 3-7 en No. 4, 1918, p. 1-12.
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Onderwijs ten behoeve van meisjes, behoorende tot de inheemsche bevolking van
Nederl.-Indië.
Indië, Geïll. Weekbl., II, 1918/19, p. 725.
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Voorwoord (van Mr. J.H. Abendanon) bij ‘Noodzaak en nut van volksonderwijs voor
den modernen Javaan’ door Schm.
Indië, Geïll. Weekbl., III, 1919/20, p. 697.
Raden Mas Ismangoen Danoe-Winoto.
Nederl. Indië, Oud en Nieuw, III, 1918/19, p. 333.
De vorming van een krachtigen Inlandschen ondernemersstand.
Vrijzinnig Weekbl., III, 1919/20, p. 782.
Salib Poetih. Witte Kruis-Kolonie te Salatiga.
Indië, Geïll. Weekbl., III, 1919/20, p. 597.
Pangoengsèn (toevluchtsoord), liefdadigheidsinrichting van Mejuffrouw M. Jansz
in het district Tajoe (Semarang).
Indië, Geïll. Weekbl., IV, 1920/21, p. 421.
Een verblijf op de Canarische eilanden.
Aarde en haar volken, 1920, aflen Maart, April, Mei.
De vlootaanval van Jhr. P. van der Does op de Canarische eilanden en het eiland
Santo Thomé in 1599, volgens Nederlandsche en Spaansche bronnen.
Lezing voor de Maatschappij der Nederl. Letterkunde te Leiden, 1 October 1920.
(Overzicht in het jaarverslag; Handelingen, 1920-1921).
Las Indias Neerlandesas.
Uitgegeven te Madrid, 1921.
Het Oud Spaansch Koloniaal Stelsel, zooals dat is neergelegd in de ‘Leyes de
Indias’.
Bijdragen v.h. Kon. Inst. voor taal-, land- en volkenkunde v.N.I., Deel 79, p.
73-197, 1923.
Bovendien verschenen nog: Hervorming der Wetgevende Raden, Technisch en
industrieel Onderwijs voor Inlanders, Opleiding van zonen en dochters van vorsten
en aanzienlijken, alles in Britsch-Indië in het Kol. Tijdschrift, Jrg. 2, no. 9, Jrg. 3, nos
9 en 10, Jrg. 8, no. 12 en 9, no. 1; voorts: Britsch-Indische Regeeringsvorm, Br.-Ind.
Regeeringshervorming en Reorganisatie van het Hooger Onderwijs in Britsch-Indië
in de Indische Gids van 1919, Jan. en Febr., 1920, Maart en 1920, Aug.; alsmede:
Britsch-Indië gedurende de laatste vijftig jaren in Tijdschrift voor Economische
Geographie, 1910, April en Mei aflen.
Ook worden nog redevoeringen en mededeelingen aangetroffen in de C.R. van
het Inst. Col. Int. over de volgende onderwerpen: La Valeur, la Nature et la Méthode
de l'Enseignement aux Indigènes (Paris, 1908); Les métis; mesures à prendre en vue
de leur éducation et de leur instruction, La politique coloniale par rapport aux us
et contumes indigènes en Des remèdes à apporter à la dépopulation des indigènes
dans les colonies équatoriales de l'Afrique (Paris, 1921).
Ten slotte: Het middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs voor de inheemsche
bevolking van Nederl.-Indië, in de Handelingen v.h. XVde Natuuren Geneeskundig
Congres te Amsterdam, 1915, p. 67-88. Haarlem, Kleynenberg & Co.
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Levensbericht van A.C. Visser van IJzendoorn
2 Augustus 1858-23 September 1924.
Wie zich zet tot een ‘bericht’ van het leven van Visser van IJzendoorn, overziet een
zeldzaam voorspoedig, harmonieus geheel. Het schijnt alsof dezen advocaat,
hoogleeraar en politicus alles meeliep en men kan in het openbare en private leven
van Visser - het ‘van IJzendoorn’ voegde hij eerst in 1903, na den dood zijner moeder,
ter wille eener familietraditie aan zijn naam toe - niets ondekken dat hem leed moet
hebben gedaan. Het is een leven van veel, maar afwisselenden arbeid, steeds met
waardeering en succes beloond, vrij van materiëele zorgen, nu eens midden in het
gewoel dan weer in de rustige studeerkamer, te midden van een gelukkig, begrijpend
gezin in het genot - met uitzondering van de laatste jaren - van eene goede gezondheid
en van een onverstoorbaar goed humeur. Maakt dit alles niet begrijpelijk dat wie
zich Visser weder voor den geest roept, terugziet den rustigen, door en door
verstandigen, opgeruimden, rookenden Hollander, nuchter als weinigen, helder als
glas, eerlijk als goud, ervaren in schier alles, praktisch en humaan?
Maar ook Visser, al was hij stellig een troetelkind van fortuna, is het geluk niet in
den schoot gevallen en het aanzien en het gezag dat zijn persoon en zijn woord
genoten, waren verdiend met harden en gestadigen arbeid op velerlei gebied gedurende
eene lange reeks van jaren. Geboren in Gorinchem, den 2den Augustus 1858, de stad
die hem niet enkel zijn merkwaardigen tongval meegaf maar ook op hem het stempel
drukte van den rasechten, van alle affectatie-vrijen Hollander-uit-de-provincie, die
onder alle omstandigheden zich zelf gelijk blijft en het hoofd koel houdt; de stad die
hem trouw bleef en haar vertrouwen bleef schenken ook toen hij er reeds lang niet
meer woonde; was hij vroeger dan de meesten gedwongen zelfstandig op te treden.
Immers reeds in 1876 overleed zijn vader, een gezien koopman en statenlid, en Visser
was geroepen in veel zijner moeder van advies te dienen. Wie hem later hebben
gekend
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moet zijne, als het ware aangeboren, neiging om de leiding te nemen, om te zeggen
hoe moet worden gehandeld, hebben getroffen en ongetwijfeld heeft de positie van
oudsten zoon in een reeds vroeg vaderloos gezin hiertoe sterk medegewerkt. Eveneens
proeft men in hem steeds, ook in latere jaren, zijne aanvankelijke
burgerschool-opleiding; zijne sterke neiging tot exacte wetenschappen - hoogere
wiskunde bleef voor hem een geliefd tijdverdrijf - zijn gespeend zijn van elke litteraire
neiging, blijven hem kenmerken als den burgerschoolman die eerst later, op de
latijnsche school, voldoende latijn en grieksch opdoet om in 1878 te Leiden het
admissie-examen af te leggen, maar die toch nimmer ‘klassiek’ is gevormd.
In Leiden kwam Visser weldra op den voorgrond en hij kon nog in den avond van
zijn leven met dankbaarheid en enthousiasme over zijn studententijd spreken. Hij
onbrak later zelden bij reunies, bezocht als professor bij feestelijke gelegenheden
gaarne de studentensocieteit en was daar een gevierd feestredenaar. Ja, het schijnt ook de muren hebben ooren - dat als in de senaatskamer het studentencorps over de
tong ging, Visser de handschoen placht op te nemen en te pleiten, dat excessen van
de jeugd niet al te zwaar moeten worden opgenomen en niet al te streng moeten
worden gestraft; dat al mag het corps, door het groote aantal niet-corpsleden van
tegenwoordig, niet meer die beteekenis hebben die het had, het toch nog steeds door
traditie, door zijn optreden naar buiten en tenslotte ook door het gehalte van het
overgroote deel zijner leden een zóó integreerend deel der academie uitmaakt en
voor hare reputatie in den lande van zooveel beteekenis is, dat deze academie niet
zonder zich zelve te schaden dit corps kan verloochenen. Heeft aldus het leidsche
studentencorps stellig groote verplichtingen aan Visser, hij op zijne beurt had reden
dit corps een warm hart toe te dragen. Het had hem in zijne jonge jaren de hoogste
eer toegekend die het te vergeven heeft: hij had gedurende 1882-1883 den deftig
gestoffeerden fauteuil van den ‘praeses collegii supremi’ bezet. Maar dat Visser niet
alleen de aandacht zijner medestudenten doch ook die zijner leermeesters moet
hebben getrokken, bewijst zijne promotie (23 April 1884), summa cum laude, tot
doctor in de rechtswetenschap op eene onder Buys geschreven dissertatie over de
‘Geschiedenis en beginselen van het onteigeningsrecht’. Slaat men heden ten dage
dit werk van een 25-jarigen student uit het jaar 1884 op, men zal ontdekken dat het
nog steeds zoowel voor de ‘geschiedenis’ als voor de ‘beginselen’ van het instituut
van onteigening een boek van beteekenis is. De historische ontwikkeling, zoowel
van het positieve onteigeningsrecht als van de gronden ter rechtvaardiging van dit
recht aangevoerd, wordt goed gedocumenteerd geschetst en critisch besproken.
Daarna wordt het heerschende recht, zoowel het materieele als formeele, in binnenen buitenland, ontvouwd en de belangrijkste
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strijdvragen, die de praktijk is tegengekomen, worden behandeld en dikwijls met
ongewone scherpzinnigheid tot oplossing gebracht. Aldus kon Visser, uitnemend
toegerust voor het werkelijke leven, als een ‘adolescens eximiae spei’ naar Gorinchem
terugkeeren.
Een van de eerste dingen die de jonge doctor, in zijn geboortestad teruggekomen,
deed, was ... trouwen met mejuffrouw Margaretha Mijnlieff niet wie hij tot zijn
sterven toe in een zeldzaam gelukkig huwelijk is verbonden gebleven en die het hem
zeker in niet geringe mate mogelijk heeft gemaakt, dat hij zich met zijne geheele
kracht en met nimmer verflauwende opgewektheid in het volle leven kon storten.
Uit hun huwelijk werden vier kinderen geboren: drie dochters en een zoon. Visser
heeft het mogen beleven zijne drie dochters gelukkig getrouwd, zijn zoon aan het
begin eener veelbelovende advocaten-carrière te zien.
De jonge advocaat Visser werd te Gorkum al spoedig eene plaatselijke bekendheid
en binnen niet langen tijd de vraagbaak van de streek. Reeds in 1885 treedt hij toe
tot het bestuur van het waterschap de Overwaarde en begint zijne ervaring op het
gebied van den waterstaat; eene ervaring die weldra (1887) vermeerderd zal worden
als hij ook opgenomen wordt in het bestuur van het hoogheemraadschap de
Alblasserwaard; die de grondslag heeft gelegd tot zijn verbluffende kennis in latere
jaren van waterstaatszaken en die hem eens - zooals Mr. Dresselhuys, toen hij Visser
als kamerlid uitluidde, vertelde - in staat zou stellen, onvoorbereid, uit zijn hoofd de
hoogte van alle Noord-Hollandsche dijken op te noemen met de geschiedenis en de
fouten van hun systeem er bij. Geen wonder dat zulk een in de staatscommissie voor
de waterstaatswetgeving een plaats werd ingeruimd en er een rol van beteekenis
vervulde. Ook in de staten van Zuid-Holland, die hij reeds in 1890 binnen ging en
waarvan hij tot zijn dood toe lid is gebleven, was de waterstaat het onderwerp dat
hij het liefste entameerde. Zijn gezag daar werd erkend, doordat zijne medeleden
hem in latere jaren geregeld tot buitengewoon lid van gedeputeerde staten benoemden,
ook toen zijne politieke richting niet meer gedeeld werd door de groote meerderheid
zijner collega's. Het spreekt bijna van zelf dat hij lid van den gemeenteraad van
Gorkum spoedig lid van het college van burgemeester en wethouders (dat hem met
de zorg voor het onderwijs belastte) en kantonrechter-plaatsvervanger werd. Zoo
was Visser in 1899, in de kracht van zijn leven, een plaatselijke beroemdheid, een
advocaat die de praktijk in Gorkum en het land er om heen had, die zitting had in
allerlei colleges waarheen het vertrouwen der burgerij hem kon zenden, en die
vermoedelijk er niet aan dacht deze plaats te verlaten toen Leiden hem aanzocht den
stoel te komen bezetten die door Carel Asser's vroegen dood was opengekomen.
Het ligt, achteraf bezien, niet voor de hand, dit vragen van
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Leiden. Visser had sinds zijn studententijd op wetenschappelijk gebied niet meer
van zich doen hooren; zijn advocatenpraktijk, van hoeveel belang ook, was er een
die zich, uit den aard der zaak, bepaalde tot een provinciestadje met zijn omstreken.
Hoe kwam men er toe deze provinciale-grootheid te vragen het belangrijkste
professoraat - het privaatrecht in zijn vollen omvang te Leiden - te komen bekleeden
dat juridisch Nederland te vergeven heeft? Het is in latere jaren algemeen bekend
geworden - Meyers heeft het reeds in den leidschen studentenalmanak van 1925
verklapt - dat het vooral Vlielander Hein, de toenmalige deken der haagsche advocaten
en zelf advocaat van een aanzien als na hem nooit meer een nederlandsch advocaat
heeft genoten, is geweest, die de leidsche faculteit er toe bracht de aandacht op Visser
te vestigen. Hein kende Visser, zijn veel jongeren confrère, uit de praktijk, sinds
eenigen tijd ook uit de staatscommissie voor de waterstaatswetgeving. Hein had de
laatste jaren de opleiding der juristen te Leiden niet zonder zorg gade geslagen.
Schitterend advocaat als hij was, kon hij niet van eene andere meening zijn dan dat
grondige kennis van het privaatrecht voor alles voor juristen noodig is. En het
onderwijs in dat onderdeel van het recht was in die jaren niet het ‘fort’ van Leiden
geweest. Hadden Utrecht en Amsterdam in die dagen reeds afzonderlijke hoogleeraren
voor handelsrecht en burgerlijk recht, de academie, die meer juristen afleverde dan
de andere te samen, moest het met één hoogleeraar voor die beide vakken stellen.
Wat mannen van gezag als Hamaker en Molengraaff (Utrecht) of Houwing en Jitta
(Amsterdam) samen deden, had Carel Asser te Leiden alleen moeten doen. Het had
hem stellig aan toewijding noch bekwaamheid ontbroken, maar zijne, voor een docent
te groote, zachtheid had er toe medegewerkt, dat de leidsche student in de rechten
uit dien tijd zich verbeeldde, dat als hij maar staats- en strafrecht kende, hij het op
zijn doctoraal met Asser wel zou klaarspelen. Na zijn dood begreep de faculteit dat
een krachtig vertegenwoordiger voor het privaatrecht hoog noodig was, wilde dit
zich kunnen handhaven onder de studenten in Leiden, op wie de vertegenwoordigers
uit die jaren van het publieke recht onmiskenbaren invloed uitoefenden. Zoo kwam
men er toe Vlielander Hein te polsen die, zelf ongeneigd zijn praktijk er aan te geven,
Visser naar voren schoof.
Visser heeft geaarzeld toen het vereerend aanzoek tot hem kwam. Financieel
beduidde een professoraat voor den advocaat met steeds groeiende praktijk zeker
een achteruitgang en voor een man met zijn praktische neigingen, met zijne veelzijdige
belangstelling voor het dagelijksche leven, had een studeerkamerbestaan niet zoo
heel veel bekoring. Dat hij tenslotte ‘ja’ zeide, moet vooral hieruit worden verklaard,
dat hij begreep dat dit zijn kans was om een stad te verlaten die, hoe lief zij hem ook
was, op den duur te klein moest blijken voor een man van zijn
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allures. 27 September 1899 beklimt hij de leidsche katheder met eene rede over ‘Snel
en goedkoop recht’. Deze oratie is niet een doorwerkt wetenschappelijk stuk; zij is
een door en door verstandige, praktische beschouwing over het procesrecht van een
advocaat met ervaring: niets meer maar ook niets minder. Het verhaal gaat dat de
rede nogal ‘zwakjes’ werd gevonden, maar wie haar overleest zal, dunkt mij, tot de
conclusie moeten komen, dat Visser gaf wat men op dat oogenblik van hem kon
verwachten en dat als men de rede te praktisch, te nuchter, te weinig wetenschappelijk
vond, de fout lag bij hen die Visser riepen zonder hem voldoende te kennen.
De veertien jaren die Visser als actief professor heeft gediend, zijn - ik ontleen
deze mededeeling aan Meyers' gevoelvolle necrologie in den studentenalmanak zijne gelukkigste geweest en wie hem er als ik hebben gekend, zullen zich hierover
niet verwonderen. Hij vond zich gesteld voor eene moeilijke, zware taak: de studie
van het privaatrecht, die in verval dreigde te geraken, gansch alleen weer op peil te
brengen en bij de studenten het besef weer levendig te maken, dat het door alle
eeuwen heen voor alles het privaatrecht is geweest dat het juridisch denken en werken
heeft beheerscht. Voor den beginnenden student is het privaatrecht zeker niet het
aantrekkelijkste onderdeel zijner studie: vragen van staats- of strafrecht, waarmee
ook het groote publiek meer in aanraking komt en waarvoor grootere belangstelling
bij niet-juristen bestaat, pakken hem gemakkelijker en de mannen die in Visser's tijd
deze vakken te Leiden doceerden waren voor hem gevaarlijke concurrenten. Visser's
advocatuur had hem wel tot een ervaren praktijk-man gevormd, maar had hem niet
een wetenschappelijke basis gegeven waarop het hem als professor licht zou vallen
voort te arbeiden. Desniettegenstaande nam hij in de leidsche juridische wereld al
spoedig de plaats in waarop de vakken, die hij doceerde, recht gaven. Stonden
misschien in de eerste jaren zijne colleges niet altijd op het peil, dat van eene academie
mag worden geeischt, waren zij wellicht wat te veel op de praktijk gericht, al spoedig
wist hij ze door hard en verstandig werken op te voeren. Wie in de jaren 1903 en
later Visser's colleges in het burgerlijk- handels- en burgerlijk procesrecht heeft
gevolgd, kan niet anders dan dankbaar erkennen, dat deze lessen hem zijn heele
verdere leven van blijvend nut zijn geweest en dat zij, ook wetenschappelijk, voldeden
aan hooge eischen. Zeker, Visser was niet een brillant docent, ik geloof ook niet dat
hij het wilde zijn. Hij sleepte zijn gehoor niet mee, boeide het niet zóó, dat het uur
om was voordat men het wist. Hij trachtte niet het klein-auditorium in het
academiegebouw aan het Rapenburg, dat vrijwel steeds gevuld was als hij er sprak,
te bezielen noch het te overtuigen dat zijn leer de ware was. Maar hij kwam er binnen
na het onderwerp dat op de agenda stond van alle kanten te hebben bekeken en
doordacht;
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na rechtspraak en literatuur in binnen- en buitenland zorgvuldig te hebben nagegaan;
na een eigen meening helder en zakelijk te hebben geformuleerd. En dan ging hij
staan naast - nooit achter - zijn katheder, stak één hand in de broekzak en leunde
met de andere op zijn lessenaar en ontvouwde het vraagstuk voor zijn gehoor,
langzaam, doodbedaard, stukje voor stukje alsof hij een legkaart in elkaar zette. Af
en toe kwam een verhaal uit zijn gorkumsche praktijk ter illustratie; zoo nu en dan
een vraag aan een toehoorder om de aandacht wakker te houden, maar onmiddellijk
daarna bouwde hij weer verder, onverbiddelijk logisch, zonder eenig effect-bejag,
op het eentonige af. Maar als het betoog ten einde was, dan glinsterde hij even
ondeugend als hij zijn gehoor het resultaat liet zien; als al die schrijvers en rechters
die het ‘faliekant mis’ hadden waren geëcarteerd en de leer, die hij voor juist hield
- het was bijna steeds een die tot de meest praktische resultaten voerde - glansrijk
uit den strijd kwam. Zulk een manier van college geven is niet ‘amusant’ en slaat
niet dadelijk in. Wie voor het eerst een college van Visser volgde, vond hem
vervelend, droog en na vier of vijf keer vond men dit nog. Maar daarna begonnen
zij, die zelf min of meer den juridischen knobbel hadden er plezier in te krijgen: dat
onverstoorbaar, glashelder, rustig betoog, waarin steentje op steentje werd gelegd,
waaraan nooit een schakel ontbrak en waartusschen nooit een speld was te krijgen,
ging bekoren, dwong tot luisteren, pakte door zijne gevaarlijke nuchterheid. Men
ging zich de pleitzaal voorstellen: niet eene met veldwachters en boeven, maar eene
waarin de jurisconsulti met de fleuret werken, waarin het niet aankomt op mooipraterij
maar op fijn vernuft en streng logisch denken. En zoo kreeg Visser grooten invloed
onder sterk-juridisch aangelegde jongelui, werden vele uitnemende dissertaties onder
zijn toezicht geschreven, bloeiden juridische disputen waaraan hij leiding gaf en
kwam het privaatrecht ook in Leiden weer in het eerste gelid. Als examinator was
hij niet gemakkelijk maar altijd duidelijk, rechtvaardig en humaan. Een school, in
dien zin, dat bepaalde, door hem zelf gevonden theorieën door zijne leerlingen het
land werden ingedragen, heeft hij niet gevormd; maar de civilisten door hem gekweekt
hebben allen dit gemeen, dat een zekere nuchtere praktische kijk op de vraagstukken
van privaatrecht hen afhoudt van onnoodige dogmatiek; hun het lezen van heel veel
duitsche boeken bespaart en hen behoedt voor het aanvaarden van eene oplossing
die voor de praktijk onbruikbaar is.
Een professor, zoo leeren zij die het weten kunnen, moet niet slechts zijn onderwijs
uitnemend verzorgen, maar ook de wetenschap, die hij vertegenwoordigt, een stapje
verder brengen met zijne pen. Ik weet niet of op den strengen regel uitzonderingen
worden toegelaten, maar mocht dit het geval zijn dan heeft Visser er recht op dat
men er voor hem een maakt. Van
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1899-1910 - toen Meyers zijn taak kwam deelen - moest hij het gansche privaatrecht
(burgerlijk-, handels- en procesrecht) alleen doceeren en, wat te Leiden met zijn
overwegend aantal studenten in de rechten niet minder tijdroovend is, examineeren;
moest hij alleen leiding geven aan al de dissertaties over onderwerpen van
privaatrecht. Voeg daarbij dat een man als hij onmogelijk altijd tusschen de boeken
kon zitten en dat hij al spoedig ook in Leiden deel nam aan het praktische leven,
optrad als raadsman van meerdere, in zijne nieuwe woonplaats bloeiende,
ondernemingen, die hem in hun college van commissarissen gaarne eene plaats
inruimden. De leidsche spaarbank gedenkt nog steeds haren oud-voorzitter, die haar
glansrijk elken ‘run’ in den oorlogstijd deed weerstaan, met groote dankbaarheid;
verschillende leidsche fabrieken kozen hem tot commissaris; zelfs als professor
pleitte hij nog in belangrijke arbitrages; de penningmeester onzer maatschappij van
Letterkunde nam in 1907 het beheer van hem over en kwam tot de ontdekking, dat
Visser de geheele financiëele administratie had gereorganiseerd en daardoor onze
maatschappij voor altijd aan zich had verplicht; aan de leidsche vrijliberale
kiesvereeniging uit die dagen blies hij nieuw leven in. In vacanties kon hij dikwijls
aan zijn zin voor groote reizen geen weerstand bieden, doolt door de bergen en bereist
de Vereenigde Staten. Hoe kan men van deze veelzijdige, actieve figuur nog vragen,
dat zij de drukkerij doet werken? Toch verscheen in het Rechtsgeleerd Magazijn van
1904 een verzorgde studie van zijn hand over de vraag, of onze huwelijkswetgeving
vast moet houden aan het beginsel der wettelijke gemeenschap van goederen. Zij
bewijst, dat al mag dan deze hoogleeraar weinig hebben geschreven, hij de literatuur
en rechtspraak, in binnen- en buitenland, uitnemend beheerscht en tevens - wat voor
een professor in het privaatrecht van onschatbaar nut is - dat zijn kijk op de praktijk
niet wordt vertroebeld door zijn turen in de boeken. Immers de schrijver stelt zich
voor alles de vraag, voor welke maatschappelijke groep een huwelijksgoederenrecht
moet waken en legt er vollen nadruk op, dat nimmer zulk een recht kan bevredigen
de behoeften van al de verschillende klassen der maatschappij. Hij maakt het
vervolgens zijn lezers aannemelijk, dat een huwelijksgoederenrecht vooral moet
beschermen hen, die op het oogenblik dat zij trouwen geen vermogen bezitten noch
verwachten het te zullen verkrijgen en concludeert hieruit, dat het beginsel der
wettelijke gemeenschap, na het gesteld te hebben tegenover andere systemen, aan
dezen eisch het beste voldoet. Meerdere geschriften zijn uit Visser's pen, in den tijd
dat hij nog actief hoogleeraar was, niet gevloeid. Wel schrijft hij veel later, in 1918,
als hij al jaren kamerlid is, nog een aardig artikeltje over het lievelingsonderwerp uit
zijn studententijd, onteigening, in verband met de plannen voor de drooglegging der
Zuiderzee, voor het aan die plannen gewijde extra nummer van het weekblad ‘De
Amsterdammer’.
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Hij betoogt daarin dat door eenige eenvoudige wijzigingen van de onteigeningswet
- die in 1921 inderdaad voor een goed deel zijn aangebracht - deze wet veel
bruikbaarder zou worden voor het groote plan der drooglegging.
Men kan het betreuren dat een man van zijn grondige kennis, groote ervaring en
uitgesproken praktischen aanleg ons niet meerdere geschriften heeft nagelaten. Maar
anderzijds dient te worden bedacht, dat deze werker nimmer zoovelen van
onmiddellijk nut had kunnen zijn, nimmer zoovele functies tegelijkertijd had kunnen
bekleeden, zoo hij daarnaast nog een keur van geschriften had willen samenstellen.
Dat hij zelf, naar het mij voorkomt, wèlbewust de daad verkoos boven het geschreven
woord, zal wel zijn gekomen omdat hij zich allereerst man van de daad gevoelde en
wie hem goed hebben gekend zullen hem ook hierin gelijk geven.
Tot het midden van het jaar 1913 toe is Visser Leiden trouw gebleven. Typeerend
voor zijne verschijning als professor is het, dat noch zijne studenten, noch zijne
ambtgenooten in hem een man zagen om tot zijn 70sten verjaardag hoogleeraar te
blijven. Hij had daarvoor te veel belangstelling die buiten de wetenschap omging;
verlangde te veel naar iets nieuws als hij het oude eenmaal kende; bezat te weinig
de ‘zit’ die voor den echten professor een noodzakelijke eigenschap is. Welke richting
hij nog eens zou uitgaan was, gezien de veelzijdigheid zijner gaven, niet gemakkelijk
te voorspellen, maar dat hij niet altijd professor zou blijven, daarover was Leiden
het eens. De verkiezingen van 1913 beslisten zijn verderen levensloop; hij werd in
dat jaar, natuurlijk door Gorinchem, gekozen tot lid van de tweede kamer. Wel bleef
hij nog tien jaren (tot October 1923) non-actief professor en woonde tot 1921 in
Leiden, maar na 1913 heeft Visser nimmer meer zijn professoralen arbeid opgevat.
De kiezers hebben zijn kamerlidmaatschap periodiek hernieuwd totdat hij, in
December 1923, eenige maanden voor zijn dood, door een steeds slechter wordende
gezondheid daartoe genoodzaakt, zich vrijwillig van het Binnenhof terug trok.
Visser's optreden in de politiek kwam niet geheel onverwachts. Hij had reeds in
1905 tot de 75 mannen behoord die een manifest tot de kiezers hadden gericht dat
de grondslag zou vormen van de latere oud (vrij) liberale partij; met vijf andere
onderteekenaars behoorde hij tot de eerste ‘commissie van advies’ (bestuur) dier
partij en het was algemeen bekend, dat hij in het daarna gevormde hoofdbestuur der
vrijliberalen de rechterhand en vertrouwde was van den alom geëerden leider
Tydeman. Bovendien had hij kort voor de verkiezingen van 1913, in eene éclat
makende rede te Gorinchem, zich voorstander verklaard van het algemeen kiesrecht,
waardoor voor het eerst uitlekte, dat de vrijliberalen er wellicht toe te bewegen zouden
zijn dit punt in hun programma op te nemen en het aldus mogelijk te maken, dat de
linkerzijde als één aaneengesloten phalanx met haar ‘concentratie program’
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zou optrekken. Toen het hiertoe in 1913 werkelijk kwam, lag het voor de hand dat
Visser als candidaat zijner partij dit program in Gorinchem verdedigde en den slag
won.
Visser deed dus stellig niet als ‘homo novus’ zijn intrede in de kamer. Hij had,
ook reeds in de politiek, zijne sporen verdiend. Toch is het merkwaardig hoe spoedig
hij in het parlement eene zeer bijzondere plaats innam en behield. Het is de laatste
jaren een gezocht twistpunt geworden of het peil onzer volksvertegenwoordigers,
vergeleken bij vroeger, daalt. Opvallend is bij dezen strijd, dat zij die de daling
ontkennen bijna steeds zelf lid van een vertegenwoordigend lichaam en dus min of
meer ‘partie en cause’ zijn. Het komt mij voor dat de eerlijke, objectieve,
buitenstaander moet toegeven, dat de gemiddelde volksvertegenwoordiger van
vandaag niet beter of slechter is dan die van veertig jaar geleden; doch dat ‘de figuren’
in ons parlement, de mannen die niet slechts het vertrouwen van hun partij maar van
het land hebben, naar wier onbaatzuchtig woord, wars van kleine politieke
overwegingen, geluisterd wordt ook door de groote massa partijloozen; die, als men
hen tegenkomt op straat of in spoor, men elkaar aanwijst als een der mannen op wie
het land prat gaat en steunt, dat zulke kamerleden heden ten dage op een heel enkele
uitzondering na uitsterven. Daarom daalt het aanzien van het parlement zienderoogen
en dit kan niet worden voorkomen doordat vele verstandige, onbekende
middelmatigheden de oude garde komen vervangen. Visser heeft, gedurende de tien
jaren dat hij lid van de tweede kamer is geweest, behoord tot die kern, die het
parlement ook naar buiten relief geeft; zijne eerlijkheid, zijne groote degelijke kennis,
zijne bezadigdheid, zijn durf als het er op aan kwam, deden hem niet slechts in de
kamer een zeer bijzondere plaats innemen, maar gaven hem dat aanzien, dat gezag
bij alle kiezers, onverschillig hun kleur, dat tegenwoordig helaas nog slechts een
zeer enkele politicus geniet. Zijne medeleden gaven hem bij herhaling van hun
vertrouwen blijk: hij verscheen geregeld op de voordracht voor voorzitter der kamer,
werd lid of voorzitter van de belangrijkste kamercommissies. De regeering legde
beslag op hem voor de eene belangrijke staatscommissie na de andere: hooger
onderwijs, electrische geleidingen, zeevisscherijen, drinkwatervoorziening. Na den
dood van Tydeman was hij de leider zijner fractie in de kamer en nam dikwijls een
heel apart standpunt in. Hij bleef zich bijvoorbeeld tot het laatst toe verzetten tegen
de gelijkstelling van het openbaar en bijzonder onderwijs, omdat op zijn nuchteren,
critischen geest de phraseologie uit die dagen geen vat had, maar hij zich alleen
afvroeg ‘wat moet hiervan in de praktijk worden’. Zoo voorzag hij, hoewel misschien
te laat, de groote praktische gevaren van de, in theorie zoo fraai schijnende, evenredige
vertegenwoordiging die zijn partijgenoot Drion tevergeefs had getracht tot een
bruikbaar instituut te ver-
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vormen. Het pleit stellig voor het peil der kamer in Visser's tijd, dat zij hem zoo
spoedig als een van haar leiders erkende en eerde. Want een redenaar, in den echten
zin van het woord, was hij niet. Van den duke of Wellington wordt verteld dat hij
‘with his accustomed common sense’ een jong parlementslid den raad gaf ‘to say
what you have to say, don't quote Latin, and sit down’. Visser gedroeg zich naar
dezen raad: zijne redevoeringen waren als zijne colleges: wars van effectbejag, van
alle kanten doordacht, steeds getuigende van meesterschap over zijn onderwerp.
Daarbij kwam dat hij niet te pas en te onpas over ‘democratie’ praatte, maar een
democraat was in de gezonde beteekenis van het woord. Hij, de aanvoerder van eene
min of meer behoudende, aristocratische partij, was democraat, niet uit mode of
berekening, maar uit begrip. De heer Drion heeft het in een van die knappe, korte
penteekeningen, waarvan hij het geheim bezit en waaraan wij Hollanders zoo arm
zijn, zoo raak gezegd: ‘Patroons en arbeiders, adel of boeren, het was Visser allemaal
gelijk’. Dit boezemde vertrouwen in bij socialisten en anti-revolutionairen en zijn
heengaan uit de kamer werd in elk partij-orgaan herdacht als een verlies voor het
politieke leven in Nederland. Bovendien: hoe nuchter en effen ook meestal zijn
woord, als het ging spannen, als zijn niet gemakkelijk te benaderen gemoed werkelijk
werd beroerd, dan won zijn stem aan kracht, dan werd deze bedaarde, laconieke man
van eene welsprekendheid, die des te meer pakte omdat hij haar zoo zelden vertoonde.
Het was op dien beruchten Dinsdagmiddag, 12 November 1918, dat de heer Troelstra,
wiens licht ontvlambaar gemoed door de ongelukken van zijn geliefd Duitschland
blijkbaar wat uit zijn evenwicht was geraakt, eene rede had gehouden die groote
beroering had gewekt. Hij had daarin aangekondigd, dat zijne partij, de vakbeweging
en de arbeidersorganisaties die rondom haar zijn verzameld, de teekenen des tijds
verstonden en dat zij van plan waren van de veranderingen, die in het buitenland
plaats vonden en van den indruk dien zij maakten ook op de groote massa van het
nederlandsche volk, gebruik te maken, niet slechts om concessies op dit of dat gebied
te verkrijgen maar ook, om aanspraak te maken op de overneming van de macht in
den staat. En toen hij bij het uitspreken van deze ietwat zonderlinge en raadselachtige
taal door een nog rooderen collega werd geinterrumpeerd, weerde hij deze interruptie
af met de bijna uitdagende woorden: ‘Ik vind het veel interessanter om straks te
hooren wat een man als prof. Visser van IJzendoorn over ons optreden te zeggen
heeft’. Prof. Visser van IJzendoorn bleef het antwoord aan den opgewonden leider
der socialisten niet schuldig. Wie de rede herleest die Visser, Donderdag 14 November
1918, in de kamer uitsprak, die leest niet een nuchter, eentonig betoog maar een
vlijmscherp, meesleepend-welsprekend requisitoir tegen de aanmatigende houding
twee dagen vroeger door den heer
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Troelstra aangenomen. ‘De heer Troelstra heeft gezegd’ aldus begon Visser ‘dat ik
naar aanleiding van zijn rede een staatsrechtelijk betoog zou houden. Dit ware op
dit oogenblik dwaasheid. Men redeneert uit het staatsrecht wanneer men staat
tegenover iemand die zich stelt op de basis van dat recht, maar wanneer men staat
tegenover iemand, die zich van die basis heeft losgemaakt en zich heeft gesteld als
revolutionair, doet men dat niet, omdat een redeneering over het nederlandsch
staatsrecht volstrekt langs hem heen zoude gaan. Wij hebben met den heer Troelstra
niet meer over recht te praten’. Hoe tast hij zijn tegenstander in diens zwak aan als
hij voortgaat: ‘De heer Troelstra heeft zich op Duitschland beroepen. Hij en met en
door hem de nederlandsche socialisten zijn opgevoed in de duitsche leer. Wij zijn
hier voortdurend vergast op duitsche boeken en het laatst verschenen boek was altijd
het beste. Maar daardoor is zijn blik en is hun blik op de ontwikkeling van de
wereldgebeurtenissen ten eenen male beneveld en vertroebeld’. Dit wordt dan nader
toegelicht door er op te wijzen, dat de heer Troelstra ‘niet eens bevroed heeft dat al
datgene wat nu zijn vriend Ebert en andere duitsche vrienden aan Duitschland zeggen
te zullen brengen allang reeds door ons is bereikt. Het ontgaat hem dat Duitschland
nog ontzettend langen tijd noodig zal hebben om zoover te komen als wij zijn, het
ontgaat hem dat men moet leeren vrij te zijn, dat dit moet groeien van geslacht tot
geslacht’. Wie zal in 1926 niet de wijsheid die in deze voorspelling van 1918 lag
erkennen? Dat zelfs in zulke bewogen oogenblikken Visser zijne kalme leukheid
behield bewees zijne spottende uitroep: ‘Wat is grooter bewijs van onze democratie
dan dat wij hier in het parlement dagen aan een stuk met de grootst mogelijke kalmte
de vraag bespreken of wij den heer Troelstra zullen permitteeren revolutie te maken’.
Het zou natuurlijk overdreven dwaasheid zijn te beweren, dat Visser ons voor een
November-revolutie 1918 heeft behoed. Maar dat mannen als hij, in dagen van
beroering, in tijden waarin moeilijke problemen oplossing vragen en slechts kerels
uit één stuk, van groote kennis en ervaring, met ijzeren zenuwen, leiding kunnen
geven, niet kunnen worden gemist, dient dankbaar en pieteitvol te worden erkend.
En wie, buiten elk politiek verband, het partijgehaspel aanziet dat ons land de
afgeloopen maanden heeft vertoond, zoekt naar een Visser en betreurt zijn heengaan
meer nog dan voorheen.
Dit heengaan kondigde zich de laatste jaren van Visser's leven aan. Zijne
ademhaling werd slecht, hij moest de onafscheidelijke sigaar neerleggen, liep bijna
niet meer en kwam alleen zijn huis uit als werk hem riep. Bezocht men hem, dan
was hij oogenschijnlijk nog de oude: vol verhalen, uitnemend verteller maar
ongeloofelijk slecht luisteraar; zóó vast overtuigd dat hij niet overtuigd zou worden,
dat hij nauwelijks een ander in de gelegenheid
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stelde hem zijne opvatting mee te deelen. Op een September avond in 1924, te midden
van zijn gezin, overviel de dood hem, zacht en zonder lijden. Onder eene indruk
makende belangstelling werd hij in den Haag begraven op Eik en Duinen. Bij zijn
graf sprak slechts één spreker: zijn oude jeugdvriend de Gijselaar, de burgemeester
van Leiden, het christelijk-historisch lid der eerste kamer. ‘Dit teekent Visser, zijn
geheele persoon en zijn geheele karakter’ schreef Drion. Inderdaad, dit teekent den
man die geen vooroordeelen kende, aan wien elke kleine politiek vreemd was, die
niet keek naar geloof of politieke kleur, maar naar bekwaamheid, karakter en
rechtschapenheid.
A.S. OPPENHEIM.
's-G r a v e n h a g e , Mei 1926.
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Levensbericht van A.Th. Hartkamp
De drang tot verzamelen is eene algemeen menschelijke eigenschap, die met de
grootst mogelijke verscheidenheid tot uiting komt, en die, als elke menschelijke
eigenschap, ook in zich draagt de kiem van het verkeerde, het abnormale. De
geoorloofde drang tot het bijeenbrengen van geld kan ontaarden in de geldgierigheid,
een wortel van alle kwaad; de liefhebberij van den bibliophiel kan overslaan in den
hartstocht van den bibliomaan. Te beweren dat de man, wiens levensbericht ik hier
zal geven en die door J.H. Rössing in der tijd ‘'s lands grootste verzamelaar’ werd
genoemd, geheel van dit abnormale vrij is gebleven, zou teveel gezegd zijn. Ieder,
die met Hartkamp in aanraking kwam, moest wel den indruk krijgen dat voor hem
niets hooger waarde had, dan wat hij had verzameld. Daarvoor leefde hij, daarin ging
hij op. ‘Ik ben de slaaf geweest van mijne verzamelingen’, klaagde hij mij, enkele
maanden vóór zijn sterven. Maar evenzeer werd ieder, die hem ontmoette, vervuld
met bewondering voor het doorzettingsvermogen en den rusteloozen ijver, waarmede
Hartkamp zijne collecties tot de grootst mogelijke volledigheid wist te brengen. Die
verzamelingen zijn geworden tot rijke hulpbronnen voor de beoefenaars van onze
hedendaagsche geschiedenis. De man, die ze bijeenbracht, heeft aanspraak op de
dankbaarheid van het nageslacht.
De familie Hartkamp stamt uit de noordelijke provinciën. Wessel Hartkamp uit
Wanneperveen, kaagschipper van beroep, kocht den 30sten Januari 1756 het
poorterschap van Amsterdam. Enkele maanden later trad hij te Steenwijk in het
huwelijk met Jacobje of Japikje Peters van den Bergh, en den 10den April 1757 liet
hij in de Noorderkerk te Amsterdam zijn eerstgeborene, Dominicus, doopen. Deze
zoon werd kaagschipper als zijn vader, huwde in 1782 Marretje van Regteren, en
dreef later, zooals schippers vaak deden, in compagnieschap met zijn in 1793 geboren
zoon Klaas, een handel in turf en brandhout.
Klaas Hartkamp was blijkbaar een energiek man. Naast den later voor eigen
rekening voortgezetten brandstoffenhandel, stichtte
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hij, in samenwerking met Aron Goldberg, eene ‘Nederlandsche Maatschappij van
onderlinge verzekering op binnenlandsche vaart, België en op den Rijn tot Keulen’,
die den 1sten Juli 1848 in werking trad. Dit was iets nieuws, dat tot dusverre in
Nederland niet bestond; en dank zij de ijverige propaganda, die er voor gemaakt
werd, kwam de Maatschappij werkelijk tot bloei. Reeds op jeugdigen leeftijd
kinderloos weduwnaar, hertrouwde Klaas Hartkamp den 30sten Januari 1834 met de
21-jarige Anna Maria Knoevink, wier vader, een Duitscher, eigenlijk Knufinke heette.
Uit dit huwelijk werden dertien kinderen geboren, waarvan slechts vijf den volwassen
leeftijd mochten bereiken. Van dit dertiental was de elfde: Albertus Theodorus, die
op den 24sten Juli 1848 het eerste levenslicht aanschouwde. De bekende
oudheidminnaar G. van Enst Koning begroette hem met een gedichtje.
De jonge Albertus bezocht de school van den Heer P. de Holl Jr. op de
Heerenmarkt, waar hij tot de goede leerlingen behoorde. Onder zijne paperassen
bewaarde hij een blijspelletje: ‘De kantooropstand, of de middenweg is de beste’,
waarin hij als dertienjarige knaap een rol had gespeeld bij de opvoering ter
gelegenheid van 's meesters 53sten verjaardag. Hij bleef op deze school tot zijn 15de
jaar. Van verder studeeren kon geen sprake zijn. Zijn vader was den 4den November
1857 overleden. In diens plaats was de oudste zoon Dominicus als directeur der
Verzekeringsmaatschappij opgetreden, en zoodra hij kon, kwam ook Albertus op het
kantoor. Hij is steeds in het assurantievak gebleven. Goldberg trok zich op 1 Juli
1861 uit de zaak terug en werd vervangen door A. Helmig van der Vegt. In 1888
overleed Dominicus, en met ingang van 1 April 1889 deed diens mede-vennoot, toen
niet meer A., maar H. Helmig van der Vegt, afstand van zijn directeurschap ten
behoeve van onzen Hartkamp, die nu de zaak alleen zou drijven. De kleine
Maatschappij heeft echter de concurrentie met de zich meer en meer ontwikkelende
groote lichamen niet kunnen volhouden, en moest omstreeks 1900 liquideeren. Had
Hartkamp gedurende zijn directeurschap gewoond op de Marnixkade No. 9, daarna
trok hij zich weer terug naar het bovenhuis op dezelfde kade No. 54, waar hij ook
vóór dien tijd, reeds van 1 Mei 1877 af had gewoond, en waar hij gestorven is. Ieder,
die hem bezocht, verbaasde zich steeds hoe hij op dit niet groote bovenhuis - al
behoorde er een flinke zolder bij - zooveel materiaal kon bewaren.
De verzamellust was Hartkamp aangeboren. Als jongen reeds bewaarde hij de
Nieuwjaars- en Kermiswenschen, die aan zijn ouderlijk huis werden aangeboden.
Dit ouderlijk huis - in een typissche oud Amsterdamsche buurt, de
Haarlemmerhouttuinen tusschen Buiten-Brouwerstraat en Korte Prinsengracht - had
een ruimen zolder, en daar kon hij uren doorbrengen, te midden van zijn ‘rommel’,
zooals zijne moeder het noemde. 't Was in
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de dagen, dat Dr. Samuël Sarphati van zich deed spreken, de man aan wien
Amsterdam de stichting van het Paleis voor Volksvlijt en de omtoovering van de
schamele omgeving van de Utrechtschepoort in een der fraaiste stadsgedeelten heeft
te danken. De jonge Hartkamp vatte het plan op, om alles wat daarover in druk of in
prent verscheen bijeen te brengen, en dit was het begin van ernstig werk. Zelf heeft
hij in 1913 zijn vijftigjarig jubileum als verzamelaar gevierd, daarbij terugwijzende
op de nationale feesten van 1863, ter gedachtenis aan de gebeurtenissen van 1813.
Betreffende die feesten, en eveneens over de gedachtenisviering van Waterloo in
1865, heeft hij alles verzameld, wat hij maar machtig kon worden. En daarnaast
begon hij collecties bijeen te brengen over Jacob van Lennep, dien hij hoog vereerde,
en over Joost van den Vondel, dien hij bewonderde. Met deze laatste verzameling
kwam hij in 1873 voor het eerst voor het voetlicht, toen hij haar in besloten kring,
van 8 tot 22 Maart, in de leeskamer van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
voor zijne medeleden tentoonstelde. Hij was den 30sten September 1870 aangenomen
tot lid van het tweede departement dezer Maatschappij en toonde zich dus een
verdienstelijk lid.
Aan het houden van eene openbare tentoonstelling dacht hij zeer terecht toen nog
niet. Hij ging voort met verzamelen, en werd alras op de verkoopingen bekend als
iemand, die zich niet gemakkelijk iets liet ontglippen. Levensbijzonderheden uit deze
eerste jaren van zijn mannelijken leeftijd vallen niet veel te vermelden. Den 30sten
December 1875, dus eerst op 27-jarigen leeftijd, deed hij belijdenis des geloofs bij
den modernen Hervormden predikant Ternooy Apèl. Ruim een jaar later, 4 Januari
1877 verloor hij zijne moeder - zij werd 64 jaar - wat hem vermoedelijk aanleiding
gaf om tegen 1 Mei van datzelfde jaar het reeds genoemde bovenhuis op de
Marnixkade te huren. Sinds 1 Mei 1879 was hij gevestigd als commissionair in
assurantiën. Hij was toen nog ongehuwd. Aan dien ongehuwden staat kwam een
einde op 29 April 1886, toen hij in den echt werd verbonden met Wilhelmina Helena
Brijding, sinds 1881 weduwe met één zoon van den scheepsgezagvoerder Harm
Tamme Hoetjer. Dit huwelijk bleef kinderloos. Mevrouw Hartkamp overleed den
13den Februari 1899 op 52-jarigen leeftijd. Sedert bleef Hartkamp weduwnaar. Zijne
huishouding werd, tot zijn dood, trouw verzorgd door mejuffrouw J.J.B. Bossong,
en gedurende de laatste jaren woonde ook zijne twee jaar jongere zuster Anna Maria
Jacoba bij hem in.
Ruim een jaar na zijn huwelijk, volgde de eerste openbare tentoonstelling uit
Hartkamps verzamelingen. Men vierde in het najaar van 1887 Vondelfeesten ter eere
van 's dichters driehonderdsten geboortedag en daaraan ontleende Hartkamp de
gelegenheid om zijne Vondel-collectie ten toon te stellen. Den 16den Novem-
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ber 1887 werd de tentoonstelling in tegenwoordigheid van de leden van het
Oudheidkundig Genootschap in het Muntgebouw geopend, met een inleidend woord
van Hofdijk. Groot was de belangstelling, die voor de verzameling bleek te bestaan.
Alberdingk Thijm zag er de kiem in voor een Vondelmuseum. En D.C. Meijer Jr.
vertolkte zijne bewondering in deze kernachtige regels:
Volharding, taai geduld en nooit vermoeibre vlijt,
Zoo trouw, zoo onverpoosd aan Vondel's eer gewijd,
Door U, wiens hart, vol vuur, den kamp voor Vondel strijdt,
Die voor zijn roem, zijn naam gewerkt hebt heel uw leven,
Zij winnen thans de kroon, op 't rustelooze streven!

Dertien jaren later achtte Hartkamp, die de verzameling voortdurend had aangevuld,
den tijd gekomen, dat de wenschen door velen geuit in vervulling zouden gaan en
een Vondelmuseum zou worden gesticht. Daartoe stelde hij in Maart 1900 in een
der zalen van Arti et Amicitiae de collectie nogmaals ten toon, en deed hij een beroep
op de Vondelvrienden om haar voor de stad Amsterdam aan te koopen. Helaas bleek
het onmogelijk het gevraagde bedrag van ƒ 25000 bijeen te krijgen. Teleurgesteld
besloot Hartkamp nu de collectie in November 1901 bij de firma R.W.P. de Vries
in veiling te brengen. Dit bericht werkte als een electrische schok. Op initiatief van
Dr. P. Leendertz Jr. werd een comité gevormd, om te trachten de verzameling voor
ons land te behouden. Alle krachten werden ingespannen. Dr. Kuyper, toen
minister-president, gaf de toezegging ten behoeve van de stichting van het museum
ƒ 2000 op de begrooting te zullen brengen. Ook H.M. de Koningin betoonde
belangstelling, maar toch kon men op den dag vóór de veiling slechts ƒ 11000
aanbieden. Hartkamp nam met dit bod geen genoegen, en de veiling ging op 12
November door. Daar werd de verzameling in haar geheel voor ƒ 20000 opgehouden.
Nieuwe onderhandelingen volgden, tot Hartkamp op 3 Dec. 1901 toegaf en de collectie
voor ƒ 11334 overging in handen der Vondel-commissie, die, omgezet in eene
Vereeniging, haar aan Amsterdam in bruikleen heeft gegeven. Op 15 Juli 1902 werd
het Vondelmuseum in de Amsterdamsche Universiteits-bibliotheek met een rede van
Prof. Te Winkel geopend, waarna Hartkamp in warme woorden dank bracht aan
allen, die tot de stichting hadden medegewerkt. Toch was het hard voor hem, dat de
kosten en moeiten, die hij had aangewend, niet ruimer beloond waren, en hij heeft
het bijvoorbeeld E.W. Moes nimmer vergeven, dat deze, in een artikel in het
Algemeen Handelsblad van 28 October 1901, de vraag ‘zou het een nationale ramp
zijn, wanneer de Vondelverzameling versnipperd werd?’ ontkennend had beantwoord.1

1

Wie de inderdaad spannende geschiedenis van den aankoop uitvoeriger wil lezen, verwijs
ik naar het Eerste Verslag der Vereeniging Het Vondelmuseum (1904).
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Na 1887 had Hartkamp den smaak voor het houden van tentoonstellingen uit zijne
zich steeds uitbreidende verzamelingen te pakken gekregen. Toen ‘Natura Artis
Magistra’ in Mei 1888 zijn halve eeuwfeest mocht vieren, organiseerde hij eene
tentoonstelling over de geschiedenis van dat Genootschap, die om hare groote
volledigheid verbazing verwekte bij ieder, die haar bezocht. De medaille van
verdienste van het Genootschap, die de directeur Westerman hem uitreikte, was ten
volle verdiend. In November van hetzelfde jaar volgde, in verband met de herdenking
dat het drie vierde eener eeuw geleden was, dat Nederlands onafhankelijkheid werd
hersteld, eene tentoonstelling in het Muntgebouw, betreffende ‘de heerschappij der
Franschen in ons Vaderland en de verlossing daarvan in 1813’. In 1873 en 1883 had
hij in besloten kring reeds een kijkje van deze collectie gegeven.
Vijf jaren verliepen, waarin Hartkamp rustig met verzamelen doorging. Toen brak
de dag aan, 25 Augustus 1893, waarop het vijfentwintig jaren geleden was dat de
door hem zoozeer vereerde Jacob van Lennep overleed. Naar aanleiding daarvan,
hield hij van 29 September tot 15 October 1893 in het Muntgebouw eene
tentoonstelling van al wat geschreven is door en over Van Lennep. De schrijver van
het leven van Jacob van Lennep heeft dankbaar gebruik kunnen maken van veel wat
Hartkamp had bijeengebracht. Een groot deel der verzameling is na zijn overlijden
in het bezit gekomen der familie Van Lennep.
1894 bracht twee tentoonstellingen. De uitgevers der Amsterdamsche Courant
wenschten haar 275-jarig bestaan te herdenken, en dit bracht Hartkamp er toe om in
De Brakke Grond, waar het bureau van dit dagblad was gevestigd, zijne verzameling
van Nederlandsche Dag- en Weekbladen ten toon te stellen. En toen op 1 September
1894 de nieuwe stadsschouwburg op het Leidscheplein werd geopend, hield hij van
den 1sten tot den 14den dezer maand in het gebouw van Arti et Amicitiae eene
tentoonstelling over het Tooneel in Nederland. Ook deze verzameling, steeds verrijkt,
zal gelukkig bijeen blijven, daar zij onlangs is aangekocht door een groep personen,
die het initiatief hebben genomen tot de stichting van een Tooneelmuseum.
Ruim een jaar later organiseerde hij eene tentoonstelling betreffende
Tentoonstellingen! Van 19 November tot 1 December 1895 kon men in het
Nutsgebouw bezichtigen wat hij bijeengebracht had over de Wereldtentoonstellingen
te Londen in 1851 en te Amsterdam in 1883 en de Voedingstentoonstelling in 1887.
Nu brak weêr een tijdperk aan, waarin Hartkamp minder naar buiten trad, totdat
in 1900 de tweede groote Vondeltentoonstelling volgde, waarvan ik reeds heb
gesproken. In het volgende jaar gaf de herdenking van het vijfentwintig jarig bestaan
van het Noordzeekanaal aanleiding tot het tentoonstellen van wat hij bijeengebracht
had over ‘Amsterdam aan het IJ, en de handels-
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verkeerswegen van Amsterdam’. Ook deze collectie is bijeengebleven. Zij werd in
1902 door de leden der Kamer van Koophandel aangeboden aan den aftredenden
Voorzitter Aug. M.J. Hendrichs, en deze heeft haar, verrijkt met een uitvoerigen
catalogus, aan de Kamer ten geschenke gegeven.
In 1901 werd voorts nog eene tentoonstelling door Hartkamp georganiseerd in het
gebouw Concordia, waar toen het ‘Nieuwsblad van Nederland’ was gevestigd, naar
aanleiding van den 100sten verjaardag van Van Speyck. Omstreeks dien tijd - Hartkamp
had zijne zaken geliquideerd en was ambteloos burger - werden door den toenmaligen
gemeente-archivaris, Mr. W.R. Veder, pogingen gedaan om hem aan het
Gemeente-archief te verbinden en een gedeelte zijner verzamelingen voor de stad te
verwerven. Door een samenloop van ongelukkige omstandigheden mislukte dit.
Daarentegen trad hij op als directeur van het door den uitgever van het Nieuwsblad
van Nederland gestichte Nederlandsche Persmuseum, waarin wat hij op het gebied
der pers had verzameld werd opgenomen. Toen het Nieuwsblad van Nederland in
1914 in andere handen overging, schonk de nieuwe eigenaar het museum aan de
vereeniging ‘De Amsterdamsche Pers’, welke het in eene stichting omzette. Tot kort
vóór zijn overlijden, bleef Hartkamp als conservator daaraan verbonden, en de in
gebruikneming van het oude Korenmetershuisje op de Nieuwe Zijds Kolk, dat door
het Gemeentebestuur ervoor was beschikbaar gesteld, mocht hij nog beleven, al liet
zijn gezondheidstoestand dien 1sten Februari 1924 hem niet meer toe er bij
tegenwoordig te zijn.
Als beheerder van het Persmuseum, had hij tijd genoeg om zich bij voortduring
aan zijne verzamelingen te wijden, en daaruit allerlei gelegenheids-tentoonstellingen
te houden. Laat mij den lezers het volgende lijstje mogen voorleggen:
Juli 1903, in Concordia: De geschiedenis der Amsterdamsche Beurs;
Juli 1906, in Concordia: Leven en werken van Rembrandt;
November 1908, in het Panoramagebouw: 's Menschen levensduur en de zeden
en gewoonten bij dood en begraven;
Maart 1909, in het Panoramagebouw: De Internationale Uitvoertentoonstelling
van 1883 en de stichting van den Nederlandschen Journalistenkring in 1883;
30 April 1909, in het Panoramagebouw: Koningin Wilhelmina;
Mei en Juni 1909, in het Panoramagebouw: Koning Willem III;
October 1910, in het Panoramagebouw: Mevrouw Kleine-Gartman;
November 1913, in het Stedelijk Museum: De heerschappij der Franschen en de
verlossing daarvan in 1813;
Augustus 1915, in het Stedelijk Museum: Napoleon I;
Februari 1916, in het Panoramagebouw: Overstroomingen.
De grootste van deze tentoonstellingen is wel geweest, die betreffende Napoleon:
zij besloeg niet minder dan zeven zalen in het Stedelijk Museum. Helaas heeft
Hartkamp zijne Napoleonverzameling later onder den hamer gebracht, en haar naar
alle
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windstreken zien verstrooien. Hij deed dit niet uit weelde: hij was onbemiddeld, en
zijne verzamelingen hadden hem geld gekost! Het was hem dan ook niet onwelkom
geweest, dat in 1913 reeds een gedeelte zijner collecties door de stad Amsterdam
was aangekocht. Het was schijnbaar niet het meest aantrekkelijke onderdeel daarvan:
het waren slechts courantenknipsels, strooibiljetten en brochures betreffende de
geschiedenis der stad in de laatste halve eeuw! Slechts ... maar in werkelijkheid
school daarin onbetaalbaar materiaal voor de kennis van het verleden. Het Bestuur
van het Genootschap Amstelodamum trad bij de onderhandelingen als bemiddelaar
op, en mocht erin slagen den eigenaar te bewegen de vruchten van zijnen rusteloozen,
onvermoeiden arbeid voor een bedrag van ƒ 6000 aan de stad over te doen: den 2den
April 1913 werd de voordracht van Burgemeester en Wethouders te dezer zake zonder
stemming door den Gemeenteraad goedgekeurd. Sedert heeft de in de bibliotheek
van het Gemeente-Archief opgenomen verzameling reeds velen speurders onschatbare
diensten bewezen; terwijl haar bestaan bovendien aanleiding heeft gegeven, om haar
geregeld voort te zetten. Stelselmatig worden thans alle courantenberichten over
Amsterdam verzameld en onder verschillende rubrieken ondergebracht, zoodat op
deze wijze een waarlijk unieke collectie voor den lateren onderzoeker wordt gevormd.
Een tweede aanwinst uit Hartkamps materiaal verwierf het Amsterdamsch archief
in 1918. Bij gelegenheid van den 70sten verjaardag van den grooten verzamelaar, had
zich onder leiding van Mr. G. Vissering eene commissie gevormd - met burgemeester
Tellegen als eere-voorzitter - om hem te huldigen. Dit comité slaagde er in eene
regeling tot stand te brengen, waarbij Hartkamp zich verbond, tegen een jaarlijksch
honorarium, al wat hij aan ‘personalia’ over Amsterdammers had bijeengebracht, in
behoorlijken vorm gerangschikt, aan het Gemeente-archief te doen overgaan. Niet
lang vóór zijn dood mocht hij aan deze collectie de laatste hand leggen. Ook zij wordt
ten Archieve thans voortgezet. Dezelfde commissie mocht de voldoening smaken
Hartkamp in een feestelijk samenzijn op 18 Juli 1919 een door zijne vrienden
bijeengebracht fonds te kunnen aanbieden, waaruit hem een lijfrente kon worden
verstrekt. Zoo werden de zorgen van den ouden dag althans eenigszins voor hem
verlicht.
Het heeft Hartkamp goed gedaan te weten, dat zijn werk ten Archieve niet alleen
werd bewaard, maar ook werd voortgezet. Want hij was trotsch op dat werk, zijn
levenswerk, waarover hij eerst miskenning en spot had moeten verduren. Wat had
men niet gelachen om de ‘vodden’, die hij op auctie's kocht, en hoe had hij zich dit
vaak aangetrokken! Hij, die, als een kind, gevoelig was voor blaam en voor lof! Wat
kon hij met haast kinderlijke opgetogenheid vertellen van de complimentjes, die
Thijm of Van Tienhoven of A.C. Wertheim hem hadden gemaakt!

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1926

100
En hoe verrukte het hem bij De Roever instemming te hebben gevonden met de
methode, waarnaar hij zijne collectie inrichtte! Hoe zeer trof hem de belangstelling
van onze Koningin bij de Watersnood-tentoonstelling, de laatste, die hij hield! En
anderzijds, hoe kon hij toornen tegen den man, die beweerd had dat hij slechts prullen
verzamelde en eigenlijk zich zelven tentoonstelde! Dan kwam zijn vurig temperament
eerst recht voor den dag.
Gelukkig waren het ten slotte niet velen meer, die hem aldus hoonden. ‘Verreweg
de meesten’ - zoo schreef mijn ambtsvoorganger Mr. W.R. Veder in 1913, in een
rapport aan den Burgemeester - ‘verreweg de meesten erkenden, dat Hartkamp de
man was, die een compleet materiaal in de volmaaktste orde voor historische kennis
wist te regelen, niet alleen over de min of meer bekende gebeurtenissen, maar ook
over zoo velerlei dat deze gebeurtenissen in het licht van hun ontstaan en ontwikkeling
deed kennen. En sedert groeide de overtuiging bij steeds meerderen, dat in den ijver
van dezen verzamelaar iets was, dat groote waardeering verdiende en slechts
‘zonderling’ mocht heeten, in zooverre onze vaderen met dit woord getuigden van
hun lof’.
Ik mag dit levensbericht niet eindigen, zonder nog te hebben gewaagd van zijne
groote hulpvaardigheid. Hij behoorde niet tot de soort verzamelaars, wien het slechts
om het hebben te doen is, en die als echte gierigaards, liefst wat zij bezitten voor
anderen verborgen houden. Neen, men kon bij Hartkamp altijd aankloppen. Was iets
onvindbaar, dan was Hartkamp er nog, en meestal kon hij helpen, en als hij kon,
wilde hij het ook! Zelf heeft hij uit zijne verzamelingen weinig gepubliceerd:
vermoedelijk ontbrak hem daartoe de tijd. Ik ken althans slechts drie opstellen van
zijne hand, die in Eigen Haard verschenen, en wel in 1907: Het gebouw ‘Concordia’
te Amsterdam en een 25-jarig Krantenjubileum; in 1909: De eerste luchtreizen en
de eerste Nederlandsche luchtreiziger; en in 1913: Dr. Samuel Sarphati.
De laatste jaren van zijn leven liet zijne gezondheid veel te wenschen over, doch
hij bleef werken zoo lang hij kon. Op Zondag den 11den Mei 1924 sloeg voor hem
de stervensure en Donderdag daaraanvolgende werd zijn stoffelijk overschot op
‘Zorgvlied’ ter ruste gelegd. Zijn levenswerk was ten einde. Maar allen, die telkens
en telkens weer voor hunne historische onderzoekingen profijt zullen trekken uit wat
door hem werd bijeengebracht, zullen zijne nagedachtenis in eere houden en erkennen
dat zijn arbeid blijvende waarde bezit. Hartkamp heeft niet tevergeefs geleefd.
JOH. C. BREEN
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Levensbericht van Cornelis Gerard Kaakebeen.
Cornelis Gerard Kaakebeen werd den 30sten Maart 1860 te Haarlem geboren als zesde
kind van den architect J.D. Kaakebeen en zijn vrouw Mej. G. Corver. Deze schonk
haar man in 't geheel acht kinderen, vier meisjes en vier jongens. Drie broertjes en
één zusje stierven jong, zoodat C.G. de eenige in het gezin was, die zijn vader
eventueel zou kunnen opvolgen. Dit zou echter niet gebeuren.
Op zeer jongen leeftijd onderscheidde hij zich al door een bijzonder vluggen geest,
en zijn moeder, die uit een onderwijzersgeslacht stamde, zal zich er ongetwijfeld in
verheugd hebben, dat haar eenige zoon zich sterk tot de studie en 't onderwijs voelde
aangetrokken. Hij werd naar de z.g. Fransche school gezonden, die onder leiding
stond van den Hr. Klijn en een zeer goeden naam had. 't Was niet zoozeer uit beginsel,
dat zijn ouders aan deze Christelijke school de voorkeur gaven boven de openbare,
als wel wegens het voortreffelijk onderwijs, en de gelegenheid die daar geboden
werd tot opleiding voor verschillende examens. Hij leerde er uitstekend en deed met
goed gevolg examen voor de Haarlemsche kweekschool voor onderwijzers, nadat
dispensatie was gevraagd en verkregen van het artikel, dat hem de toelating verbood,
omdat hij nog te jong was.
Op de kweekschool kwam hij in dezelfde klasse als de latere Staatssecretaris van
Z. Afrika, Dr. Leyds, en de later eveneens bekend geworden onderwijsmannen
Stamperius, Laban, Schippers, Jongejan, Ekering e.a.
Ongetwijfeld heeft hij ook op deze school goed gewerkt, al zijn mij daar geen
bijzonderheden van bekend. Hij behaalde op zijn achttiende jaar de lagere acte voor
onderwijzer, benevens die voor wiskunde, teekenen en gymnastiek. In datzelfde jaar
werd hij aangesteld als onderwijzer aan de school van den Hr. Van Dijk te Leiden.
Buiten de schooluren wijdde hij zich in hoofdzaak aan de studie en behaalde na twee
jaar de zg. hoofdacte. Ondertusschen had hij eveneens de lagere acte verworven voor
Fransch,
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Duitsch en Engelsch. Hij was dus met het lager onderwijs ‘klaar’; hij wilde nu graag
‘hoogerop’ en voor een middelbare acte gaan studeeren. Prof. Verdam gaf in die
dagen zijn colleges nog te Amsterdam en daarheen richtte Kaakebeen zijn blikken.
In 1881 kwam er aan de Normaalschool te Zaandam een betrekking vacant, die hem
in staat zou stellen de colleges van Verdam te volgen. Hij solliciteerde en werd
benoemd. Nu begon zijn studie van het Middelnederlandsch en het Gotisch; tevens
nam hij in Amsterdam les in Latijn en Grieksch. Zijn betrekking aan de Normaalschool
liet hem echter niet voldoenden vrijen tijd om zijn doel te bereiken en zoo kwam hij
na een jaar weer in het ouderlijk huis te Haarlem, waar hij zich geheel aan de studie
kon wijden. Reeds na één jaar, in 1883, behaalde hij zijn middelbare acte
Nederlandsch. Prof. Jan ten Brink, die hem ondervroeg over de geschiedenis der
letterkunde, was opgetogen over het schitterende examen. Zoowel met dezen als met
Prof. Verdam bleef Kaakebeen sedert in correspondentie. Verdam spoorde hem aan
den doctorstitel te halen, maar hijzelf gaf de voorkeur aan 't onderwijs.
Nog in 't zelfde jaar '83 werd hij benoemd aan de kostschool van Dr. G.J. Dozy,
die juist het instituut van Dr. Schreuders te Noordwijk had overgenomen. Hoewel
Kaakebeen hier slechts één jaar werkzaam bleef, ontving hij in latere jaren talrijke
blijken van belangstelling en genegenheid van zijn Noordwijksche leerlingen.
In '84 werd hij benoemd als leeraar in het Nederlandsch en het schoonschrijven
aan de H.B.S. met 3-j.c. aan de Raamstraat in Den Haag, destijds onder directie van
den Hr. Blum. Tot 1901 bleef hij aan deze school, waaraan hij ook nog eenigen tijd
les gaf in het Duitsch. Tusschen het drukke schoolwerk door had hij nl. kans gezien
de middelbare Acte A voor Duitsch te behalen.
In de school aan de Raamstraat, waaraan na de liquidatie in '91 van de
Noordwijksche school, zijn vroegere directeur Dr. Dozy als leeraar in geschiedenis
werd benoemd, heeft hij zijn mooisten tijd als leeraar doorgebracht. Met groote liefde
sprak hij altijd over die eerste periode van zijn Haagsche leeraarschap. Lag dit
misschien aan het feit, dat dit zijn eerste betrekking was in Den Haag, of aan het
ander slag jongens, of aan den veranderden tijdgeest, waarmee hij later in aanraking
kwam? Hoe dit zij, wel roemde hij dikwijls de aangename collegialiteit, die hij aan
de andere scholen vond, wel ontving hij ook hier veel blijken van waardeering en
hoogachting, maar de Raamstraat lag hem hooger. In 1901 werd hij van de school
aan de Raamstraat overgeplaatst naar de H.B.S. met 5-j.c. aan het Bleijenburg,
waarvan destijds Dr. Ninck Blok directeur was. Reeds het volgende jaar ging hij naar
de pas opgerichte school van Dr. Groenman aan de Stadhouderslaan, waar hij ruim
22 jaar werkzaam bleef.
Den 2en September 1924 werd hij door een comité van oud-leerlingen gehuldigd
en overhandigde zijn oud-collega en vriend, Dr. W.W.v.d.
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Meulen, hem namens het college van B. en W. de groote gouden medaille der
Gemeente wegens veertigjarigen trouwen en eervollen dienst bij het openbaar
middelbaar onderwijs te 's-Gravenhage. Zijn oud-leerling Dr. D.C. Tinbergen voerde
namens het huldigingscomité het woord en schetste den Hr. Kaakebeen als een man
van rijke kennis, van stipte rechtvaardigheid, van groote liefde voor zijn beroep en
voor zijn leerlingen, van groote belangstelling voor alles wat nieuw was, maar begaafd
met een critischen blik, zoodat hij zich door den uiterlijken schijn van nieuwe leuzen,
bij alle waardeering voor 't wezenlijk goede dat ze brachten, niet liet verblinden.
Verschillende geschenken met bijbehoorend album, waarin een aquarel van Van der
Weele, werden hem aangeboden. Kortom, het was een dag van grootsche en
welverdiende hulde voor den jubilaris.
Wie had toen kunnen vermoeden, dat hij vóór het einde van den cursus voorgoed
zou zijn heengegaan? Ieder verwachtte, dat hij 't volgend jaar, waarin hij wegens 't
bereiken van den 65-jarigen leeftijd gepensionneerd zou worden, een nieuwe
levensperiode tegemoet zou gaan, die hem volop gelegenheid zou verschaffen, allerlei
droombeelden, waarvan zijn geest vervuld was, te verwezenlijken. Maar dit mocht
helaas niet zoo zijn! Begin December kreeg hij, op 't punt staande naar school te
gaan, een aanval van beroerte, die hem eenige weken geheel verlamde. Wel herstelde
hij grootendeels, maar nieuwe aanvallen volgden en op den 6en Augustus 1925, toen
hij gereed stond om met zijn trouwe echtgenoote een wandeling te gaan doen, kwam
de inzinking, welke dien zelfden dag nog tot het einde voerde. Vier dagen later
stonden wij bij zijn geopende groeve op Oud-Eik en Duinen, waar een groote schare
belangstellenden hem de laatste eer kwam bewijzen, en verschillende sprekers zijn
nagedachtenis huldigden.
Heb ik in 't voorgaande zijn ambtelijke loopbaan geschetst, thans wil ik trachten een
beeld te geven van zijn innerlijke hoedanigheden, voor zoover die tot uiting kwamen
in zijn optreden in en buiten de school.
Maar allereerst iets over zijn uiterlijke verschijning, die iedereen terstond voor
hem innam. Zijn welverzorgde kleeding, zijn hoffelijke manieren, zijn eenigszins
gedrongen gestalte, kortom zijn heele voorkomen wekte bij mij dikwijls de gedachte
aan een Fransche afkomst. Bij onderzoek bleek mij onlangs, dat hij inderdaad van
moederszijde Fransche voorouders had en afstamde van het Haarlemsche
refugié-geslacht Lemmercier. Zelf sprak hij hier nooit over; hij voelde zich vóór alles
Groot-Nederlander en bezat niets van het vurige, hartstochtelijke karakter, noch van
den drukken, bewegelijken aard, waardoor de Franschen zich heeten te kenmerken.
Eerder was hij in den diepsten grond van zijn wezen eenigszins verlegen, en hield
hij er niet van op den voor-
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grond te treden of de aandacht te trekken. Zijn kennismaking en omgang met zoo
veel en velerlei menschen, zijn talrijke reizen in binnen- en buitenland hadden hem
over zijn verlegenheid wel heen geholpen, zoodat wie oppervlakkig toekeek er niets
van merkte, maar zij hadden zijn aard natuurlijk niet kunnen veranderen. Gelijk bij
velen ging deze verlegenheid ook bij hem gepaard met een diep en rijk innerlijk
leven, een fellen drang tot weten en een krachtigen wil om het begeerde doel te
bereiken. Slechts wie hem van nabij konden gadeslaan of zijn geschriften kenden,
wisten wat hij waard was; voor de groote massa was hij een beschaafd, rustig en
bescheiden man, die stil zijn weg ging. Bij zijn aanleg voor studie bezat hij een
ijzersterk geheugen. In dit opzicht aardde hij naar zijn grootvader en zijn oudoom,
den in het tweede kwart der vorige eeuw zoo beminden Amsterdamschen predikant
Ds. D.M. Kaakebeen, schrijver van verschillende stichtelijke en godsdienstige werken.
Van muziek - hij speelde zelf graag piano - en sport, vooral de wandelsport, was hij
een groot liefhebber. Ook hield hij veel van de gezelligheid. Jarenlang was hij een
ijverig en belangstellend lid van den Haagschen Kunstkring, die zijn bijeenkomsten
hield in het gebouw aan de Heerengracht. Zelf trad hij daar weinig op; slechts een
paar malen hield hij er een voordracht, o.a. eens over een onderwerp, waarmee hij
zich tot in 't allerlaatst van zijn leven nog bezig hield: de parodie in de letterkunde.
Hij behaalde telkens wel succes, maar het lag niet in zijn aard om zelf het middelpunt
te zijn; liever genoot hij van den jovialen, vriendschappelijken omgang en de meer
intieme gesprekken met de bekende figuren, die hij in den Kunstkring aantrof.
Later kwam hij door zijn verhouding tot het genootschap ‘Oefening kweekt kennis’,
waarvan hij meer dan vijfentwintig jaren lid is geweest, en aan welks leven hij vooral
de tien jaren van zijn penningmeesterschap met ijver en toewijding heeft deelgenomen,
eveneens in aanraking met allerlei persoonlijkheden uit de litteraire wereld. ‘Slechts
zelden gelukte het, zijn bescheidenheid te overwinnen en hem tot het vervullen van
een spreekbeurt over te halen. Maar bij gelegenheid van de bijeenkomsten en
vergaderingen, die hij trouw bezocht, is hij met zijn bezonken oordeel, berustend op
grondige kennis van personen en zaken, een groote steun voor het Genootschap
geweest’ (Verslag van den Secretaris S.W.F. Margadant over het jaar 1924-'25).
De voordrachten, waarop de Hr. Margadant in 't bovenstaande doelt, hadden tot
onderwerp: Tijl Uilenspiegel, De Gevoelswaarde in de Letterkunde en De Parodie
in de Letterkunde; alle drie onderwerpen, die steeds zijn belangstelling bleven trekken.
Over het tweede verscheen een geestig artikel in Vragen v.d. Dag; over elk der twee
laatste was hij bezig een boek te schrijven, waarvan de bijna voltooide handschriften
zich in zijn nalatenschap bevinden. Toen het bestuur van ‘Oefening’ den 90sten
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verjaardag van de stichting van het Genootschap openlijk wilde vieren, schreef
Kaakebeen in opdracht van de feestcommissie onder den titel: Het Letterkundig
Genootschap ‘Oefening Kweekt Kennis’ (1834-1924) een interessante geschiedenis
van de lotgevallen dier vereeniging.
Voor het letterkundig leven in Den Haag sedert de oprichting van ‘Oefening’
(1834) is dit gedenkschriftje een belangrijk document. Natuurlijk wordt er ook een
hoofdstuk in gewijd aan het beroemde ‘Servetje’, waarvan K. een der trouwe convivae
was. Hij voelde zich in ‘Oefening’ thuis, al verheelde hij zich niet, dat dit genootschap
in het Haagsche intellectueele leven niet meer dezelfde plaats innam als in de vorige
eeuw, mede door instellingen en vereenigingen als de Volksuniversiteit, Die Haghe,
Kunst aan Allen, De Haagsche Kunstkring, De Sphinx, en Het Algemeen
Nederlandsch Verbond. Zijn gedenkboekje besluit hij dan ook met de volgende
ontboezeming: ‘Wil ‘Oefening’ zich handhaven, dan beware het daarbij (dwz. bij
het streven om zooveel mogelijk de auteurs zelf op den katheder met eigen werk te
laten optreden) zijn traditioneele, echt Hollandsche hoedanigheden: het blijve in de
eerste plaats eclectisch en in verband hiermede vrijheidlievend en zooveel mogelijk
onpartijdig; genotzuchtig in den edelsten zin van het woord. Al is ‘Oefening,’ dan
reeds sinds lang ‘Benjamin af’, toch kan het voor zijn leden nog een der middelpunten
blijven van geestelijk genot en zich handhaven ondanks ‘malaise’ en ‘concurrentie’
(l.c. bl. 51 e.v.).’
Zooeven noemde ik een andere Haagsche vereeniging, nl. de Haagsche Afdeeling
van het A.N.V. Ook hiervan was K. een trouw en ijverig lid; de zg. Dietsche
Kunstavonden woonde hij vrij geregeld bij. Toch had niet alles wat het A.N.V. deed
zijn instemming. Het door de ‘taalpolitie’ geoefende toezicht op het zuiver houden
der Nederlandsche taal gaf hem aanleiding in Vragen van den Dag een studie te
schrijven over ‘Germanismen’ (met een uitweiding over het purisme), waarin hij
zich o.a. ten doel stelde ‘na te gaan welke psychische oorzaken bij de ontleening aan
het Hoogduitsch werkzaam zijn’. Deze studie is wellicht het beste artikel, dat ooit
in ons land over dit onderwerp is verschenen.
Aan het politieke leven nam hij geen deel. Hij behoorde, voor zoover mij bekend,
tot geen politieke partij en was van meening, dat wie de jeugd onderwijst zich buiten
de politiek dient te houden.
Trouwens hij was een veel te ruim denkend man om niet in ieder partijprogram
wat goeds te ontdekken, en overigens veel te bezonnen en te nuchter om door
partijleuzen gevangen te worden. Toch stelde hij veel belang in het openbare leven
en beperkte hij zich niet tot de studie en zijn eigen school. Jarenlang was hij bv. lid
der Commissie van Toezicht op het L.O., verschillende malen had hij zitting in het
bestuur der Vereeniging van Leeraren
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bij het Openbaar M. Onderwijs te 's-Gravenhage, eenigen tijd was hij adviseur voor
pensioenzaken voor de Algem. Vereeniging van Leeraren bij het M.O. en lid der
Commissie voor Schoolbibliotheken. Zonder wat men noemt een echte
vereenigingsman te zijn, voelde hij steeds den plicht om, 't zij als trouw bezoeker
der vergaderingen, 't zij door zitting te nemen in een commissie of bestuur, zijn
organisatie te steunen. Voor het ‘voeren van Salarisactie’ voelde hij echter niet veel,
vooral niet in de jaren, waarin de belangenstrijd tusschen de zg. academisch gevormde
en de andere leeraren losbrak.
Hoewel zelf niet in den vollen zin des woords ‘academisch gevormd’ zou hij onder
de academici een eereplaats hebben kunnen innemen, en was hij een groot voorstander
van de academische opleiding der leeraren. Alles wat dienen kon om de
wetenschappelijke waarde van de leeraren te verhoogen en hun studielust aan te
wakkeren kon op zijn steun en medewerking rekenen. Toen omstreeks 1910 eenige
Haagsche leeraren een philologische studieclub oprichtten, was hij een van de eersten
die daar een inleiding hielden en wel over het onderwijs in de letterkunde. Maar al
te spoedig verdween deze club en K. was een dergenen, die dezen ondergang ten
zeerste betreurden. Doch niet alleen de philologie boezemde hem belang in; ook
problemen op 't gebied van zielkunde en paedagogiek hielden hem altijd bezig. Ik
wees hierboven reeds op zijn psychologische beschouwing over Germanismen.
Nog sterker komt zijn voorliefde voor zielkundige vraagstukken aan den dag in
zijn artikel over de Gevoelswaarde in de Letterkunde, en zijn eveneens in de Vragen
van den Dag verschenen artikel naar aanleiding van den dood van Prof. K.L. Schleich.
De theoretische paedagogiek vond in hem ook een ijverig beoefenaar. Van de
nieuwe stroomingen op dat gebied was hij goed op de hoogte. Eenigszins verwant
voelde hij zich aan Foerster, voor wien hij groote sympathie had. In de school,
tegenover zijn leerlingen, was hij dan ook niet de strenge tuchtmeester, maar eerder
de vaderlijke en wijze vriend, die in hoofdzaak door zijn voorbeeld van strenge
plichtsbetrachting, rechtvaardigheid en onpartijdigheid en niet door straf of
krachtdadig ingrijpen invloed op de jongens wilde oefenen. Een van zijn
oud-leerlingen bezigde tegenover mij het woord ‘gemoedelijk’ om de sfeer in de
klasse te kenschetsen. Toch waren zijn leerlingen vol eerbied voor zijn ontzaglijke
kennis, die hem nooit in den steek liet. Den grootsten invloed heeft hij evenwel
waarschijnlijk op hen geoefend door zijn oprechte belangstelling in alles wat henzelf
betrof, en door zijn hartelijk of gemoedelijk woord, als zij 't verkeerde wilden. Ik
geloof dan ook niet, dat hij ooit één leerling gehad heeft, die hem niet graag mocht.
Trouwens datzelfde geldt ook van de volwassenen, die hem kenden. 't Is weinigen
gegeven om, als Kaakebeen, met volkomen behoud
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van eigen persoonlijkheid en zonder te transigeeren, door het leven te gaan en zich
enkel vrienden en geen vijanden te verwerven. Het gedichtje van een onbekenden
maker door Tinbergen in het herdenkingsalbum geplaatst, en overgenomen uit Nap.
de Pauw (Mnl. Ged. en Fragm. III 644) teekent hem dan ook als een ‘wijs man’. Laat
ik met deze dichtregels mijn beschouwing over Kaakebeen's persoonlijkheid besluiten,
omdat zij een korte samenvatting behelzen van 't geen ik over hem gezegd heb:
Scoene seden, sonder overmoet
Selden spreken, datselve goet
Te pointe connen nemen ende gheven,
Wel ende redelike leven,
Vremder dinc niet onderwinden
Ghiericheit verre wechsinden
Onrecht vromelic wederstaen,
Metten goeden, vroeden gheerne gaen
Die dese pointe houden can
Mach wel heeten een wijs man.

Thans nog een en ander naar aanleiding van enkele zijner geschriften; een volledige
lijst volgt hier achter. Zijn eerste en omvangrijkste werk was een verhandeling,
ingezonden als antwoord op een door het tijdschrift Noord en Zuid uitgeschreven
prijsvraag over den invloed der Duitsche letteren op de Nederlandsche. De jury,
bestaande uit de professoren Ten Brink en Moltzer en de leeraren: Dr. R.A. Kollewijn,
Dr. Jan te Winkel en Taco H. de Beer kreeg drie inzendingen te beoordeelen, ‘waarvan
één onder het motto ‘Vielen gefallen ist schlimm’ niet alleen het beste was, maar
ook tevens zóó voldoende, dat de jury dien arbeid der bekroning waardig keurde’.
(Zie Voorbericht). Bij opening van het naambriefje bleek Kaakebeen de schrijver te
zijn, wien de uitgeloofde prachtuitgave van Vondel door Van Lennep ten deel viel.
Het bekroonde antwoord werd in 1888 door Blom en Olivierse uitgegeven als een
boekwerk van 128 oct. bladzijden. Ook na het voortreffelijke Gidsartikel van Prof.
Frantzen in '89, hebben velen zich met dit onderwerp bezig gehouden, maar niemand
heeft in de 40 jaren, die sedert het schrijven van Kaakebeen's studie zijn verloopen,
het geheele veld van de wisselwerking der Duitsche en Nederlandsche letteren
overzien als hij, en de uitkomsten zijner onderzoekingen in een zoo samenvattend
en uitgebreid geschrift neergelegd.
Zijn tweede belangrijk werk was een in 1890 verschenen ‘Beknopte Nederlandsche
Spraakleer’, die in 1916 voor de vijfde maal werd herdrukt en nog op verschillende
scholen wordt gebruikt. Deze grammatica, verschenen in den bloeitijd van Terweij,
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was voor die dagen zeer modern, zonder evenwel in uitersten te vervallen. Zij was
doortrokken van de nieuwere denkbeelden op het gebied der taalstudie, maar
ouderdom en jeugd hadden zich er in verzoend. Zoo kan men in deze spraakkunst
den schrijver zelf weerspiegeld zien, die open stond voor alles wat nieuw was, doch
dit nieuwe steeds zoo wist te verwerken, dat er een synthese ontstond van oud en
nieuw. Dit geldt ook ten opzichte van de andere schoolboeken, die van zijn hand
verschenen of door hem zijn omgewerkt en waarvan men de titels hier achter vindt
opgesomd. Het stelonderwijs, zooals dat in de meeste schoolboekjes werd opgevat,
bevredigde hem in 't geheel niet. Toch is hij er nooit toegekomen zijn denkbeelden
hierover neer te schrijven, of tot een methode te verwerken. Het onderwijs in de
letterkunde, zooals dat vaak gegeven werd, vond al evenmin genade in zijn oogen.
Zijn ideaal was: door het werk tot den schrijver, en niet omgekeerd, gelijk velen van
zijn collega's wilden doen, zonder dat zij het evenwel verder brachten dan tot een
bespreking van de auteurs.
Hij koesterde altijd het denkbeeld, de letterkundige genres als uitgangspunt te
nemen en dan via de gelezen werken of fragmenten op te klimmen (of af te dalen?)
tot de schrijvers. Het heeft hem helaas aan tijd ontbroken om een dergelijke methode
te scheppen, waarvoor hij door zijn enorme belezenheid en zijn groote kennis, ook
van de buitenlandsche letterkunde, zeker de geschiktste man was. Toch heeft hij door
de bloemlezing ‘Van alle Tijden’ veel voor een verbeterd literatuuronderwijs gedaan,
dat eenigszins ging in de door hem begeerde richting. Deze serie, door hem in
samenwerking met Jan Ligthart begonnen, is zoo algemeen bekend, dat het niet
noodig is, er lang bij stil te staan. Het groote aantal herdrukken bewijst wel, dat de
samenstellers, die wilden trachten velen tot het genieten van de letterkunde ‘van alle
tijden’ te brengen, hun doel niet hebben gemist. Niet voor het minst is dit te danken
aan de voortreffelijke inleidingen en de duidelijke verklaringen van de hand van
Kaakebeen, die ook in deze populair bedoelde uitgaven hetzelfde hooge
wetenschappelijke peil wist te handhaven, waardoor al zijn werk zich kenmerkt.
De volledige lijst van zijn geschriften nagaande, kunnen wij een gevoel van
bewondering niet onderdrukken voor dezen man, die ondanks zijn drukken werkkring
in de school, ondanks zijn privaatlessen, waaronder ook voor de middelbare acte
Nederlandsch, ondanks de vele uren, die hij in zijn gastvrij huis aan de vriendschap
wijdde, toch altijd voor de velen die zijn hulp of raad inriepen, een uurtje overhad,
en bovendien in staat was zooveel wetenschappelijk werk tot stand te brengen.
Bij de lezing van zijn boek over den invloed der Duitsche letterkunde op de
Nederlandsche trof mij één zin zeer bijzonder en wel die, waarmee hij het hoofdstuk
over het ‘idyllische epos in

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1926

109
onze letteren’ besluit (bl. 89): ‘Zoowel in werkelijkheid, als poëtisch weerspiegeld,
zal de huiselijke idylle steeds aantrekkelijk blijven en onze letterkunde behoeft zich
over hare verheerlijking niet te schamen’. Wie Kaakebeen in zijn huwelijksleven
gekend heeft, zal begrijpen, waarom deze zin mij zoo trof. Het huwelijk, met zijn
nicht Mej. J. Kaakebeen in 1885 gesloten, was werkelijk een huiselijke idylle. Kort
voor zijn dood hadden zij het zeldzame voorrecht op een veertigjarig, innig gelukkig
huwelijksleven te mogen terugzien, waarin beide partijen slechts door één begeerte
werden bezield, elkaar het leven te vergemakkelijken en te veraangenamen.
Jammer is het, dat dit huwelijk kinderloos is gebleven, want wie hem in latere
jaren hoorde spreken over zijn ‘pleegkinderen’, kan zich voorstellen, welk een
uitstekend vader hij ook voor eigen kinderen geweest zou zijn. Deze ‘pleegkinderen’
waren een jongere broer en zuster van zijn vrouw, die een vijf- à zestal jaren bij hem
doorbrachten en wier opvoeding hij voltooide. Met groote belangstelling bleef hij
hen in hun verder leven volgen en het deed hem goed, van hen zooveel dankbaarheid
en liefde te mogen ontvangen.
‘Vielen gefallen ist schlimm’ koos hij tot motto van zijn eerste werk. Zijn geheele
leven echter is een doorloopend bewijs, dat dit voor hem niet gold, niet voor zijn
persoon, noch voor zijn werk.
W.V. SCHOTHORST.
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Lijst van geschriften.
1888.

De invloed der Duitsche letteren op de
Nederlandsche. Bekroond antwoord op
de prijsvraag, uitgeschreven door de Red.
van Noord en Zuid. (Uitg. Blom en
Olivierse, Culemborg).

1890.

Beknopte Nederlandsche spraakleer. 2e
dr. 1901; 3e dr. 1903; 4e dr. 1907; 5e dr.
1916. (Uitg. D. Mijs, Tiel).

1892.

Bewerking van den 4e dr. van P. Karssen:
Ontwikkelend Taal- onderwijs. 5e dr.
1896; 6e dr. 1903; 7e dr. 1912; 8e dr.
1916; 9e dr. 1921. (Uitg. D. Mijs, Tiel).

1895.

Jeptha of Offerbelofte. Treurspel. Met
inleiding en aanteekeningen van C.G.
Kaakebeen. (No. 115 van het Klassiek
Letterk. Panthéon). 2e dr. 1912. (Uitg.
W.J. Thieme & Co., Zutphen).

1895.

Bewerking van den 3en dr. van P.
Karssen: De Taalvriend. 4e dr. 1902; 5e
dr. 1906; 6e dr. 1913; 7e dr. 1918. (Uitg.
D. Mijs, Tiel).

1901.

In de serie Van alle Tijden No. 1:
Esmoreit, een abelspel uit de XIVe eeuw.
(Inleiding en verklaringen van
Kaakebeen). 2e dr. 1902; 3e dr. 1906; 4e
dr. 1910; 5e dr. 1914; 6e dr. 1916; 7e dr.
1918; 8e dr. 1919; 9e dr. (in
samenwerking met Prof. Dr. R.
Verdeyen) 1924. (Uitg. Wolters,
Groningen).

1901.

Vragen en Oefeningen bij de
Nederlandsche Spraakleer. 2e dr. 1905;
3e dr. 1910; 4e dr. 1919. (Uitg. D. Mijs,
Tiel).

1902.

Van alle Tijden No. 2: Beatrijs. Met
inleiding en verklaringen van C.G.
Kaakebeen en een paraphrase van Jan
Ligthart. 2e dr. 1910; 3e dr. 1914; 4e dr.
1917; 5e dr. 1919; 6e dr. 1920. De 7e dr.
verscheen in 1925 en werd bezorgd door
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Dr. D.C. Tinbergen. (Uitg. Wolters,
Groningen).
1909.

Van alle Tijden No. 3: Reinaert de Vos.
Met inleiding en verklaringen van
Kaakebeen en een beschouwing van Jan
Ligthart. 2e dr. 1917; 3e dr. 1919; 4e dr.
1922. (Uitg. Wolters, Groningen).

1910.

In samenwerking met L.C.T. Bigot en Dr.
W. van Schothorst: Schakels. Leesboek
voor het voorber. M.O. enz. (Uitg.
Kemink & Zoon, Utrecht).

1910.

In samenwerking met L.C.T. Bigot en Dr.
W. van Schothorst: Nieuwe Schakels.
Leesboek voor Gymn., H.B. Scholen,
Kweek- en Normaalscholen. 2e dr. 1914.
(Uitg. Kemink & Zoon, Utrecht).

1918.

In samenwerking met Dr. G.J. Dozy
bezorgde hij den 12en druk van Dozy en
De Stoppelaar: Proza en Poëzie.
Leesboek voor Gymnasium en H.B.
Scholen, Kweek- en Normaalscholen.
(Uitg. A. van Loon, Tiel).

1918.

Van alle Tijden No. 7: Bloemlezing uit de
gedichten van Constantijn Huygens.
Inleiding, verklaringen en paraphrasen
van C.G. Kaakebeen. (Uitg. Wolters,
Groningen).
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1924.

Het letterkundig Genootschap ‘Oefeníng
kweekt kennis’ (1834-1924). (Uitg. Van
Stockum & Zoon, Den Haag).
Verder verschenen van de hand van C.G.
Kaakebeen de volgende
Tijdschriftartikelen:
a. In Vragen van den Dag. (Uitg. S.L.v.
Looy, Amsterdam).

1918.

Germanismen. (23e Jrg. bl. 46 en vgg.).

1922.

Karl Ludwig Schleich als dichterlijk
philosoof. (27e Jrg. bl. 438 en vgg.).

1923.

Gevoelswaarde in de Letterkunde. (28e
Jrg. bl. 18 en vgg.).
b. In School en Leven. (Uitg. Wolters,
Groningen).

1905-'06.

Aankondiging van 't 1e deel van Kalff's
Geschied. der Ned. Letterkunde. (7e Jrg.
No. 40).

1907-'08.

Aankondiging van 't 2e deel van Kalff's
Geschied. der Ned. Letterk. (9e Jrg. No.
14).

1909-'10.

Een bewonderaar. Aankondiging van
G.v. Elring: W. Bilderdijk, Een
dichterstudie. (11e Jrg. No. 8).
Aankondiging van G.v. Elring: De
Psalmen. (11e Jrg. No. 12).

1910-'11.

Aankondiging van 't 6e deel van Kalff's
Geschied. der Ned. Letterk. (12e Jrg. No.
47).

1913-'14.

Aankondiging van Bosboom's uitgave
van de ‘Brieven van Mevr.
Bosboom-Toussaínt aan E.J. Potgieter’.
(15e Jrg. No. 45).

Bovendien verschenen enkele kleine artikelen of boekaankondigingen in ‘Het
Vaderland’ en ‘Het Weekblad voor Gymn. en M. Onderwijs’.
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Levensbericht van Richard P.A. van Rees
Op den 26sten Juli 1925 overleed te 's-Gravenhage Richard P.A. van Rees.
Geboren te Nieuwediep op den 14 April 1850, waar zijn vader, de latere
Vice-Admiraal, destijds als subaltern zeeofficier diende, werd hij opgeleid tot officier
der Mariniers, in welke betrekking hij, als commandant van een detachement, in
1873 naar Oost-Indië vertrok aan boord van Z.M. Schroefstoomschip 1e klasse, ‘Het
Metalen Kruis’ en, zoo te land als te water, een actief aandeel nam aan de Tweede
Expeditie tegen het Rijk van Atjeh. In een feuilleton van de hand van Van Rees,
hetwelk voorkomt in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 24 Januari 1924, werden
verschillende épisoden uit dien expeditietijd gememoreerd, o.m. de, door misleidende
gidsen-informaties, mislukte expeditie met gewapende sloepen op de Pedir-rivier,
welke op een ramp zou uitgeloopen zijn zonder het krachtig vuur van het
scheepsgeschut, maar ook zonder de flinke en kalme houding der 300 gedebarkeerde
mariniers, waarbij Van Rees als luitenant was ingedeeld en die den aftocht dekten
der sloepen, welke, vastgeraakt, door de matrozen over de banken als het ware
gedragen moesten worden.
Het feuilleton vond zijn aanleiding in het feit, dat het in Januari 1924 vijftig jaar
geleden was sedert ‘Het Metalen Kruis’ met twee andere groote schepen aan deze
affaire deelnam, en dat van den toenmaligen état major nog slechts 3 officieren in
leven waren: Van Rees, gep. Schout-bij-Nacht C. de Jong en ondergeteekende; en
nu, twee jaar later is Van Rees niet meer, evenals de tweede in den bond! Met
weemoed herdenk ik ons aangenaam samenzijn op het reeds sedert lang gesloopte
schip, waar aan boord Van Rees gewaardeerd werd als goed officier en joviaal
kameraad. - Ja, Van Rees behoorde tot mijne oudste en beste vrienden en wij hebben
samen heel wat doorgemaakt. Nadat hij wegens ziekte, te Atjeh opgedaan, den
militairen dienst moest verlaten, was hij gedurende eenige jaren burgemeester,
achtereenvolgens te Hellevoet en te Maassluis. - Uit het openbare leven terug-
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getrokken, ging hij zich wijden aan litteratuur en schilderkunst, meest van zeetafreelen,
en bleef tot zijn einde toe vol belangstelling en interesse voor allerlei onderwerpen
van publiek belang.
Na het schrijven van eenige boeken, o.a. ‘Eb en Vloed’, ‘Japan-Holland’, werd
hij lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Zijn bijzonder
opmerkingsvermogen en de drang zoowel als de gave, om verkregen indrukken weer
te geven, deden telkens grijpen naar pen en penseel, en dat hij elke gelegenheid wilde
benutten om zich in het zee-schilderen te oefenen blijkt wel uit het feit dat hij, met
vergunning van hoogerhand, als kajuits-passagier de reis mede maakte aan boord
van het, onder mijn bevel staande, pantserschip Evertsen, dat in 1898 naar Lissabon
vertrok om ons land te vertegenwoordigen bij de Vasco de Gama-feesten, en wel
met de bedoeling om eenn studie van Oceaangolven te maken. Ter belooning van
genoten gastvrijheid schonk hij ondergeteekende o.a. een wèlgeslaagd schilderstuk,
de Evertsen in bewogen zee voorstellende.
Een betrekkelijk korte ziekte maakte op 26 Juli 1925 een einde aan het veel
bewogen en bedrijvig leven van Richard van Rees. - Hij verwierf te Atjeh het eerekruis
voor belangrijke krijgsverrichtingen en de Kraton-medaille. Voorts was hij ridder in
de orde van Villaviciosa van Portugal.
Zijne assche moge rusten in vrede.
B. DE GROOT.
's-G r a v e n h a g e , April 1926.
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Levensbericht van Adèle S.C. Antal von Felsö Gellér-Opzoomer
(A.S.C. Wallis) 21 Juli 1856-27 December 1925.
Juist 70 jaar geleden werd de bekende schrijfster en dichteres geboren, aan wie enkele
bladzijden te wijden mij vergund is door de Maatschappij der Ned. Letterk., waarvan
zij in 1880 tot eerelid was benoemd.
Adèles vader was Prof. C.W. Opzoomer te Utrecht; haar moeder een dochter van
Prof. Akkersdijk. Bijna haar gansche jeugd heeft Adèle Opzoomer in de bisschopsstad,
haar geboorteplaats, doorgebracht, middelpunt van opgewekt geestelijk leven, vooral
wat de ‘moderne’ richting in theologie en wijsbegeerte betreft, in de eerste plaats
sinds 1846 vertegenwoordigd door haar vader als hoogleeraar in de laatstgenoemde
wetenschap, en voorgestaan door mannen als Donders, Engelmann, Buys Ballot, die
met Nolst-Trénité (predikant bij de Waalsche Gemeente) en later den jongeren Dr.
P.H. Ritter (Rem. pred.) in moderne kringen den toon aangaven in deze toen nog
bijna uitsluitend deftige Universiteitsstad, waar ook het muzikale leven een grooten
bloei had bereikt. In deze sfeer van breede ontwikkeling en fijne beschaving groeide
Adèle op in het huis, waar zoowel wetenschap als kunst in hooge eere stonden. Het
gewone lager onderwijs ontving zij van een ouden onderwijzer1, die haar aan huis
les gaf. Ook heeft zij nog eenigen tijd een Duitsche kostschool bezocht. Maar van
den grootsten invloed op haar ontwikkeling zijn zeker wel de gesprekken geweest
met haar beroemden vader, wien zij altijd een innige vereering en groote bewondering
heeft toegedragen, en die zeker even zeer genoot van het groote bevattingsvermogen
en het snel begrip zijner rijk begaafde dochter, die al vroeg zooveel ontvankelijkheid
voor wijsgeerige denkbeelden toonde, als zij dat deed van de wijze, waarop haar
belangstelling in de groote levensvragen die dezen denker vervulden, werd
beantwoord.

1

Den Heer wevers.
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Of het kind, het jonge meisje zich niet wel eens wat eenzaam zal hebben gevoeld,
zonder schoolmakkertjes, buiten den kring van haars gelijken in leeftijd geplaatst,
buiten al datgene wat jeugd zoekt bij jeugd?
Behalve bevrediging voor haar drang naar kennis, haar zucht om door te dringen
in de groote vraagstukken, die het menschelijk leven altijd hebben beheerscht en wel
zullen blijven beheerschen, vond zij in het ouderlijk huis gelegenheid om haar talent
voor schilderen te ontwikkelen, waarin Mej. Margaretha Rooseboom, de bekende
schilderes, haar lessen en de groote Bosboom haar eenige leiding gaf. Hoewel haar
aanleg ook op dit gebied meer dan middelmatig was en haar schilderwerk uitmunt
door gaafheid, een warmen toon (geen gloeiende kleurenpracht), fijnen smaak (o.a.
in het kiezen van den achtergrond voor haar stillevens en de uitvoering der schildering
hiervan), gevoeligheid van lijn en kleur, heeft zij zich toch op den duur tot de
beoefening van één kunst moeten bepalen (het gewone verschijnsel bij
meerzijdig-begaafden, wier lot nu eenmaal meestal zelfbeperking moet zijn) en zich
geheel der letterkunst gewijd, waarin de diepte en hartstocht harer natuur blijkbaar
meer hun uiting konden vinden dan in kleur en lijn.
Hoewel niet muzikaal, had zij echter een sterk gevoel voor rhythme, bijna onnoodig
te vermelden bij iemand die zich al vroeg als dichteres zou doen kennen.
In 1875 verraste zij de letterkundige wereld met haar drama, in het Duitsch gedicht:
‘Der Sturz des Hauses Alba’, dat vooral verbazing wekte om de rijpheid van voelen
en denken die eruit spreken, al is 't in menig opzicht nog echt jeugdwerk (op haar
17de, 18de jaar geschreven!), geheel in den trant van Schiller, van wien zij, nog zeer
jong, groote stukken van buiten kende1. Haar voorliefde voor de Duitsche letteren
heeft zeker wel vooral veroorzaakt, dat zij zich in die taal gemakkelijker uitdrukte
dan in het Nederlandsch. Misschien is ook van eenigen invloed hier op geweest de
Duitsche opvoeding, die haar moeder had ontvangen, nog altijd merkbaar aan 't
accent waarmee deze het Nederlandsch sprak.
In hetzelfde jaar werd ‘Der Sturz des Hauses Alba’ nog gevolgd door een ander
Duitsch drama van haar hand: ‘Johann de Witt’. Naar aanleiding hiervan bestond
zij, de schuchtere, wie een zekere bedeesdheid haar heele leven is bijgebleven, het
stoute stuk, in een afzonderlijke brochure haar opvatting over de figuur van Willem
III tegenover die van Prof. Fruin te verdedigen!
Pas met haar eersten grooten historischen roman ‘In Dagen

1

De schuilnaam ‘Wallis’, w.o. haar letterkundige arbeid verscheen, is een samentrekking van
‘Walli-Zus’, waarmee haar jonger broertje Walter, met wien zij veel speelde, hun twee-eenheid
aanduidde.
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van Strijd’ (1877) komt zij als Nederlandsch schrijfster voor den dag. Evenals haar
volgende geschiedkundige roman ‘Vorstengunst’ (1883) heeft deze eersteling 6
drukken beleefd. Zeer was men getroffen door de omvangrijke geschiedkundige
kennis, de aangrijpende schildering van de personen, de zielkundige diepte, de
wijsgeerige levensbeschouwing1, de grootsche tragiek in haar werk. Niet minder
indruk, hoewel misschien in kleineren kring, maakte haar Gerda, de
Noord-Germaansche mythe, door Wallis vrij bewerkt in poëzie (1883).
Toen in zijn tweede studiejaar te Utrecht (1886) een der drie Hongaarsche
studenten, die daar hun theologische studiën kwamen voltooien, Von Antal veel aan
huis kwam bij Prof. Opzoomeer, wiens wijsgeerige werken hij las en van wiens
colleges hij enkele volgde, spraken Adèle en de ernstige jonge man uit het verre land
veel met elkaar over de ‘Tragedie van den Mensch’ van den Hongaarschen dichter
Madach, door Wallis in het Nederlandsch bewerkt (1887).
De kennismaking tusschen haar en den begaafden jongen vreemdeling leidde tot
hun huwelijk, in Utrecht (1888) voltrokken, waarbij Prof. Doedes voor den bruidegom,
Prof. Buys Ballot voor de bruid de getuigen waren. In Tata (in Hongarije), de
woonplaats van de ouders van Von Antal, waar zijn vader advocaat was, werd het
huwelijk kerkelijk ingezegend. De jonggehuwden vestigden zich te Pápa, waar Von
Antal als Professor aan het Protestantsch Seminarium was benoemd2. In 1889 genoten
zij beiden buitengewoon van een mooie reis naar Tátra, waarop Adèle, wier
gezondheid altijd zeer broos was, zich beter voelde dan ooit.
Maar ook in dit nieuwe tijdperk van het leven dezer vrouw, die door haar uiterst
gevoelige natuur, haar fijnbesnaard gemoed, meer toegankelijk voor de tragiek dan
voor het comische in het menschelijk bestaan (ondanks haar zin voor humor)
noodzakelijk tot veel lijden was bestemd, werden zorgen en leed, die zij in eigen
familiekring zeer smartelijk van nabij had leeren kennen, haar (zij 't ook in anderen
vorm) niet bespaard. De dood van haar vader (1892), dien zij zich zeer heeft
aangetrokken, haar zeer zwak gestel, de inzinking na de geboorte van Cornèl, haar
zoontje (1894), de zorgen over zijn opvoeding, de pijnlijke nauwgezetheid, die haar
in alle opzichten te veel van zichzelf deed vergen, haar nierkwaal, een zware ziekte
(in 1911), de ontzettende schok van den wereldoorlog, daar nog veel meer dan hier

1

2

De beide laatste eigenschappen komen o.a. uit in de talrijke aphorismen in haar werken, die
Dr. C.J. Wijnaendts Francken dan ook aanleiding gaven tot het bundeltje ‘Gedachten uit de
werken van A.S.C. Wallis verzameld’ (1915).
In 1910 werd hij lid van 't Hongaarsche Parlement en reisde dan heen en weer naar Buda-Pesth.
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gevoeld, de oproeping van haar zoon naar het front (1914), na gewond te zijn
werkzaam aan een fabriek van kunstledematen, een operatie die zij in 1915 moest
ondergaan, de oorlogsellende van nabij doorleefd, de schrik en ontsteltenis door het
tijdsgebeuren teweeggebracht, ook in het persoonlijk leven van haar en haar man,
die in April 1919 door de communisten eenige dagen gevangen werd gezet en zich
na zijn bevrijding nog twee maanden dagelijks bij de roode politie moest aanmelden,
dit alles heeft diep op haar gemoedsleven ingewerkt, zoodat zij, toen Von Antal en
zij in 1920 met het kleinkind (in Hongarije ondervoed) in Holland kwamen, na die
lange afwezigheid van het vaderland (slechts in 1905/6 onderbroken) als een wel
zéér zwaarbeproefde terugkeerde. Tot overmaat van ramp waren op die reis een
koffer met haar handschriften (haar werk uit de oorlogsjaren om zich door dien arbeid
geestelijk zooveel mogelijk staande te houden tegen al het hartverscheurend leed in)
en familiereliquien gestolen, een slag, dien zij nooit te boven is gekomen. De oude
vrienden zagen haar terug als eene die door het leven was gebroken, heel anders dan
15 jaar vroeger toen zij ons land ook had bezocht.
In 1905/6 n.l. had zij, na een tijd te hebben doorgebracht op hun buitenverblijf
met den wijnberg Somló met zijn schitterend uitzicht, bij mooi weer tot de
Oostenrijksche sneeuwbergen toe, en waar zij den wijnoogst altijd gaarne bijwoonde,
het vaderland, dat zij steeds in liefde bleef gedenken, en veel oude bekenden in Den
Haag, Rotterdam, Utrecht teruggezien, toen zij haar man op zijn reis naar Amerika
tot ons land vergezelde. Terwijl Von Antal in de Nieuwe Wereld met een kerkelijke
opdracht moest vertoeven, bleef Adèle in dat jaar met haar zoontje, dat hier kon
schoolgaan, in Holland. Altijd is door briefwisseling, ook wel door bezoek uit ons
land in Hongarije ontvangen, de band met het vaderland aangehouden, terwijl zij
door de bladen en tijdschriften, die zij zich liet toezenden, volkomen op de hoogte
bleef van wat hier voorviel, van de geestelijke stroomingen, hier ontstaan.
Daarenboven had Von Antal in 1918 ons land bezocht met een kerkelijke zending
tot het aanknoopen van verbintenissen na de oorlogsjaren met West-Europeesche
Protestanten.
Ofschoon de gehechtheid aan haar geboortegrond haar nooit verliet, integendeel
op verren afstand misschien nog sterker werd gevoeld, toch is Wallis ook voor haar
tweede vaderland, Hongarije gaan voelen, is belang gaan stellen in zijn geschiedenis,
zijn beschaving, zijn zeden. Haar eerste groote (dicht)werk dat tijdens haar huwelijk
verscheen, na enkele verzen in ‘Onze Eeuw’ (1904), waar in 1906, '7, '10 ook weer
gedichten van haar uitkwamen, was dan ook het historisch treurspel: ‘Een
Hongaarsche Samenzwering’ (1905) met zijn hartstochtelijke uitingen van
vaderlandsliefde, uit de diepte van 't hart geschreven, als:
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‘Niet als wij ver zijn, slechts als wij vervreemden
Van 't vaderland, - indien men ooit dit kan, Slechts dan bezitten wij 't niet meer.’ (blz. 6).

En:
‘Vraag niet aan haar, die toeft in 't vreemde land:
Wat is uw volk, is 't goed, is 't groot, doet 't wel?
Het is haar volk, 't hoeft anders niets te zijn;
Het is dat volk, waarmee haar jonkheid leefde,
Het spreekt de taal, die 't eerst zij sprak en hoorde,
De een'ge taal, die alles zeggen kan.’ (blz. 17).

Van de belangstelling in het nieuwe land harer inwoning getuigen, behalve de keuze
van het onderwerp dezer tragedie, op welsprekende wijze het aardige boek met de
mooie illustraties ‘De Volkskunst der Zevenberger Hongaren’ (z.j.) uit het Hongaarsch
en haar eigen ‘Woord vooraf’ daarbij, en nog in 1924 ‘Gedichten van Petöfi’1,
waarover zij in De Gids 1889 en in de Nieuwe Rott. Crt. laatste nommer van het
letterk. bijblad 1922 en het eerste 1923 een beschouwing gaf. Onder den titel ‘Schetsen
uit de Hongaarsche Poëzie’ schreef zij in De Gids 1889 behalve 't genoemde stuk
over Petöfi nog over Arany, Tompa en Tóth Kàlman. (Vertalingen en
Karakterschetsen).
Al had zij vóór 1904 uit Hongarije als schrijfster niet van zich doen vernemen,
toch was zij daar blijven voortwerken aan: ‘De Koning van een Vreugderijk’, (in
haar verlovingstijd begonnen), waarmee zij in 1913 de reeks harer historische romans
zou besluiten, na in 1906 nog ‘Een Liefdedroom in 1795’ (in dagboekvorm) te hebben
uitgegeven en in 1908 ‘Zielestrijd’, dat veel beknopter dan haar overige
geschiedkundige werken, in zielkundige fijnheid en diepte bij haar omvangrijker
romans niet behoeft achter te staan.
De onuitgegeven handschriften, waarvan ik boven sprak, bevatten o.a.:
‘Achttiende-eeuwsche achtergrondsche Figuren’; aphorismen; gedichten; fragmenten
van een Pilatus-drama; ‘Margaretha van Denemarken’ (tragedie).

Hoewel Wallis ook nog in onzen tijd heeft geleefd en al wat daarin omging met
belangstelling volgde, toch is zij als schrijfsters steeds de 19de-eeuwsche figuur
gebleven, die zij van het begin af aan is geweest. In den tijd van gisting op letterkundig
gebied in ons land, in 't begin van ‘de beweging van '80’, die spoedig overal van zich
zou doen spreken door de oprichting van ‘De Nieuwe Gids’ ('85), kwam Wallis (in
1877 en 1883) voor den dag met haar eerste groote historische romans, die in denk-

1

Hongaarsch dichter.
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wijze, stijl, taal, compositie een volkomen 19de eeuwsch karakter vertoonen. Wat de
behandeling van de geschiedkundige stof betreft, was zij geheel en al de opvatting
van haar groote voorgangster, Mevr. Bosboom-Toussaint toegedaan, wier jongere
zij was, wier dankbare leerlinge zij zich voelde blijkens haar eigen uitlatingen1, maar
wier volgelinge-zonder-méér zij toch geenszins mag worden geheeten om het groote
verschil in levens- en wereldbeschouwing tusschen deze beide schrijfsters:
Bosboom-Toussaint de fiere Protestante, Wallis de vertegenwoordigster van de
‘moderne’ begrippen uit de school van haar vader, van een geloof, dat ook aan den
twijfel, het vraagteeken zijn plaats laat2. In vaderlandsliefde voor Bosboom-Toussaint
niet wijkend, in psychologische kennis misschien haar evenarend, is Wallis echter
haar eigen richting uitgegaan. Zelfs datgene waarin alle historische-romanschrijvers
van de vroegere opvatting overeenkomen: het doen herleven van een stuk
werkelijkheid uit het verleden3, heeft zijn verschillende schakeeringen, naarmate de
zielsgesteldheid van den schrijver, zijn levensbeschouwing, de begrippen ook van
zijn tijd zijn gekleurd. Wat den buitenlandschen invloed hierop betreft, maakt bij
Wallis die van Walter Scott, bij Bosboom-Toussaint nog sterk waarneembaar, plaats
voor dien der Germaansche wijsbegeerte, reeds zichtbaar in de motto's boven de
hoofdstukken van haar werken: aanhalingen, veel meer ontleend aan Duitsche en
Engelsche wijsgeer-dichters en denkers dan aan den verbeeldingrijken Scott of aan
Fransche schrijvers, teekenend voor Wallis' tot het diepzinnige geneigden geest. De
zwaarmoedigheid van Wallis' natuur, de diepte van haar gemoedsleven voelt zich
blijkbaar meer verwant aan Byron, Shakespeare, Goethe (om maar enkelen te noemen)
dan aan Scott's romantiek of het spitser vernuft der Franschen. - Ook de stijl van
ieder van beiden heeft zijn verschillende eigenaardigheden, hoewel bij beiden duidelijk
kenbaar als van vóór '80. Het kenmerkende, het persoonlijke van Wallis' stijl hier
aan te toonen, alleen bij fijner ontleding mogelijk dan hier zou kunnen worden
toegepast, ligt buiten 't bestek van dit levensbericht, dat alleen enkele gegevens heeft
te verstrekken, welke den lateren litteratuur-onderzoeker van eenig nut zouden kunnen
zijn bij zijn breedere

1

2

Zie de slotwoorden der voorrede van ‘De Koning van een Vreugderijk’ en de brieven van
Wallis aan Bosboom-Toussaint in ‘Verscheidenheden’ van een der bijbladen ‘Letterkunde’,
N.R. Crt., 1e helft van Jan. 1926.
Reeds in ‘Der Sturz des Hauses Alba’ blz. 59 heet het:
‘Ich habe auch gezweifelt so wie Du,
Denn mit dem Denken ist der Zweifel Eins’.

3

Zie over 't verschil in opvatting van den vroegeren hist. roman en dien van tegenwoordig
Prof. Dr. J. Prinsen: ‘De oude en nieuwe hist. roman in Nederland’.
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behandeling van Wallis in de geschiedenis onzer letteren. De richting, te volgen bij
een mogelijke vergelijking van Bosboom-Toussaint en Wallis als stylisten, werd
door Dr. P.H. Ritter Jr. reeds even aangeduid1.
Zij de waardebepaling van Wallis' werk aan den toekomstigen beoordeelaar daarvan
overgelaten, dat deze zal uitgaan van den tijd, waartoe zij (ook krachtens haar aard
en opvoeding) als mensch en schrijfster behoort, n.l. het onmiddellijk aan onze eeuw,
aan de N.G.-periode voorafgaand tijdperk en niet van het tegenwoordig tijdstip; dat
hij het persoonlijke zal opdiepen uit het algemeene van vóór '80, kan, dunkt mij, wel
worden verondersteld.
Dan zal de dwaling worden vermeden waarin de jongere tijdgenoot zoo licht vervalt
(bij het beoordeelen van kunst, alleen uit het gezichtspunt van eigen tijd, niet van
een algemeen menschelijk standpunt uit gezien tenminste): dat de kunstenaar, die
zich met de nieuwe vormen van zijn tijd niet kan vereenigen, deze niet aanneemt
enkel en alleen, omdat hij bij zijn tijd- en landgenooten ‘ten achter is gebleven’. In
vervreemding van hen door haar verblijf in 't buitenland is het trouw blijven van
Wallis aan haar eigen, zoo men wil de ‘oude’ traditie dan ook hier niet te zoeken
(zooals wel is gedaan), maar in het bewustzijn dat de stijl der tachtigers niet de
uitdrukking was van haar innerlijk wezen. Dat zij den wanklank van het onechte
heeft vermeden, niet getracht heeft te spreken met een ander dan het voor haar
natuurlijke geluid, is meer te beschouwen als een bewijs van zelfkennis en
zelfstandigheid dan van gebrek aan meeleven met haar land en volk, wat hier niet
het geval was.
‘Aanpassingsvermogen’ behoorde niet in de eerste plaats tot de gaven waardoor
deze kleine tengere figuur met haar kloeken geest, haar fijn en teeder gevoel, zich
onderscheidde. Mist haar stijl het vlot-rake, het luchtige, vluchtige van dezen tijd,
maar was daarvoor een dieper bezonkenheid haar eigen, die men thans zeldzamer
aantreft; ook in het dagelijksch leven had zij niet de gemakkelijkheid van beweging,
waardoor zij de omstandigheden, teleurstellingen in den omgang met menschen, haar
plichten en al wat zij daartoe rekende, moeiten en verdrietelijkheden veel minder
zwaar zou hebben opgenomen dan zij deed. Een vastgewortelde gehechtheid aan wie
of wat zij eenmaal had liefgekregen, sterke trouw, groote behoefte aan liefde en
vriendschap geven en ontvangen, behoorden naast een bijna te angstvallige
bescheidenheid veel eer tot haar kenmerkende hoedanigheden dan de (in veel
opzichten gelukkige) eigenschap, zich snel en gemakkelijk te kunnen verplaatsen in
nieuwe toestanden en te genieten van iedere nieuwe levensaanwinst, maar die een
vorige vaak al te spoedig ook weder verdringt.

1

Letterk. Kroniek, U.D., 8 Jan. 1926.
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Was de grondtoon van haar wezen diepe ernst, al konden de grijze peinzende oogen
soms ook tintelen bij een humoristischen inval, geeft haar werk meer 's levens tragiek
te aanschouwen dan zijn blijheid en allerminst ooit onverdeelde vreugde, toch zou
ik haar levensbeschouwing niet pessimistisch willen noemen; daarvoor is zij te zeer
doortrokken van een heldhaftig idealisme, schemert er te veel hoop door de zware
nevelen van somberheid heen. De woorden, die zij als jong meisje neerschreef in
haar eerste werk:
. . . . . . . . ‘Jeder Mensch
Soll hier auf Erden Gottes Streiter sein,
Und streben soll er nach dem Ideal,
Das zu erreichen über seine Kraft’,

(‘Der Sturz des Hauses Alba’, blz. 58), zouden als de leuze van heel haar leven
kunnen gelden.
Weemoedig is het te bedenken, hoe zij die zoo krachtig was van geest, die met
zoo'n sterk denkvermogen was begaafd, is heengegaan als eene wier licht langzaam
was verdoofd, zoodat men voor haar een leven dat bijna dien naam niet meer mocht
dragen, niet langer wenschen kon. Verzwakte ook langzamerhand meer en meer de
werk- en veerkracht, niet de teederheid en zachtheid harer vrouwelijke natuur, die
genoot bij 't binnenkomen van haar kleinkind en geheel kon òpgaan in een spelletje
met het kleine baasje. Ook de liefde voor dieren, voor bloemen is haar ten einde toe
bijgebleven.
Nadat zij de gevolgen eener attaque (in Juni 1923), die echter verstandelijke
vermogens en spraak niet had aangetast, met bewonderenswaardige geestkracht
trachtte te overwinnen en waar dit onmogelijk bleek, haar gedeeltelijke
hulpbehoevendheid met groote berusting droeg, is vooral sinds den zomer van 1924
de geestelijke verzwakking, waarop ik daareven doelde, ingetreden, toen Prof. Von
Antal om het afdoen van eenige zaken tijdelijk naar zijn vaderland teruggekeerd,
daar tot (Protestantsch) Bisschop werd verkozen. De vreugde hierover heeft zij nog
met hem kunnen deelen. Het is den trouwen, zorgzamen echtvriend helaas niet
vergund geweest, haar zelf de oogen toe te drukken, toen hij op het bericht van de
verergering van haar toestand uit Hongarije, waarheen zijn werk hem opnieuw had
geroepen, onmiddellijk terugkeerde.
In het Rusthuis op den Heemraadssingel te Rotterdam is zij zacht en kalm
overleden.
Na haar verscheiden ontbrak het niet aan bewijzen van den eerbied en de
bewondering, waarmee zeer velen deze hoogbegaafde, edele vrouw als mensch en
schrijfster hebben liefgehad. Zij blijve door haar werk in de dankbare herinnering
van ons volk voortleven.
Arnhem.
JOHA SNELLEN.
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Uitgegeven geschriften.
1875.

Der Sturz des Hauses Alba.

1875.

Johann de Witt.

1877.

In Dagen van Strijd.

1883.

Vorstengunst.

1883.

Gerda.

1887.

De Tragedie van den Mensch (uit het
Hongaarsch van Madach).

1889.

Schetsen uit de Hongaarsche Poëzie.
Gids.

1904, 1906, 1907. 1910.

Verzen in ‘Onze Eeuw’.

1905.

Een Hongaarsche Samenzwering.

1906.

Een Liefdedroom in 1795.

1908.

Zielestrijd.

1913.

De Koning van een Vreugderijk.
De Volkskunst der Zevenberger Hongaren
(uit het Hongaarsch) z.j.

1924.

Gedichten van Petöfi.
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Levensbericht van Fredrik Pijper
Toen in de lente van het jaar 1922 een comité, bestaande uit de heeren prof. J.
Lindeboom te Groningen, den uitgever Wouter Nijhoff te 's-Gravenhage en prof. A.
Eekhof te Leiden, zich wendde tot de leerlingen en vrienden van prof. Pijper, om
hem bij gelegenheid van zijne 25-jarige ambtsherdenking, als hoogleeraar in de
geschiedenis van het Christendom en de leerstellingen van den Christelijken
Godsdienst aan de Leidsche Universiteit, op 5 Mei 1922 te huldigen, vond deze
gedachte wijd en zijd instemming. Meer dan 250 personen, uit binnen- en buitenland,
mannen en vrouwen van wetenschap en praktijk, van allerlei richting en kerk, zonden
bijdragen, waardoor het comité in staat werd gesteld het portret van prof. Pijper door
den bekenden Haagschen schilder Floris Arntzenius te laten schilderen. Bij dit portret,
dat later een plaats in de senaatskamer zou krijgen, werd een album met
handteekeningen aangeboden, dat bovendien door den teekenaar H. Veldhuis verlucht
was met een honderdtal tafereeltjes en symbolen, die alle, in strengen en ernstigen
toon gehouden, betrekking hadden op het leven, de boeken, het onderwijs en den
verderen arbeid van den jubilaris. Pijper's verdiensten voor universiteit, wetenschap,
kerk en zending zijn bij die gelegenheid gehuldigd. Een van de mooiste dagen in zijn
leven, zooals hij mij dikwijls heeft verzekerd. Toch was zijn gezondheidstoestand
ook toen reeds wankel. Een ziekte, die hem het bewegingsvermogen al meer en meer
belemmerde, was bezig dit eenmaal zoo sterke lichaam te sloopen. In 1924 heeft hij
zijn hoogleeraars-ambt om gezondheidsredenen moeten neerleggen en in de lente
van het jaar 1926 is hij op 67-jarigen leeftijd ontslapen. Aan het verzoek nu van het
Bestuur onzer Maatschappij om het levensbericht te schrijven van dezen geleerde,
mijnen leermeester, met wien ik vele jaren door banden van wetenschap en
vriendschap verbonden was en wiens hoogleeraars-zetel aan de Leidsche Universiteit
ik thans de eer heb in te nemen, geef ik gaarne gehoor.
Fredrik Pijper werd 9 Januari 1859 te Hoogwoud (N.H.)
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geboren en was de zoon van Cornelis Pijper en Grietje Appel. Nadat hij de openbare
school had bezocht, heeft hij privaat-onderwijs ontvangen van dr. J.A. Bruins, destijds
predikant te Aartswoud en van den heer J.J. van Wijk, hoofd der school in de Weere
(gem. Hoogwoud), die hem met succes voor het examen ter toelating tot de
Hoogeschool te Leiden opleidden, waar hij 30 Sept. 1876, dus 17 jaar oud, als student
werd ingeschreven.
Pijper werd hier de leerling van de professoren Kuenen, Tiele, Scholten en Acquoy,
waarvan vooral de laatste grooten invloed op hem verkreeg, al heeft hij ook steeds
in het bijzonder over het onderwijs van Scholten met bewondering gesproken. Hoezeer
hij zijnen leermeester prof. Acquoy hoogachtte kan blijken uit het feit, dat hij zijn
leven lang diens portret, in groot formaat, op zijn studeerkamer had staan, over wien
hij ook in particulier gesprek steeds met enthousiaste vereering sprak. Toen Pijper
te Leiden, na voltooiing zijner studiën, in 1883 tot doctor in de godgeleerdheid
promoveerde, getuigde hij in zijne dissertatie met betrekking tot zijnen promotor
Acquoy: ‘naar Uwe gestrenge methode, waarvan ik de moeilijkheid heb leeren
beseffen en de hooge waarde voor de wetenschap inzien, heb ik dit proefschrift
bewerkt’; op den 5den Mei 1897 heeft hij in zijne inaugureele rede over: ‘De
geschiedenis van het godsdienstig-zedelijk leven’ de gedachten zijner toehoorders
geleid naar den toen kortelings ontslapen geleerde, den man ‘die hem had gevormd,
den vriend die hem boven alles dierbaar was’, wiens leven hij dan ook in de
Levensberichten van de Maatschappij der Ned. Letterkunde heeft beschreven en aan
wiens nagedachtenis hij gevoelvol eere bracht, toen hij in 1913 de Voorrede van het
tiende en laatste deel van de ‘Bibliotheca’ afsloot ‘op den sterfdag van Acquoy’. De
invloed, die prof. Acquoy, op zijn beurt weder de beste leerling van den beroemden
prof. Willem Moll, op Pijper geoefend heeft, is groot geweest.
Gedurende zijnen studententijd, van 1876 tot 1882, is Pijper lid en voorzitter
geweest van het theol. dispuut ‘Quisque suis viribus’ (van 1878 af), waar hij
vriendschap sloot met de latere hoogleeraren Kleyn en Wildeboer. Vooral met den
eerste onderhield hij ook later nauwe betrekkingen en den confessioneel-orthodoxen
‘onvergetelijken’ vriend heeft Pijper, die zelf de liberale richting was toegedaan, in
de ‘Levensberichten’ van onze Maatschappij herdacht.
Alvorens te promoveeren legde Pijper het proponents-examen in Gelderland af
en deed 1 Juni 1882 intrede in de Ned. Herv. Gemeente te Eenigenburg in N. Holland,
na 24 Mei 1882 gehuwd te zijn met Maria Petronella van Wijk, dochter van het hoofd
eener school te Leiden. Deze bescheiden doch werkzame vrouw is de steun zijns
levens geweest. In de gemeenten Eenigenburg (1882-1884), Kimswerd (Fr.)
(1884-1886), Veendam (1886-1890) en Berkhout (1890-1897) is zij als
predikantsvrouw zijne hulpe
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geweest, die hem in de pastorie bij het werk in de gemeente heeft bijgestaan en hem
de rustige sfeer heeft weten te verschaffen, zoo noodig voor een predikant die wil
blijven studeeren. In de ruim 25 jaren van zijn professoraat te Leiden - de laatste
jaren was zij sukkelend - is zij de immer gulle gastvrouw geweest, die den studenten
zoo menigen aangenamen avond bereidde en velen aan haren disch noodigde ‘oec
somtijts ommesiende onder den eten of yemant yet ghebrake dat sij vervullen mochte’.
Het is wel een zware beproeving geweest, toen Mevr. Pijper ernstig en langdurig
krank werd, en toen zij op 22 Februari 1924 heenging was dit een slag, dien Pijper
geduldig droeg, maar naar het ons voorkwam, zijn eigen lichamelijken toestand nog
meer deed achteruitgaan, zoodat hij dan ook 15 September van dit zelfde jaar (1924)
emeritaat nam. Uit dit huwelijk nu zijn zes kinderen geboren, waarvan vier zoons
(Dr. C. Pijper en Dr. A. Pijper, beiden in Zuid-Afrika; Mr. J.D. Pijper en Dr. G.F.
Pijper, beiden in Oost-Indië) en een dochter (Mej. M.G. Pijper) nog in leven zijn.
In 1882 dus trokken ds. Pijper en zijne jeugdige vrouw de pastorie te Eenigenburg
binnen. Zijn predikwerk en pastorale arbeid lieten tijd over om de laatste hand te
leggen aan zijne dissertatie, waarmede hij 1 Maart 1883 te Leiden tot doctor in de
godgeleerdheid promoveerde. Deze handelde over ‘Jan Utenhove’, de bekende figuur
uit de geschiedenis van het Gereformeerd Protestantisme in Engeland, die naast
Micronius en à Lasco zooveel deed voor de vluchtelingen-kerken te Londen in de
16de eeuw. Wees dit proefschrift reeds heen naar het gebied, dat hij later met zooveel
toewijding en vrucht zou bestudeeren, in dezen eersten tijd bewogen zijne studiën
zich voornamelijk op het terrein van het Roomsch-Katholicisme. Dr. Pijper zette een
groot werk op touw over ‘De geschiedenis der Boete en Biecht in de Christelijke
Kerk’, waarvan hij in 1889 de kopij van het eerste deel aan prof. Acquoy ter
beoordeeling toezond. Reeds uit de inleiding bleek welke de methode was, die Pijper
bij de samenstelling had gevolgd: ‘De lezer verwachte niet, dat wij hier den biechtstoel
zullen aanvallen of verdedigen. Het is ons hier alleen om de geschiedenis te doen.
Wij zoeken geen leerstellige maar geschiedkundige slotsommen. Wij meenen dat
het tijdperk, waarin de geschiedenis geschreven werd met een polemisch of een
apologetisch doel voorbij moet wezen. De geschiedenis te gebruiken als een tuighuis
waaruit men zijn wapenen te voorschijn haalt om wien of wat ook aan te vallen of
te verdedigen, achten wij beneden de waardigheid van den geschiedschrijver. Wij
stellen boven de kerkleer van de Roomsch-Katholieken of Protestanten de waarheid,
boven het belang van welke kerk ter wereld ook het belang van de menschheid, van
het Koninkrijk Gods’. Aldus dr. Pijper.
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Hoe oordeelde nu prof. Acquoy over dit eerste groote boek van zijn leerling Pijper,
waarvan hij de kopij toegezonden kreeg? Wij hebben hierover een merkwaardigen
brief van Acquoy aan Pijper, destijds predikant te Veendam, dd. 19 Mei 1889. Acquoy
begint Pijper te feliciteeren met zijn beroep naar Grosthuizen en Avenhorn, en begrijpt
dat dit hem in tweestrijd brengt. (Want de zich al meer en meer uitbreidende gemeente
Veendam werd voor den studeerenden Pijper eigenlijk te druk en het heeft dan ook
geen jaar meer geduurd of Pijper verwisselt Veendam voor Berkhout). Vervolgens
zegt Acquoy dat het werk van Pijper hem ‘bij het voortlezen telkens meer begon te
behagen’, maar hij raadt aan de eerste bladzijden te veranderen: het Grieksch met
zijn vertaling en het Latijn met zijn overzetting werken storend. Waartoe - aldus prof.
Acquoy - deze lang verouderde methode, afschrikkend voor den geleerde, die de
twee genoemde talen wel kent, en nog afschrikkender voor den leek, die ze niet
kent?’ Dit ‘bis in idem’ is even onaesthetisch als onpractisch. Volg ook hier - aldus
de raad - het voorbeeld van den smaakvollen Moll; geef in den tekst slechts de
vertaling en in de aanteekeningen, zooveel noodig, den oorspronkelijken tekst,
waardoor reeds veel zal worden bekort. ‘En als gij dan daarenboven eens flink met
het snoeimes rondgaat, wegsnijdende wat niet bepaald noodig is, volzinnen
bekortende, niets beteekenende woorden en matte herhalingen kappende, zoo zal er
iets veel beters overblijven dan hetgeen er nu staat. Thans is het een wild uitgeloopen
boom; dan wordt het er een waar men met welgevallen naar ziet’. Na nog eenige
opmerkingen over de ‘Aanteekeningen’ vervolgt Acquoy: ‘Ziedaar eenige algemeene
opmerkingen, maar die op de verbetering van Uw werk een heilzamen invloed zullen
kunnen uitoefenen. Ik wenschte, ook met het oog op Uwe toekomst zoo gaarne, dat
deze arbeid in alle opzichten uitstekend mocht zijn. En hij kan met betrekkelijk
weinig moeite uitstekend worden. Gij hebt slechts te vereenvoudigen, te veredelen,
te verkorten’. Pijper heeft naar dezen raad geluisterd, dien hij - het zij terloops gezegd
- ook dikwijls aan zijne leerlingen later heeft doorgegeven.
Zoo zag in 1891 het eerste deel van ‘Boete en Biecht’ het licht bij den uitgever
Martinus Nijhoff te 's-Gravenhage, die ook daarna bijna alle publicatiën van dr. Pijper
heeft uitgegeven en wien hij, evenals diens zoon, den tegenwoordigen uitgever, een
warm hart toedroeg. Dit boekwerk van bijna 450 bladzijden werd door zijn vriend
prof. Kleyn te Utrecht met vreugde ontvangen. ‘Gisteravond - zoo schrijft prof. Kleyn
hem in een brief van 19 Maart 1891 - stond het wagentje van het postkantoor bij mij
stil en bracht mij een pakket uit Berkhout. Ik begreep wat het inhield’. Hij verklaart
dat er voor hem velerlei grond van vreugde is in het ontvangen van dit geschenk:
Pijper's werk heeft zichtbaren vorm gekregen, de toezending van een

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1926

127
exemplaar is ‘een bewijs van vriendschap, die ook door ons zeldzaam persoonlijk
verkeer niet geschokt of verslapt is’ en hij acht het voor de wetenschap van belang,
met name ‘omdat de Nederlandsche wetenschap ook hierdoor blijkt ook op algemeen
kerkhistorisch gebied niet te loor te zijn gegaan’; Pijper's boek zal ‘tot op zekere
hoogte den naam van Nederland releveeren’. Ook prof. Reitsma ontving het werk
met genoegen en getuigde hiervan in een brief van 28 Maart 1891 aan Pijper, al kon
hij zijn onverdeelde instemming aan de inleiding niet geven. Welke bezwaren hij
tegen deze had zegt Reitsma echter niet. Ook de pers oordeelde gunstig over dit
eerste oeuvre, niet alleen de protestantsche prees het boek als een monumentaal werk,
maar ook de roomsch-katholieke waardeerde ‘dit werk van ernstige en langdurige
studie’, bovendien omdat van roomschkatholieke auteurs met nadruk kennis was
genomen en omdat de auteur, zoo veel hem mogelijk was, naar een objectieve
voorstelling had gestreefd.
Zoo arbeidde dr. Pijper te Berkhout rustig voort. Hij begon de uitgave van het
tweede deel van ‘Boete en Biecht’ voor te bereiden, dat in 1896 het licht zag, schreef
artikelen voor het ‘Archief voor Kerkgeschiedenis’ en het ‘Theologisch Tijdschrift’,
leverde een enkele maal referaten, zooals bijv. op de Hoornsche
Predikantenvergadering, 20 Oct. 1890, over ‘Hulpmiddelen bij het
godsdienst-onderwijs, behalve vraag-, lees- en lesboekjes’, maar vergat daarbij de
zorg voor zijn eigen gemeente niet. Hij vervaardigde een ‘Katalogus der
Katechisatie-Bibliotheek te Berkhout’ (1893), welke hij voortging uit te breiden,
terwijl wij een gedrukte preek hebben van dr. Pijper - een rara avis! want stichtelijke
lectuur heeft hij niet veel gegeven - welke getiteld is: ‘Toekomstvoorspellingen’,
gehouden naar aanleiding van den tekst Openb. 21 : 1 ‘Ik zag een nieuwen hemel en
eene nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan’.
Steeds meer en meer begon hij de aandacht op zich te vestigen. Was hij reeds in
1884 lid van de Maatschappij der Ned. Letterkunde geworden, het Historisch
Genootschap te Utrecht en het Provinciaal Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen te Utrecht namen hem onder zijne leden op. Toen nu prof. Acquoy
15 Dec. 1896 het tijdelijke met het eeuwige had verwisseld, viel de keuze op dr.
Pijper om hem als hoogleeraar te Leiden op te volgen. Met een rede, naar aanleiding
van Efese 3 : 14-17 ‘Daarom buig ik mijne knieën voor den Vader, naar wien alle
geslacht in hemel en op aarde genoemd wordt, dat hij, naar den rijkdom zijner
heerlijkheid, u geve door zijnen Geest met kracht gesterkt te worden naar den
inwendigen mensch, zoodat Christus door het geloof in uwe harten woont, en gij in
de liefde geworteld en gegrondvest zijt’ nam hij in 1897 afscheid van zijne gemeente
Berkhout en legde hij zijn ambt als predikant
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neder. In deze afscheidspreek, die bij Vermande Zonen te Hoorn werd uitgegeven,
getuigde hij van de liefde die hij voor het predikambt steeds koesterde: ‘Ik moet een
ambt neerleggen, tegen welks verhevenheid ik sedert mijn kinderjaren heb opgezien,
een ambt, welks schoonheid en gewicht ik altijd dieper heb beseft. In de vroomste
oogenblikken mijner jeugd heb ik God gesmeekt mij dit ambt te schenken. Jaren
lang heb ik mijn beste krachten ingespannen om het te verwerven. Toen ik nog een
zeer jonge man was, werd het mij geschonken. In vier gemeenten, gedurende bijna
vijftien jaren heb ik het bekleed; het heeft de liefde gehad van mijne gansche ziel.
Thans word ik geroepen naar de Universiteit. Ik leg neder, wat ik eens zoo vurig
begeerde. Ik neem afscheid bijna van mijn geheel vroegere bestaan’.
Op den 5den Mei 1897 aanvaardde dr. Pijper het hoogleeraarsambt te Leiden met
eene rede over ‘De geschiedenis van het godsdienstig-zedelijk leven’. Hij kwam nu
in den kring, waarvan zijn leermeester Tiele, Van Manen en Kosters, de kerkelijke
hoogleeraren Gooszen en Offerhaus, en ook zijn leermeester Oort deel uitmaakten.
In de eerste jaren van zijn verblijf te Leiden heeft hij zich voornamelijk met de
voorbereiding zijner colleges beziggehouden, schreef artikelen en
boek-aankondigingen in het ‘Archief’, waarvan hij na Acquoy's dood redacteur werd,
behandelde het leven van Acquoy en Kleyn voor de ‘Levensberichten’, maar het
duurt toch tot 1903 alvorens grootere werken het licht zien. Dan is het vooral het
Gereformeerd Protestantisme dat zijn aandacht trekt, en met name het oude
oorspronkelijke Nederlandsche Gereformeerd Protestantisme, hetwelk hij ziet als
een zuiver nationale reformatorische richting, die zich door duidelijk aanwijsbare
kenteekenen van de andere reformatorische richtingen onderscheidt, eene strooming
ontstaan onder den invloed van de werken van Erasmus. In onderscheidene oude
boekjes der 16de eeuw heeft hij deze richting meenen terug te vinden en vooral wel
in het beroemde boek van Joannes Anastasius Veluanus, den hervormer van de
Veluwe, die te Stroe bij Garderen het levenslicht zag, namelijk in zijn ‘Der Leken
Wechwyser’, dat volgens Pijper niet een luthersche of zwingliaansche, maar een
zuiver nederlandsch-reformatorische richting vertegenwoordigde. De werken nu van
dezen Anastasius Veluanus heeft Pijper uitgegeven in het vierde deel van de groote
serie ‘Geschriften uit den tijd der Hervorming in de Nederlanden’, een standaardwerk,
dat het best onder den latijnschen titel ‘Bibliotheca Reformatoria Neerlandica’ bekend
is. Deze uitgave is dr. Pijper samen met den doopsgezinden Amsterdamschen
hoogleeraar dr. Samuel Cramer in 1903 begonnen. Een drieledig doel stond voor
oogen: 1o het behoeden voor ondergang van allerlei zeldzame boeken en boekjes der
16de eeuw, van belang voor de
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geschiedenis der Hervorming in de Nederlanden; 2o het verschaffen van bouwstoffen
aan de beoefenaren der geschiedenis, waarbij alle eenzijdigheid zou worden vermeden,
daar men voornemens was alle geestesrichtingen te vertegenwoordigen en ten 3o
wilde men bieden stichtelijke lectuur. In tien jaar tijd zijn tien lijvige boekdeelen
verschenen, waarvan zeven door dr. Pijper zijn bewerkt. De zeldzame boekjes zijn
naar het oorspronkelijke uitgegeven en van uitvoerige inleidingen en aanteekeningen
voorzien, een kostelijke uitgave bij Martinus Nijhoff te 's Gravenhage verschenen.
In de rede uitgesproken op de jaarvergadering van de Maatschappij der Nederl.
Letterkunde in 1907 over ‘Erasmus en de Nederlandsche Reformatie’ heeft prof.
Pijper nog eens met nadruk en in den breede, voor een grooten kring, zijne opvattingen
over deze zuiver nederlandsch-reformatorische strooming uiteengezet.
Maar ook de oude liefde voor de geschiedenis van het Roomsch-Katholicisme en
de Middeleeuwen in het bijzonder bleef bewaard. In 1907 publiceerde dr. Pijper
‘Middeleeuwsch Christendom’, waarin hij handelde over ‘de vereering der H. Hostie’
en ‘de Godsoordeelen’, dat hij in 1911 liet volgen door een deeltje over ‘de
Heiligenvereering’. In 1908 sloot hij met een tweede stuk het tweede deel van zijn
‘Boete en Biecht’ af, in 1916 gaf hij ons een uitvoerig werk over ‘De Kloosters’,
terwijl hij in 1921 ‘Het Modernisme en andere stroomingen in de Katholieke Kerk’
in boekvorm het licht deed zien.
Al deze werken waren, evenals zijn leer- en leesboek ‘Beknopt Handboek tot de
Geschiedenis des Christendoms’, dat in 1924 verscheen, vrucht van eigen
bronnen-onderzoek geweest en voor een deel eerst op zijne colleges behandeld. Met
alle had hij maar één doel: mede te deelen, zoo getrouw en onpartijdig mogelijk,
hetgeen in het verleden is gebeurd. Als hij vreest dat de laatste hoofdstukken van
zijn boek ‘De Kloosters’ aan de vrienden der monniken misschien wel een ‘mauvais
quart d'heure’ kunnen bezorgen, dan wil hij ze toch ‘om de wille der rechtvaardigheid’
niet achterwege laten, maar ook spreekt hij het onomwonden uit: ‘ik ben blijde als
ik ‘sine ira et studio’ mag verhalen van die wonderwereld, die ‘het klooster’ heet en
waarin arme menschenkinderen, behebt met zwakheden en gebreken, dan toch maar
gestreefd hebben naar hooge idealen’.
Pijper zocht, het zal reeds duidelijk geworden zijn, steeds de geschiedenis naar de
feiten, zoo objectief mogelijk weer te geven en liet zich niet gemakkelijk verleiden
tot het geven van subjectief inzicht of persoonlijke beoordeeling. Pijper was objectief
georiënteerd. Deze ‘neutraliteit’, deze absoluut-onzijdige houding in zijn boeken
tegenover godsdienstige richtingen, dogmatische voorstellingen of varieerende
kerkbegrippen heeft men wel eens niet goed begrepen en hem soms euvel geduid.
Men heeft hem verweten dat zijn boeken koud en nuchter waren, ja een roomsch-
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katholiek recensent heeft in ‘De Tijd’ van 3 Mei 1924 de volgende beschouwing aan
Pijper's ‘Handboek tot de Geschiedenis des Christendoms’ gewijd, even teekenend
als overdreven: ‘Dit statige boek - zoo zegt hij - is heelemaal een boek van prof.
Pijper. Het draagt een sterk-persoonlijk cachet. Wie de werken van den Leidschen
hoogleeraar kent, weet wat dit beteekent. Het is geen k e r k geschiedenis maar een
geschiedenis des Christendoms. Natuurlijk van het Christendom, zooals prof. Pijper
het ziet. Is de schrijver geloovig? Is hij ongeloovig? Is hij Christen? Het is waarachtig
niet uit te maken door lezing van dit boek. Evenmin als het uit de meeste andere
werken van Pijper blijkt.... Hem laten de twisten van dogmatici koud. Hij neemt
waar, studeert analyseert en legt dan, haast altijd met een gebaar van
neutraalwillen-zijn de vrucht van zijn ingespannen arbeid op tafel’. Laat er in deze
beschouwing een kleine kern van waarheid schuilen en worde het toegegeven dat
men gaarne in Pijper's boeken wat meer warmte van persoonlijke overtuiging tot
uiting had zien komen, toch overdrijft de recensent sterk en ziet voorbij hetgeen
andere roomsch-katholieken alsook vrijzinnig-protestanten en gematigd- en
streng-orthodoxen in Pijper's werken hebben weten te waardeeren in onzen
hyper-subjectieven tijd, namelijk: zijn streven naar een objectieve kennis der dingen.
Luisteren wij dus liever naar het oordeel van den roomsch-katholieken prof.
Cauchie te Leuven, die schreef dat Pijper een verbroedering onder de geleerden op
wetenschappelijk gebied bevorderde (De Katholiek, 1906, 96), of naar den geleerden
Dominikaner-pater Dr. Jan Sassen, die in zijne aankondiging van Pijper's ‘Het
Modernisme en andere stroomingen in de Kath. Kerk’ in De Beiaard, 1923, blz. 272
van den schrijver zeide: ‘Pijper weet dat wij hem waardeeren als een goed geleerde,
die met volle oprechtheid - maar van eigen standpunt - de zaken beziet, die
buitengewoon thuis is, zelfs beter misschien dan menig Katholiek collega, in de eigen
Katholieke litteratuur, die altoos even correct blijft en zijn professorale waardigheid
nooit ook slechts een oogwenk vergeet. Maar die als niet-Katholiek geleerde het
noodige inzicht mist in zuiver Katholieke zaken, om ons te kunnen bevredigen’, of
naar den recensent in de Nieuwe Rott. Courant, (10 Febr. '24) die van Pijper's
‘Handboek tot de Geschiedenis des Christendoms’ zegt: ‘Lof moet worden gebracht
aan de uitnemende objectiviteit. Licht en schaduw bij de pausen worden gelijkmatig
verdeeld. Over de middeleeuwen is het oordeel zoo min romantisch verfraaiend als
eenzijdig verwerpend’, of naar ‘De Waarheidsvriend’, Orgaan van den
Gereformeerden Bond (22 Mei 1925), die ‘het boek een lust vindt om te lezen; daar
het levendig, smakelijk, kort en duidelijk het geestelijke spoor wijst en de hoofdzaken
zóó memoreert dat de groote lijnen duidelijk sprekend uitkomen’.
Pijper's grondslag moge vlak zijn genoemd, doch naar aller
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overtuiging is hij een soliede basis geweest om op te bouwen. De methode van de
school van Moll en Acquoy heeft Pijper tot den einde toe gehuldigd: in het laatste
boek dat van zijn hand in 1924 van de pers kwam en dat handelt over ‘De
martelaars-boeken’ heeft hij het in de zéér korte voorrede nog eens duidelijk en
typisch gezegd: ‘Dit boek heeft geen polemisch of apologetisch maar een zuiver
historisch doel. Het is niet te doem om oude wonden open te scheuren, maar veeleer
mag men hopen dat de waarheid verzoenend zal werken’.
Niet alleen de geschiedenis van het Christendom en die van het Christelijke dogma
had Pijper's belangstelling, maar ook de geschiedenis van de Christelijke Kunst.
Jaren lang heeft hij de studenten op college's en privatissima in de geschiedenis der
Christelijke Kunst onderwezen, welk onderwijs hij dan met lichtbeelden verduidelijkte
en opluisterde. In 1918 deed hij een ‘Handboek tot de geschiedenis der Christelijke
Kunst’ het licht zien, dat met 125 afbeeldingen was versierd. Dit boek droeg niet
algemeen de goedkeuring der beoordeelaars weg. Men heeft het dor en geestdriftloos
genoemd, en kon de beschouwingen die gegeven werden niet loven. Toch zal men
niet over het hoofd mogen zien dat Pijper van aanleg meer waardeerend en
beschrijvend kunsthistoricus was en wilde wezen, dan kunstgenietend aestheticus of
criticus. Dat hij den moed had in Nederland met zulk een werk voor den dag te
komen, waar tot op dien tijd zulk een alzijdig boek niet bestond, zal men op de
credit-zijde moeten boeken.
De sprekendste en beste hoofdstukken in dit boek zijn wel die, welke aan de
Katakomben te Rome zijn gewijd. Hij had ze ter plaatse nauwkeurig bekeken, was
in de literatuur volkomen thuis en heeft de bestudeering van deze oude monumenten
bij de Protestanten in Nederland opgewekt en bevorderd. Toen te Valkenburg in
Limburg een getrouwe nabootsing der Katakomben werd overwogen heeft men prof.
Pijper met eenige vooraanstaande roomsch-katholieken uitgenoodigd in de commissie
voor de Katakomben-stichting zitting te nemen en later uitgenoodigd deel uit te
maken van de Archaeologische Commissie van Advies. Bij de plechtige opening in
1910 was Pijper aanwezig. Dat de paus op een audiëntie aan den heer Jan Diepen 5
Dec. 1911 verleend, dit werk in Limburg ‘une oeuvre splendide’ noemde, en zeide:
‘je ferai tout peur favoriser votre oeuvre’, en dat de bekende Katakomben-vorscher
Mgr. Wilpert van ‘eine grossartige Leistung’ kon spreken, is mede aan Pijper's kennis
en energiek optreden te danken. Zijne jaarlijksche reisjes naar Valkenburg behoorden
tot de aangenaamste herinneringen zijns levens.
Zoo trad Pijper dan een enkele maal in het openbare leven, al gevoelde hij zich
op zijn studeerkamer, zooals hij mij dikwijls verzekerd heeft, het beste thuis. Daar
in die ronde koepelkamer op den Oosterhof, in de Heerenstraat No. 6 te Leiden, die
een-
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maal door Van der Palm als zijn studeervertrek was gebezigd, waar de oude folianten
en kwartijnen de wanden in het ronde vulden, daar gevoelde hij zich de koning te
rijk. Hier leschte hij zijn dorst naar kennis, hier laafde hij met de gaven van zijn
groote kennis en verstand, wie hem bezocht. Pijper was er wars van om aan allerlei
dingen te doen, zijn krachten te versnipperen en zijn tijd aan velerlei te verspillen,
maar gaf hij zich eenmaal aan een zaak, dan gaf hij zich geheel en nam hij een
werkzaam aandeel niet alleen aan de besprekingen maar ook aan de uitvoering. Zoo
is Pijper steeds een trouw bezoeker gebleven van de jaarvergaderingen van
Letterkunde, van de maandelijksche vergaderingen der Historische Commissie, van
de vergaderingen van het Historisch Genootschap te Utrecht en het Provinciaal
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen te Utrecht, op welke bijeenkomsten
hij spreekbeurten vervulde, waarin immer nieuwe gezichtspunten werden geopend
en tot verder onderzoek werd aangemoedigd. Jarenlang is hij het geweest die op de
jaarvergadering van het Prov. Genootschap van Kunsten en Wetenschappen te Utrecht
den voorzitter voor diens leiding met een kort en pittig woord bedankte. Pijper voelde
voor dien vorm.
In den cursus 1911-1912 is dr. Pijper rector-magnificus van de Leidsche Universiteit
geweest en heeft misschien wel het moeilijkste rectoraat der laatste decenniën gelukkig
volbracht. Men herinnert zich de groenen-kwestie te Leiden nog wel. Vroolijker
kleur vermocht de reis naar Engeland er aan te verleenen, toen hij bij gelegenheid
van het 250-jarig bestaan van de Royal Society te Londen de Leidsche Universiteit
vertegenwoordigde en met eenige andere afgevaardigden aan den Koning van
Engeland werd voorgesteld. Op den 8sten Februari 1912 oreerde hij over: ‘De
roomsch-katholieke en protestantsche voorstelling van het oudste Christendom’.
Toen prof. Pijper bij het begin van den nieuwen cursus zijn rectors-ambt aan zijnen
opvolger overdroeg, heeft hij met betrekking tot de universitaire studie op eenige
gebreken gewezen en enkele wenschen geuit. De examen-studie had als zoodanig
zijne liefde niet. ‘Wie verlost ons van de examen-studie? Reeds dertig jaar geleden
werd van dezen katheder - aldus spreker - over de overtollige examens geklaagd.
Maar het bijgeloof in de waarde der examens leeft voort, het verbreidt zich zelfs
verder en verder. Hoe oud is reeds de klacht dat onze universiteiten een verzameling
van vakscholen dreigen te worden, waarin de voorbereiding voor de examens de
vrije studie doodt. Er was een tijd waarin men geloofde in de onmisbaarheid van de
pijnbank; een tijd waarin men geloofde in spoken; wij leven in een tijd waarin men
gelooft in examens’. Zóó sprak Pijper in 1912. Sinds dien is veel veranderd. Het
Academisch Statuut is gekomen; Pijper's woorden zijn doorgeklonken. De lezingen
van buitenlandsche geleerden op wier wenschelijkheid hij toen den nadruk legde,
worden thans gehouden. De
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hoop dat de theologen weldra ook onderwijs in de kerkmuziek zouden ontvangen,
is nog niet vervuld. Dat ook vrouwen aan de Universiteit studeeren, achtte hij een
heuglijk verschijnsel. De Kroon heeft Pijper's verdiensten gedurende het rectoraat
erkend door hem te begiftigen met het eerekruis van ridder in de orde van den
Nederlandschen leeuw. De rede zelf gaf aan prof. Hartman, den vurigen verdediger
van de waarde der klassieke studiën ook voor onzen tijd, een echt Hartmanniaansch
feuilleton voor de Nieuwe Rotterdamsche Courant (21 Sept. 1912) in de pen, getiteld:
‘Van een rectorale rede en nog heel wat meer’.
Op plaatselijke gedenkdagen of bij de onthulling van een monument trad prof.
Pijper een enkel maal als feestredenaar op. Toen op den 1sten Mei 1913 te Oostburg
de 200-jarige herinneringsdag gehouden werd van het uitwijken der Hugenoten naar
Westelijk Staats-Vlaanderen, heeft hij in de Graanbeurs een steen onthuld waarop
geschreven stond: ‘Ter gedachtenis aan de gevluchte Hugenoten die in dit gebouw
van 1689 tot 1803 hunne godsdienstoefeningen hebben gehouden’, en daarbij een
rede uitgesproken. Bij de onthulling van het monument voor Joannes Anastasius
Veluanus, den Hervormer van de Veluwe, in de Hervormde kerk te Garderen, op 30
Juli 1912, heeft hij in tegenwoordigheid van Z.K. Hoogheid Prins Hendrik der
Nederlanden, Anastasius' leven en arbeid herdacht.
Ook de Zending had zijn hart. Niet alleen was Pijper lid van het Hoofdbestuur van
de ‘Nederl. Vereeniging tegen de Prostitutie’, maar hij voerde o.a. in 1901 op een
drukbezochte vergadering te Leiden, met Snoeck-Henkemans en ds. Rudolph,
daartegen het woord. De zakelijke adviezen en zijn vurig enthousiasme, zijn woord
en zijn daad, gedenken nog heden de leden van het Hoofdbestuur van het Nederl.
Zendelinggenootschap, waarin Pijper van 1901 tot zijnen dood toe zitting heeft gehad.
Pijper achtte het de eer der Zending te zijn dat zij onbaatzuchtig was; het overdoen
van een of ander arbeidsterrein aan een buitenlandsche zendingscorporatie zou voor
hem wel het allerlaatste zijn geweest, waaraan hij met ingenomenheid zijn stem had
kunnen geven; hij trachtte integendeel theologische studenten voor den zendingsarbeid
te winnen en wees op het belang der medische zending. In een ingezonden stukje in
de Nieuwe Rott. Courant van 19 Dec. 1923 getiteld ‘De liberalen en de Zending’,
wekte hij zijne liberale landgenooten op om het onrust-barend tekort, dat er in 1923
was, bedragende ruim een ton, te helpen dekken. ‘Zending - aldus dr. Pijper - is een
van de kostelijkste nationale goederen. Zending beteekent nu eenmaal uitbreiding’.
Bij de afvaardiging van de zendeling-artsen J.W. Hartgerink en A. Nortier, van twee
diakonessen T. Smit en P. Wijnekes en van de onderwijzeres J. van der Eindt op 8
Juli 1914 in de Groote Kerk te Rotterdam, heeft prof. Pijper met dr. W.J. Aalders,
destijds predikant te Beesd, de toespraken ge-
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houden. Voor ieder had hij een persoonlijk woord, maar het wil mij voorkomen, dat
hij de zendeling-artsen met bijzondere warmte toesprak. Bij de afvaardiging zeide
hij: ‘Gaat dan henen werwaarts God u roept. Reikt de hand aan Hem die in de wereld
kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. God behoede u op de zee
en op het land. Heer, zegen hun ingaan en hun uitgaan. Sterk deze jonge harten. Laat
hen het verderf niet zien. Laat hen in leven en in sterven getrouw zijn aan Christus’.
En bij de overhandiging van een Bijbel: ‘In den Bijbel klinken ons stemmen der
eeuwigheid tegen. Dit is dat Woord, waaruit geslachten na geslachten kracht en licht
geput hebben. Het is het boek van Christus, waarin Zijne prediking, meer nog: Zijn
persoon tot ons komt’. Op de jaarvergadering in 1917 heeft hij een voordracht
gehouden, die met groote belangstelling is aangehoord en die nog telkens herdrukt
wordt, omdat er zoo groote navraag naar is: ‘De Evangelie-verkondiging aan de
menscheneters van N.W. Europa’1. Vermelden wij ten slotte nog het feit dat Pijper
in 1920 bij de grootsche internationale Pilgrim-fathers-herdenking te Leiden
eere-voorzitter der commissie is geweest, die de gedachtenisviering in Nederland
heeft geleid, en dat hij tot de vergaderingen van de ‘Reformierte Bund’ in Duitschland
herhaaldelijk werd uitgenoodigd. Hoe enthousiast kon hij dan verhalen van de
aangename dagen, vol opgewekte broederzin, die bij daar bij de Gereformeerden in
Duitschland had mogen doorbrengen. Een tijdlang is hij ook lid geweest van de
‘Commission de l'Histoire et de la Bibliothèque Wallonne’.
Pijper had één troetelkind, dat hij boven alle liefhad en dat heette: ‘Nederlandsch
Archief voor Kerkgeschiedenis’. Dit kerkhistorisch tijdschrift, dat in 1829 opgericht
nu wel haast een volle eeuw bestaat, heeft hij na Acquoy's dood, eerst met dr. H.C.
Rogge samen, daarna eenige jaren alleen, en na 1912 tezamen met dr. A. Eekhof en
dr. J. Lindeboom verzorgd. Van 1903-1908 heeft Pijper ook in de redactie van het
‘Theologisch Tijdschrift’ gezeten, daarin zoo nu en dan een artikel (o.a. enkele zijner
openings-colleges) geschreven, het letterkundig overzicht bewerkt, maar het ‘Archief’
had bij hem toch den voorrang. Zijne aanhankelijke liefde voor dit zijn tijdschrift
heeft prof. Lindeboom bij de groeve herdacht en gezegd hoe hij gedurende meer dan
dertig jaar den bloei van het Ned. Archief v. Kerkgesch. heeft bevorderd: ‘zijn liefde
- aldus prof. Lindeboom - ging zoover, dat het vaak moeilijk was geschriften voor
andere doeleinden van Pijper los te krijgen’. De redactie-vergaderingen, die wij met
hem, soms ook te Garderen, dat schoongelegen dorpje op de Veluwe, hielden in het
landhuis dat hij daar had laten bouwen, kenmerkten zich door onverstoorde
samenwerking. Na

1

Ik spreek hier gaarne mijn dank uit aan dr. Fokkema, rector van de Ned. Zendingsschool te
Oegstgeest, voor de inlichtingen mij verstrekt.
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afloop dwaalden wij drieën dan door de bosschen van Garderen of over de heide,
bekeken zijn dennen-aankweek op het hooge heuveltopje, waar Pijper zoo trotsch
op was. Want prof. Pijper had liefde voor de natuur, voor boom en bloem en plant,
waarvan ook zij kunnen spreken, die met hem door zijn tuin op den Oosterhof te
Leiden hebben mogen wandelen.
Wat prof. Pijper ook voor anderen beteekend moge hebben door zijne geschriften,
zijn woord en zijne geheele persoonlijkheid, het meest is hij voor zijne studenten
geweest. Toen hij 5 Mei 1897 zijne inaugureele rede te Leiden uitsprak, zeide hij bij
die gelegenheid: ‘Mijne Heeren, studenten in de godgeleerdheid! ik haak naar de
gelegenheid u nader te leeren kennen, omdat ik voortaan met en voor u hoop te leven’.
En dat heeft hij gedaan. In de bekende gewelfkamer in de Academie beklom hij
Dinsdag's- en Woensdag's-morgens den katheder en deed ons het verleden niet alleen
herleven, maar hij wees ons ook den weg hoe wij zelfstandige beoefenaren der
geschiedenis konden worden. Dan knoopte hij de groene lintjes van zijn portefeuille
los en begon op heldere en rustige wijze zijn onderwerp te ontvouwen, noemde steeds
de bron, waaraan hij de gegevens ontleende met deel en pagina erbij, en deed zoo
nu en dan een vraag om de aandacht levendig te houden. Smalend verachtte hij het
werk van hen, die uit tweede-hands-boekjes naschreven en compileerden, stak den
draak met hen, die groote lijnen wilden trekken zonder van het détail studie te hebben
gemaakt, om echter ook de geringste poging tot zelfstandig onderzoek te loven en
aan te moedigen. Een tintelend boeiend spreker was hij niet, wel daarentegen een
duidelijk, zakelijk en degelijk docent. Door hen, die zich speciaal op zijn vak wilden
toeleggen, werd de kerkgeschiedvorsching en kerkgeschiedschrijving beoefend in
het historisch gezelschap S.S.S., dat nu juist 25 jaren geleden, door hem in 1901
werd opgericht. Om de 14 dagen vergaderde men op zijn studeerkamer, waar door
de studenten voordrachten werden gehouden, die vrucht waren van eigen
bronnen-onderzoek, van welke eenige in de bundels ‘Uit den Hervormingstijd’ en
‘Kerkhistorische Opstellen’ zijn samengevat. In dit gezelschap besprak prof. Pijper
ook de ‘Handleiding tot de kerkgeschiedvorsching en kerkgeschiedschrijving’ door
Acquoy opgesteld, door hemzelf in 1910 herzien en vermeerderd in het licht gegeven.
Verscheidene zijner alumni hebben op zorgvuldig bewerkte dissertaties hunnen
doctorsgraad behaald en het is voor Pijper een groote voldoening geweest, dat twee
van de drie hoogleeraarszetels in de kerkgeschiedenis aan de Rijks-Universiteiten in
Nederland door zijn eigen leerlingen zijn bezet.
De laatste jaren van Pijper's leven zijn niet de gelukkigste geweest. Zijne vrouw
werd sukkelend en zijn eigen gezondheid ging zienderoogen achteruit. Gaf prof.
Pijper eerst nog, hoewel met veel moeite, college aan de Academie, weldra liet zijn
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lichaamsgesteldheid ook dit niet meer toe en ontving hij de studenten bij zich aan
huis. Met groote wilskracht en onverflauwden ijver heeft hij zijn Handboek tot de
geschiedenis van het Christendom nog voor de pers bewerkt, daarbij krachtig
bijgestaan door zijn zoon en dochter, maar dit kon niet verhinderen dat het laatste
gedeelte van dithandboek niet evenredig is aan het eerste; Pijper zat in de stof van
het deel tot en met de Hervorming geheel in; het terrein dat na dien tijd ligt had hij
minder betreden, en om dit uit de bronnen te bewerken, daartoe ontbrak hem de
kracht. Toen hij op 16 Sept. 1924 zijn emeritaat had verkregen heeft hij zich
aanvankelijk te Noordwijk-Binnen gevestigd, is daarna te Haarlem en te Heemstede
verpleegd, om toen naar Rotterdam te vertrekken waar hij in ‘Eudokia’ 26 Februari
1926, op 67-jarigen leeftijd is ontslapen. Op Dinsdag 2 Maart is hij te 12 ure op het
kerkhof ‘Rhijnhof’ te Leiden begraven.
Pijper was een man uit één stuk. Forsch van gestalte, donker van uiterlijk, ietwat
zwaar van gang en beweging. Zijn gedegen kennis, getrouw geheugen en heldere
blik gingen gepaard met een energieke wil en noeste vlijt. Pijper was een eerlijk en
oprecht mensch, een man zonder streken, die vertrouwen wekte en vertrouwen gaf.
Hij was liberaal van godsdienstige overtuiging; zien wij goed dan gevoelde hij zich
het meest aangetrokken tot de erasmiaansch-humanistische levens- en
wereldbeschouwing, maar hij had een ruim hart en respecteerde de gevoelens van
anderen. Hij was met de gaven van zijn verstand zeer mededeelzaam, maar de
binnenkamer van zijn gemoed opende hij niet licht. Hij heeft gewerkt zoolang het
voor hem dag was en al namen zijne lichamelijke krachten af, zijn geest is helder
gebleven tot het laatste toe. Een woord van dankbare hulde past hier voor hetgeen
Pijper in het belang der kerkhistorische wetenschap en van het onderwijs aan de
Leidsche Universiteit heeft gedaan en in het bijzonder voor alles wat hij, door zijn
toewijding, voor zoovelen in hun leven is geweest.
A. EEKHOF.
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Boekbeoordeeling van: Marcel Hébert,
L'évolution de la foi catholique, 1905; L.
Emery, Introduction à l'étude de la
théologie; A. Anderson, Das Abendmahl
in den zwei ersten Jahrhunderten nach
Christus. - Theol. Tijdschrift, Jaarg. 39
(1905), blz. 537-545.

1905.

Letterkundig Overzicht. - Theol.
Tijdschrift, Jaarg. 39 (1905), blz.
370-375, 561-566.
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1906.

De beste vruchten van het universitaire
onderwijs. - Theol. Tijdschrift, Jaarg. 40
(1906), blz. 339-351.

1906.

Letterkundig Overzicht. - Theol.
Tijdschrift, Jaarg. 40 (1906), blz.
420-424.

1907.

Middeleeuwsch Christendom.
D e v e r e e r i n g d e r H. H o s t i e . D e
G o d s o o r d e e l e n . 's Grav., Martinus
Nijhoff, 1907 (176 blzn.).

1907.

Erasmus en de Nederlandsche
Reformatie. - Handel. en Mededeel. van
de Maatschappij der Ned. Letterkunde,
1906-1907, blz. 36 vv. Ook afzonderlijk
verschenen bij E.J. Brill te Leiden.

1907.

Het graf van Erasmus. - Ned. Archief.
voor Kerkgesch., N.S., Dl. IV (1907), blz.
111-112.

1907.

Colloquia obscurorum theologorum,
grassantium nunc per Brabantiam. - Ned.
Archief voor Kerkgesch., N.S., Dl. IV
(1907), blz. 181-233. Ook in: Uit den
Hervormingstijd, Historische opstellen
van het Gezelschap S.S.S., 's Grav. 1906,
blz. 125-177.

1907.

Kist, Moll en Acquoy, de grondvesters
der Nederlandsche historische school. Ned. Archief voor Kerkgesch., N.S., Dl.
IV (1907), blz. 237-252.

1907.

Die Holländische Bibelkritik. - Protest.
Monatshefte, Jhrg. X (1906), S. 457-462;
Jhrg. XI (1907), S. 6-15.
(Deze bijdrage was tegelijkertijd bestemd
voor de Russische Theol.
Real-Encyklopädie van Prof. Dr.
Nikolaus Glubokowski te Petersburg).

1907.

Abraham Kuenen. - Protest. Monatshefte,
Jhrg. 11 (1907), S. 52-54.

1907.

Dogmenhistorische studiën betreffende
de oudste apologeten. Quadratus,
Aristides, Justinus Martyr. - Theol.
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Tijdschrift, Jaarg. 41, (1907), blz.
195-235.
1907.

Dogmenhistorische studiën betreffende
de oudste apologeten. Tatianus,
Athenagoras, Minutius Felix. - Theol.
Tijdschrift, Jaarg. 41 (1907), blz.
307-348.

1907.

De letterkunde betreffende de bedevaart
naar Jeruzalem en het H. Land. - Ned.
Archief voor Kerkgesch., N.S., Dl. IV
(1907), blz. 345-353.

1907.

Overzicht van geschriften betreffende de
Nederl. Kerkgeschiedenis over de jaren
1905-1906. - Ned. Archief voor
Kerkgesch., N.S., Dl. IV (1907), blz.
410-450.

1907.

Boekaankondiging van: C. Tondini de
Quarenghi, Suntne Latini
Quartodecimani?; G. Grützmacher,
Hieronymus; F. Homes Dudden, Gregory
the Great; A. Jundt, Le développement
de la pensée de Luther; Mart. Luth,
Encheiridion; Bullingers Gegensatz der
evangelischen und römischen Lehre. Theol. Tijdschrift, Jaarg. 41 (1907), blz.
288-295.

1907.

Boekbeoordeeling: Geffcken, Zwei
griechische Apologeten. - Museum, Dec.
1907, blz. 108, 109.

1908.

Geschiedenis der Boete en
Biecht in de Chrístelijke
K e r k . 's-Grav., Martinus Nijhoff, 1908.
Dl. II, Stuk II. (314 blzn.).

1908.

De belijdenisschriften der Luthersche en
Anglikaansche Kerken. - Theol.
Tijdschrift, Jaarg. 42 (I) (1908), blz.
11-71, 119-165, 250-270.

1908.

Lessen van Erasmus aan een Roomsch
kind. - Ned. Archief voor Kerkgesch.,
N.S., Dl. V (1908), blz. 116.

1908.

De kennis van de bolvormige gedaante
der aarde vóór Copernikus. - Ned. Archief
voor Kerkgesch., N.S., Dl. V (1908), blz.
117-129.
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1908.

Inhoud en strekking der oudste
kloosterregels. - Ned. Archief voor
Kerkgesch., N.S., Dl. V (1908), blz.
318-342.

1908.

De bestrijding der Waldenzen en
Albigenzen met het woord en met het
zwaard. - Ned. Archief voor Kerkgesch.,
N.S., Dl. V (1908), blz. 349-386.

1908.

Boekaankondiging van: H. Weinel, Jesus
im 19 Jahrhundert; G. Krüger, Das
Papstthum; A.v. Harnack, Das
Mönchthum; G.N. Bonwetsch, Die unter
Hippolyts Namen überlieferte Schrift über
den Glauben; Hugo Koch, Vincenz von
Lerin und Gennadius; Hugo Koch,
Virgines Christi; G. Schalkhauser, Zu den
Schriften des Makarios von Magnesia; P.
Kalkoff, W. Capito; K. Brauer, Die
Unionstätigkeit John Duries. - Theol.
Tijdschrift, Jaarg. 42 (I), (1908), blz.
85-95, 171-172.

1908.

Overzicht van geschriften betreffende de
Nederlandsche Kerkgeschiedenis over de
jaren 1906-1907. - Ned. Archief voor
Kerkgesch., N.S., Dl. V (1908), blz.
414-460.

1909.

Érasme et la Réforme dans les Pays-Bas.
- Bulletin de la Commíssion de l'Histoire
des Églises Wallonnes, 2e Série, Tom.
IV. (1909), p. 244-265.

1909.

The Christian Church and Slavery in the
Middle Ages. - American Historical
Review, July 1909.

1910.

J.G.R. A c q u o y , H a n d l e i d i n g t o t
de kerkgeschiedvorsching en
kerkgeschiedschrijving.
Tw e e d e h e r z i e n e e n
vermeerderde druk, bewerkt
d o o r F. PIJPER. 's Grav., Martinus
Nijhoff, 1910 (XIII + 200 blzn.).

1911.

Middeleeuwsch Christendom.
D e h e i l i g e n - v e r e e r i n g . 's Grav.,
Martinus Nijhoff, 1911 (315 blzn.).
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1912.

D e R. K a t h o l i e k e e n d e
Protestantsche voorstelling
van het oudste Christendom.
Rede uitgesproken op den 337sten
verjaardag der Universiteit te Leiden, 8
Febr. 1912. Leiden, E.J. Brill, 1912 (24
blzn.).

1912.

De Nederlanders en de Katakomben te
Rome. - Neerlandia. Maandblad van het
Algem. Ned. Verbond, Jaarg. 17 (1913),
blz. 75-78.

1912.

Prof. G. Wildeboer. In Memoriam. Leidsch Jaarboekje, Jaarg. 9 (1912).

1912.

Joannes Anastasius Veluanus. - Ned.
Archief voor Kerkgesch., N.S., Dl. IX
(1912), blz. 355-371.

1914.

De Autobiographie van Willem Moll. Ned. Archief voor Kerkgesch., N.S., Dl.
XI (1914), blz. 1-12.

1914.

Oud-Christelijke Epigraphie. - Ned.
Archief voor Kerkgesch., N.S., Dl. XI
(1914), blz. 301-323.

1914.

De invloed van de Broeders des
Gemeenen Levens op de schoolstichting
van Calvijn. - Kerkhistorische Opstellen
van het Gezelschap S.S.S., Níeuwe,
Bundel. 's-Grav., Martinus Nijhoff, 1914.

1914.

De Protestantsche Eeredienst en de
voorwerpen daarbij in gebruik. - De Oude
Kerkelijke Kunst in Nederland.
Gedenkboek van de Nationale
Tentoonstelling te 's-Hertogenbosch.
's-Hertogenbosch, C.N. Teulings, 1914,
blz. 27-38.

1916.

D e K l o o s t e r s . 's-Grav., Martinus
Nijhoff, 1916 (VIII + 379 blzn.).

1916.

De voornaamste werken over de
katakomben te Rome. - De Katakomben
Rome-Valkenburg. Gedenkschrift
samengesteld door de archaeologische
commissie van advies der
Katakombenstichting. Amsterdam, 't
kasteel van Aemstel, 1916.
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1916.

‘Hoe Christus ons leert bidden’. - Ned.
Archief voor Kerkgesch., N.S., Dl. XII
(1916), blz. 63-86.

1916.

Johannes Wiclif. - Ned. Archief voor
Kerkgesch., N.S., Dl. XII (1916), blz.
293-331.

1917.

Johannes Hus. - Ned. Archief voor
Kerkgesch., N.S., Dl. XIII (1917), blz.
1-57.

1917.

Het Humanisme. - Ned. Archief voor
Kerkgesch., N.S., Dl. XIII (1917), blz.
113-137.

1917.

De evangelie-verkondiging aan de
menscheneters van N.W. Europa. Meded. Ned. Zendelinggen., Dl. 61
(1917), blz. 193-217. Ook afzonderlijk
verschenen.

1917.

Nieuwe studie van het oudste
christendom. (Rede en
gedachtenwisseling). - Versl. Histor.
Genootschap te Utrecht, 1917, blz. 15-48.

1917.

Luther op den Rijksdag te Worms. Maarten Luther in zijn leven en werken
van 1483-1525. Amst., S.L. van Looy,
1917, blz. 104-126.

1918.

Handboek tot de geschiedenis
d e r C h r i s t e l i j k e K u n s t . 's Grav.,
Martinus Nijhoff, 1918 (XVI + 284
blzn.).

1918.

Strijd tusschen Kerk en Staat in het begin
der veertiende eeuw; Bonifacius VIII
contra Filips den Schoone. - Ned. Archief
voor Kerkgesch., N.S., Dl. XIV (1918),
blz. 1-49.

1918.

Hoe Luther los wordt van de
Roomsch-Katholieke Kerk. - Ned. Archief
voor Kerkgesch., N.S., Dl. XIV (1918),
blz. 97-125.

1919.

Geestelijke Stroomingen in Nederland
voor de opkomst van het
Remonstrantisme. - De Remonstranten.
Gedenkboek bij het 300-jarig bestaan der
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Remonstr. Broederschap, Leiden 1919,
blz. 37-60.
1921.

Het Modernisme en andere
stroomingen in de Katholieke
K e r k . Amsterdam, S.L. van Looy, 1921
(VIII en 221 blzn.).

1924.

Beknopt Handboek tot de
Geschiedenis des
C h r i s t e n d o m s , 's Grav., Martinus
Nijhoff, 1924 (XIV + 504 blzn.).

1924.

M a r t e l a a r s b o e k e n . 's Grav.,
Martinus Nijhoff, 1924 (VI + 138 blzn.).

Afbeeldingen van Prof. Dr. F. Pijper o.a. in:
Almanak van het Leidsch Studenten-Corps voor 1912. - Acht en negentigste Jaargang.
De Prins. Jaarg. XI, No 41 (13 April 1912). Twee afbeeldingen: a) portret, b) prof.
Pijper in den katheder van de gewelfkamer der Akademie college gevende.
Panorama, 10 Mei 1922. Reproductie van het door Floris Arntzenius in 1922
geschilderde portret.
Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis, Nieuwe Serie, Dl. XIX (1926). Met
een ‘In Memoriam’ der Redaktie.
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Levensbericht van R. van der Meulen
Rimmer Reinders van der Meulen werd den 28sten December 1850 te Bolsward
geboren als oudste zoon van Reinder Rimmers van der Meulen, een eenvoudig
zakenman, en Sibbeltje Rientses Dijkstra. Na de zoogenaamde Fransche school in
zijn geboorteplaats te hebben doorloopen, vertrok hij in Januari 1866 naar Sneek om
in den boekhandel te worden opgeleid. Drie jaar later begaf hij zich naar Groningen
om zich verder te bekwamen in de bekende zaak van den boekhandelaar-uitgever P.
Noordhoff, wiens veertigjarige uitgeversloopbaan hij vele jaren daarna in 1898 in
een tijdschriftartikel heeft beschreven. In 1871 verwisselde hij Groningen met
Arnhem, waar hij bij H.A. Tjeenk Willink tot het volgende jaar en later nog van 1875
tot 1877 werkzaam was. In de daartusschen gelegen jaren was hij, behalve een korte
poos in zijn geboorteplaats Bolsward, bij den uitgever J.H. Laarman te Amsterdam,
met wien hij zijn eerste buitenlandsche reis naar het Mekka der boekhandelaren
Leipzig heeft gemaakt. In 1877 kwam hij uit Arnhem te Amsterdam terug in den
boekhandel en uitgeverszaak van C.L. Brinkman.
Carel Leonard Brinkman, die, naar de woorden van A.C. Kruseman in zijn
Bouwstoffen voor een Geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel1, een groot
man voor den boekhandel is geweest, was in 1846 begonnen met zijn jaarlijksche
Alphabetishe Naamlijst van Boeken, Landkaarten enz. die in het Koninkrijk der
Nederlanden uitgegeven of herdrukt zijn. Hoeveel moeite, beslommering, verdriet,
ja, ondank aan dezen arbeid verbonden waren, daarover leze men na wat Kruseman
in zijn levensbericht van Brinkman schrijft. Maar daarnaast hoeveel waardeering
ook, en die van de besten in het vak. De redactie van het Nieuwsblad voor den
Boekhandel schreef in haar nummer van 7 Maart 1875: ‘Wij, die om de drie dagen
de nieuwste uitgaven, direct bij verschijning, geregeld in ons Blad aanteekenen,
ondervonden daarbij reeds zeer veel zorg en talrijke bezwaren; bij eene jaarlijksche,
systematische uitgave worden er nog andere eischen

1

II, blz. 700.
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gesteld en wie zich niet jaren lang op dat gebied bewogen heeft, kan zich geene
voorstelling maken van de eigenaardige moeilijkheden daaraan verbonden’. En
niemand minder dan Frederik Muller liet zich in het nummer van 13 Oct. 1876 uit
als volgt: ‘Eene geregelde maatschappij en letterkundig verkeer kán bestaan zonder
de geleerde boeken van Campbell en Tiele, maar niet zonder de nederige boeken van
mijn hooggeschatten vriend Brinkman, deze laatste boeken zijn het noodige
dagelijksche brood, die der eersten de lekkernijen’. Meer dan 25 jaargangen heeft
Brinkman zelf bewerkt; te beginnen met het jaar 1873 droeg hij deze taak over aan
Van der Meulen, die haar tot aan zijn dood heeft voortgezet: de laatste jaargang, dien
hij in zijn geheel mocht bewerken, is die van 1924. Toen hij in 1923 vijftig jaargangen
had verzorgd, verscheen o.a. in het Nieuwsblad voor den Boekhandel een artikel
‘Vijftig jaar Brinkman’, waarin werd gesproken van ‘een jubileum, dat in de
bibliografie van den boekhandel nog nimmer is voorgekomen en ook wel niet meer
zal voorkomen’.
Ten einde het tijdroovende zoeken in de afzonderlijke jaargangen te voorkomen,
gaf Brinkman ook over een aantal jaren loopende samenvattende catalogi, op het
voetspoor van zijn bekende voorgangers Van Abcoude (1600-1761), Arrenberg
(-1787) en de Jong (1790-1832) ‘Naamlijsten’ genoemd. Hij vermeerderde deze
kwartijnen met drie, loopende over de jaren 1833-1849, 1850-1862 en 1863-1875.
De bewerking van het laatste deel heeft hij aan Van der Meulen overgelaten, die er
bovendien een Wetenschappelijk Register over de jaren 1850-1875 op liet volgen.
Naar aanleiding van deze verschijning schreef Frederik Muller in het Nieuwsblad
voor den Boekhandel van 4 Oct. 1878: ‘In de werken van Arrenberg, de Jong,
Brinkman en Van der Meulen (heeft de Nederlandsche Boekhandel) eene reeks van
5 Alphabetische Naamlijsten over alle boeken, gedurende bijna eene eeuw verschenen,
met een' wetenschappelijken gids over het laatste kwartaal van dit tijdperk, - en geen
boekhandel in het buitenland bezit op verre na die voortreffelijke hulpmiddelen voor
de praktijk en die bronnen van leering’. Hoe zoo'n wetenschappelijk register over
25 jaren een spiegelbeeld is van de beschaving van ons volk gedurende dit tijdvak,
toont Muller dan verder aan door er o.a. op te wijzen ‘dat het getal van alle boeken
en brochures gedurende 25 jaar over Godgeleerdheid in alle onderdeelen verschenen,
niet minder dan 8500 bedraagt of een vierde deel van alle uitgaven gedurende die
jaren!’ ‘Voorts: de Klassieke Literatuur telt in die 25 jaar zelfs geene 40 uitgaven
van gedeelten van Grieksche en Latijnsche schrijvers, zoozéér is alles hier te lande
verdrongen door de uitgaven van Weidmann en Teubner en andere Duitschers, want
de Fransche en Engelsche uitgaven ziet men hier bijna niet. En dat hier te lande, waar
vroeger de bakermat der klassieke letterkunde was!’
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Men zal ‘er niet één boek ter verheerlijking der Sociaal-Democratie, die pest van
Duitschland, in vinden en weinige boeken die tot dien kring van meeningen behooren;
evenmin weinige bepaald zedelooze of met opzet prikkelende boeken, ook elders in
zoo ruime mate verschenen; daarentegen tal van zedekundige romans, zoo pikant!
de ‘literatuur der huichelarij’ genoemd’ enz. Ik moet de verzoeking weerstaan nog
meer uit deze aankondiging aan te halen en verwijs den belangstellenden lezer naar
het stuk zelve.
De 4o naamlijsten sedert 1850 zijn later door Van der Meulen omgewerkt en
aangevuld tot den bekenden Brinkman's Catalogus in lexicon-octavo formaat in twee
kolommen, loopende over de jaren 1850-1882, gevolgd door 3 tienjaarlijksche catalogi
van 1882-1891, 1891-1900 en 1901-1910, en toen de laatste een omvang 1350 blz.
had bereikt, door nog 2 vijfjaarlijksche van 1911-1915 en 1916-1920. Daarop
verschenen dan telkens de Repertoria over dezelfde jaren en sedert 1888 ook de
Titelcatalogi der werken op het gebied der Nieuwe Letterkunde (de eerste van
1800-1888).
Van 1887 af tot aan zijn heengaan in October 1925 bezorgde Van der Meulen ook
de maandelijksche uitgave der Nederlandsche Bibliographie.
‘Wie deze catalogussen geregeld raadpleegt’ zoo leest men in het In Memoriam
in het Adresboek voor den Nederlandschen Boekhandel van 1926 ‘en weet dat zij
zoo zorgvuldig en nauwgezet zijn samengesteld, dat zij bijna nooit het antwoord
schuldig blijven, wanneer men iets wil weten omtrent een in vroeger jaren verschenen
boek, beseft eerst recht welk een reuzenarbeid hier door dezen bescheiden werker is
verricht en hoezeer deze laatste door de groote nauwgezetheid bij zijn arbeid den
geheelen boekhandel heeft verplicht’.
Behalve deze algemeene zijn er ook enkele vakbibliographieën van Van der
Meulen's hand verschenen. Allereerst in 1876 de Bibliographie der Technische
Kunsten en Wetenschappen 1850-1875. Dit geschrift was in zijn oorspronkelijken
vorm een antwoord geweest op een der prijsvragen door de Vereeniging ter
bevordering van de belangen des Boekhandels uitgeschreven. Er waren twee
antwoorden ingekomen en van deze werd ‘bij penne van Fred. Muller, hoewel ook
de verdiensten van het tweede erkennende, het eerste als der bekroning alleszins
waardig aanbevolen’1. Het eerste was P.A.M. Boele van Hensbroek's ‘Lijst van
boeken over en in Aziatische talen in Nederland verschenen van 1800 tot 1872’, later
in 1875 verschenen onder den titel ‘De beoefening der Oostersche Talen in Nederland
en zijne overzeesche bezittingen 1800-1874’. De Bibliografie der Technische Kunsten
en Wetenschappen verscheen in 1876 omgewerkt en vermeerderd

1

Kruseman, Bouwst. II, blz. 515.
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en werd bij haar verschijnen door Fred. Muller in het Nieuwsblad voor den
Boekhandel van 13 Oct. 1876 geprezen als ‘de heilzame vrucht van de
prijsuitschrijving door onze Vereeniging van den Boekhandel eenige jaren geleden
gedaan’.
Een groot aandeel heeft Van der Meulen gehad in het tot stand komen van de
Algemeene Aardrijkskundige Bibliographie van Nederland, uitgegeven door de
Afdeeling ‘Nederland’ van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, in 3
deelen van 1888-1889 bij Brill te Leiden verschenen en waarvan de algemeene leiding
bij Dr. W.N. du Rieu, directeur van de Leidsche Universiteitsbibliotheek, berustte.
Van der Meulen bewerkte daarvan het eerste deel (Algemeene en plaatselijke
beschrijving) alleen, en tezamen met W.J.D. van Iterson en J.E. van Renesse het
derde deel (Het volk en zijn bedrijf). Toen het eerste deel voltooid was, verscheen
er in het Nieuwsblad voor den Boekhandel een onbillijke beoordeeling van de hand
van R.W.P. de Vries, die van een geheel ander standpunt uitging dan de bedoeling
van het Aardrijkskundig Genootschap was geweest, zooals Van der Meulen in zijn
weerlegging aantoonde. Die weerlegging schreef hij op aandrang van Dr. du Rieu,
zooals mij gebleken is uit een aanteekening van diens hand in het aan hem toebehoord
hebbende exemplaar, dat thans het eigendom der Rijksuniversiteitsbibliotheek te
Leiden is. Die aanteekening luidt als volgt: ‘In de N.R.C. 14 Jan. aangekondigd.
Door R.W.P. de Vries scherp afgekeurd in het N.v.d. Boekh. in Jan.; door v.d.M.
fatsoenlijk wederlegd 14 daag later op mijn aandringen. In Petermann's Mittheilungen
1890 H. 11 gunstig aangekondigd als ein riesiges Material’. Zoo oordeelde ook Victor
de Stuers, die Van der Meulen een brief schreef met den aanhef: ‘Met veel
belangstelling heb ik kennis genomen van Uw reuzenarbeid: de aardrijkskundige
bibliographie van Nederland’.
Tot al dezen bibliographischen arbeid had Van der Meulen de grondslagen gelegd
en er een begin mede gemaakt onder de leiding van C.L. Brinkman; geen wonder
dat hij dezen leermeester en vriend, tot wien hij in nog nauwere betrekking was
getreden door de verloving met zijn jongste dochter, altijd hoogelijk heeft vereerd.
Toen in 1879 Brinkman zich om gezondheidsredenen genoopt zag vele zijner
betrekkingen neer te leggen en buitenslands herstel van zijn kwaal hoopte te vinden,
liet hij zijn zaak over aan zijn zoon C.L. Brinkman Jr. en Van der Meulen en werd
zij onder den naam van Brinkman en Van der Meulen voortgezet. Niet lang heeft
deze samenwerking geduurd. Toen in den loop van het jaar 1880 het ambt van
bibliothecaris aan het Rotterdamsch Leeskabinet openkwam door het overlijden van
D. Mulder Bosgoed, den verdienstelijken schrijver van de Bibliotheca ichthyologica
et piscatoria, meende Van der Meulen daarnaar te moeten solliciteeren. Het aantal
sollicitanten was groot en de voordracht was reeds opgemaakt; aan een telegram van
Fred. Muller aan de
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Hoofdcommissie van het Leeskabinet heeft Van der Meulen het te danken gehad,
dat hij werd benoemd. Den 15den Juni 1880 trad hij in functie, geïnstalleerd door den
toenmaligen voorzitter der Hoofdcommissie P. Haverkorn van Rijswijk, directeur
van het Museum Boymans. In het jaar daarop, den 2den Juni 1881 huwde hij
mejuffrouw Geertrude Pauline Brinkman, met wie hij ruim 44 jaren in een gelukkigen
echt vereenigd mocht zijn, waaruit drie kinderen: schrijver dezes en twee dochters
zijn geboren. Vier maanden later, den 29sten September 1881 overleed te Amsterdam
C.L. Brinkman in den ouderdom van 61 jaren.
Aan de nagedachtenis van dezen leermeester, ‘vriend en meer’ heeft Van der
Meulen zijn in 1883 verschijnend werk Boekhandel en Bibliographie opgedragen.
Dit boek heeft zijn ontstaan te danken aan de overweging, dat er in ons land, in
tegenstelling met Duitschland en Frankrijk, geen handleiding bestaat voor den
aspirant-boekverkooper, waaruit deze zijn vakkennis kan putten. De schrijver
verzamelde nu een en ander over dit onderwerp in den vorm van opstellen, die hij
later vermeerderde, bijwerkte en tot een aaneensluitend geheel vereenigde. ‘Geheel
oorspronkelijk evenwel’ zegt hij in zijn Voorbericht, ‘zijn al deze opstellen niet;
eenige, universeel van inhoud zijn Rottner nagevolgd of aan het Handbuch für
Bücherkunde van Schmidt ontleend; bij andere over meer speciale onderwerpen, heb
ik uit verschillende bronnen geput, doch met het oog op het voorgestelde doel is de
stof in de behandeling dikwijls veel gewijzigd en aangevuld’ en hij besluit: ‘Meer
aanspraak dan om een voorlooper te zijn van een vollediger en wetenschappelijker
hand- of leerboek voor den Nederlandschen boekhandel maakt dit werk niet .... Mocht
een beter versneden pen dan de mijne door deze opstellen daartoe aangespoord
worden, dan zal ik mij den tijd hieraan besteed niet beklagen’. Intusschen is zulk een
vollediger en wetenschappelijker hand- of leerboek voor den Nederlandschen
boekhandel tot nu toe niet verschenen en werd deze ‘voorlooper’ door A.C. Kruseman,
Mart. Nijhoff en andere vakmannen en bevoegde beoordeelaars een Vademecum
genoemd. Reeds in het jaar der verschijning werd Van der Meulen op grond van dit
geschrift in de algemeene vergadering der Vereeniging tot bevordering van de
Belangen des Boekhandels tot eerelid benoemd, ‘als een bewijs van groote
waardeering van diens verdiensten als auteur van het onlangs compleet gekomen
werk ‘Boekhandel en Bibliographie’, een handboek, welks degelijke bewerking van
het grootste nut kan zijn tot het verkrijgen van een grondige kennis van ons vak’.
Het boek bleek niet alleen door vakgenooten te worden gekocht, maar vond ook
aftrek in een ruimeren kring van belangstellenden, zoodat het uitverkocht raakte.
Door den uitgever A.W. Sijthoff te Leiden uitgenoodigd, besloot de auteur tot een
nieuwe, gewijzigde uitgave, die in 1897 onder den titel De Boekenwereld verscheen.
Behalve door een aantal aanvullingen en verbeteringen
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onderscheidde de nieuwe uitgave zich hierdoor van de oude, dat er sommige gedeelten
uit zijn weggelaten (sommige vakmenschen vonden dat de schrijver het publiek te
veel achter de schermen had laten kijken) en andere gedeelten uitgebreid; bovendien
was het door de goede zorgen van den uitgever van talrijke illustraties voorzien.
Toen ook dit werk uitverkocht was, verscheen in 1905 een derde, herziene, veel
vermeerderde uitgave onder den oorspronkelijken titel Boekhandel en Bibliographie,
waarin de in den vorigen druk weggelaten gedeelten weer waren opgenomen.
Een andere, naar de woorden van den schrijver zelf in zijn Voorbericht, ‘gewijzigde
en aanzienlijk vermeerderde nieuwe bewerking van een der hoofdstukken uit het in
1883 verschenen thans bijna uitverkochte Boekhandel en Bibliographie’ verscheen
in 1892 ter gelegenheid van de Internationale Tentoonstelling voor Boekhandel en
aanverwante vakken te Amsterdam onder den titel Het Boek in onze Dagen. Bestemd
voor de bezoekers van deze tentoonstelling, maar ook voor hen die daartoe niet in
de gelegenheid waren, had de uitgever Sijthoff, daartoe in staat gesteld door een
groot aantal reclame-bijlagen van drukkersfirma's, den prijs van dit boek zeer laag
gesteld met het gevolg, dat de geheele oplaag ad 5000 exemplaren reeds voor de
verschijning was uitverkocht, zoodat aan de later ingekomen navraag ad nog ruim
9000 exemplaren niet kon worden voldaan en de exemplaren in den boekhandel voor
het drie-, ja zesvoudige van den prijs werden geleverd. ‘Het gebeurt zelden’, zoo
leest men in het Nieuwsblad voor den Boekhandel van 28 Oct. 1892, ‘dat op een
hollandsch boek de aandacht van den duitschen boekhandel wordt gevestigd - door
een Duitscher. We haasten ons dus te melden, dat zulk een voorrecht is te beurt
gevallen aan ‘Het boek in onze dagen, door R. van der Meulen’ en dan wordt het
oordeel van Th. Goebel in het Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel
weergegeven, die aan het slot van zijn bespreking schrijft:. ‘Soll ich das Urteil über
Het Boek in onze Dagen in wenig Worte zusammenfassen, so glaube ich dies nicht
besser thun zu können, als indem ich das Bedauern darüber ausspreche, dass es im
Buchhandel nicht mehr zu haben, sowie dass eine Neuauflage, seiner zahlreichen
Kunstblätter halber, nicht möglich ist. Es ist für den Fachmann, wie für den Laien
gleich anziehend und lehrreich und im ganzen ein sehr schätzenswertes Erzeugnis
holländischer bezw. Sijthoff'scher Druckindustrie’.
Oorspronkelijk als tweede deel bedoeld bij Het Boek in onze Dagen verscheen in
1896 het werk Over de Liefhebberij voor Boeken, voornamelijk met het oog op het
boek vóór onze dagen. Het plan daartoe, zegt de schrijver in zijn Voorbericht, was
reeds geruimen tijd geleden opgevat, maar nam een vasteren vorm aan, toen de
uitgever hem uitnoodigde tot een Nederlandsche bewerking van Otto Mühlbrecht's
Die Bücherliebhaberei am Ende des 19. Jahrhunderts. De bedoeling van den schrijver
was echter meer
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iets te geven in den trant van Henri Bouchot's Le Livre en Percy Fitzgerald's The
book fancier; al erkent hij gaarne de verplichting die hij ook aan Mühlbrecht's arbeid
heeft gehad, in zijn geheel heeft het Hollandsche werk een van het Duitsche afwijkend
karakter gekregen. Het was dus bepaald onjuist dat Mühlbrecht van ‘eine Holländische
Uebersetzung’ sprak en zich verwonderde dat zijn naam niet op het titelblad stond
vermeld. Maar aan den anderen kant wil hij toch ook wel erkennen, dat hij voor zijn
tweeden druk, in 1898 verschenen onder den titel ‘Die Bücherliebhaberei in ihrer
Entwickelung bis zum Ende des 19. Jahrhunderts’, aan Van der Meulen wederkeerig
verplichting heeft: ‘Auch muss ich anerkennen, dass ich von van der Meulen manches
gelernt habe, seine Erweiterungen waren z.B. die erste Quelle, welche sick mir für
die Geschichte der Bücherliebhaberei in Holland erschlossen hat. Ich betrachte
deshalb die Ergänzungen und Verbesserungen, die ich von van der Meulen
übernommen habe, als eine wertvolle Bereicherung meines Buches’ schrijft hij in
zijn voorbericht. Geschreven voor het groote publiek, waarbij men den tekst dus niet
al te wetenschappelijk moet beoordeelen, met buitenlandsche voorgangers tot model,
is het door het vele over Nederlandsche drukkunst een echt Nederlandsch boek
geworden, aldus kan men den inhoud der verschillende recensies kortelijk
samenvatten. En in een aangenamen, onderhoudenden, hier en daar zelfs boeienden
stijl geschreven, want hiervoor bezat Van der Meulen ontegenzeggelijk het talent.
‘Wat is het boek van R. van der Meulen een aangename lectuur’ roept de vroegere
Leidsche universiteitsbibliothecaris Dr. W.N. du Rieu uit1 naar aanleiding van diens
boek over De Courant, in 1885 in twee deelen bij A.W. Sijthoff te Leiden verschenen.
Het eerste deel heeft tot ondertitel: Geschiedkundig en vergelijkend overzicht der
nieuwsbladen van alle landen; het tweede: Samenstelling en beheer van groote en
kleine nieuwsbladen. Dit laatste aan de inrichting en praktijk der courant gewijde
deel werd door uitgever en schrijver opgedragen aan de nagedachtenis van hun vriend,
den wakkeren dagbladuitgever G.L. Funke, kort te voren den 18den October 1885
overleden, ‘wiens voorkomende hulpvaardigheid van zoo groote belangstelling en
sympathie voor de ‘Courant’ blijk gaf’. In het Voorbericht tot het eerste deel zegt de
schrijver, dat de gunstige ontvangst, een paar jaar geleden aan Boekhandel en
Bibliographie te beurt gevallen, een door uitgever en schrijver gekoesterd plan tot
rijpheid bracht, om als tegenhanger daarvan een handboek over de Courant te geven.
Terwijl Frankrijk, Duitschland, Engeland, Amerika enz. niet alleen een geschreven
geschiedenis hunner dagbladpers, maar ook practische handboeken voor den
merkwaardigen tak van nijverheid door de courant in het leven geroepen bezitten,
mist

1

Levensber. Letterk. 1895-'96, blz. 25.
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Nederland, ‘waar het journalisme nog wel zijn oorsprong schijnt te hebben’ zulk een
boek. ‘Wel bezitten wij’ gaat hij voort ‘talrijke en hoogstbelangrijke bijdragen
betreffende de geschiedenis van eenige afzonderlijke couranten, welke studiën elke
latere geschiedschrijver der Nederlandsche journalistiek als zeer voorname en
betrouwbare bronnen zal hebben te raadplegen, doch deze zijn in verschillende
periodieken verspreid en liggen dus niet onder ieders bereik’. Een ieder deskundige
weet, dat onder deze studiën in de allereerste plaats bedoeld zijn de voortreffelijke
studiën van hem, dien Van der Meulen in het begin van zijn tweede hoofdstuk over
‘De Courant in Nederland gedurende de 17e-19e eeuw’ noemt ‘de geschiedschrijver
der Nederlandsche journalistiek Mr. W.P. Sautijn Kluit’, aan welken geleerden
navorscher hij erkent voor dit hoofdstuk veel te danken te hebben. Met begrijpelijken
spijt heeft Sautijn Kluit, die er zelf nooit toe is kunnen komen, de resultaten van zijn
verspreide studiën in een algemeen werk over de courant neer te leggen, van de
verwerking van zijn vondsten in het genoemde hoofdstuk van het boek van Van der
Meulen kennis genomen, zooals men lezen kan in het levensbericht dat zijn zwager
Dr. du Rieu voor onze Maatschappij over hem heeft geschreven. ‘Dit boek’, zegt Dr.
du Rieu, ‘heeft mijn zwager groot verdriet gedaan; de schrijver had zoo ontzettend
veel aan hem ontleend, maar ook getoond hoe of over de courant in haar geschiedenis
en wording d.i. druk en uitgaaf, een leesbaar boek te schrijven is, dat door zeer velen
is en zal worden gelezen’. Voor enkele hoofdstukken van het tweede deel erkent Van
der Meulen veel te danken te hebben aan de buitenlandsche literatuur. ‘Daartegenover
staat echter, dat al wat op de praktijk betrekking heeft aan de werkelijkheid (ten
onzent in veel opzichten van het buitenland verschillende) getoetst is geworden’. De
eerste afleveringen van het boek waren verschenen onder het pseudoniem Willem
Haversmit (welke naam hem een schrijven van Piet Paaltjens bezorgde); immers met
begrijpelijken schroom had Van der Meulen zich aan het onderwerp gewaagd. ‘De
ingenomenheid en waardeering evenwel, waarmee de eerste afleveringen door de
voornaamste vertegenwoordiger der Pers en des Boekhandels werden ontvangen’
zegt hij in zijn Voorbericht, ‘deden mij vaster in de schoenen staan, zoodat ik thans,
den wensch des uitgevers opvolgende, bij de voltooiing van het Geschiedkundig
overzicht mijn vermomming heb laten wegvallen’. Die ingenomenheid en waardeering
kwamen niet alleen uit ons land, maar ook in het buitenland verschenen enkele
waardeerende recensies en aankondigingen, b.v. in Duitschland, ja zelfs vindt men
het werk gunstig besproken in een nommer van het te Lecce (Zuid-Italië)
verschijnende dagblad l'Ordine door N. Bernardini, den auteur van de Guida della
Stampa periodica Italiana. En in dit verband mag ik er misschien ook wel even op
wijzen, dat het boek ter sprake wordt gebracht
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in het hoofdstuk ‘Giornali e giornalisti’ van het aardige in 1897 te Florence verschenen
werkje over ons land en volk van den Italiaanschen journalist Ernesto Zenuti ‘Vita
Olandese, Studi e impressioni di un giornalista’. Van der Meulen zelf heeft De
Courant nooit anders beschouwd dan als een voorlooper, maar evenmin als op zijn
Boekhandel en Bibliographie heeft iemand op De Courant ooit het werk laten volgen,
dat hij zich voorstelde het onderwerp volkomen waardig te zijn. En werd het eerste
door vakmannen een vademecum genoemd, dat het tweede na veertig jaren door
vakmannen nog altijd hoogelijk gewaardeerd wordt, bleek mij na den dood van den
schrijver uit een brief van den secretaris van den Nederlandschen Journalistenkring,
die daarin sprak van ‘het voortreffelijke boek over De Courant van Uw vader’.
De toekomstige geschiedschrijver der Nederlandsche journalistiek zal nog een
ander geschrift van Van der Meulen met vrucht kunnen raadplegen, ik bedoel zijn
Een veertigjarige uitgeversloopbaan. Gelijk bekend is dit de beschrijving van de
loopbaan van 1851-1891 van den Leidschen uitgever A.W. Sijthoff, in hoofdzaak
getrokken uit de bescheiden, berustende in het rijke archief der uitgeverszaak. In
haar oorspronkelijken vorm als manuscript gedrukt en als zoodanig slechts bestemd
voor de familieleden van den uitgever en enkele intimi, trok deze gelegenheidsuitgave
de aandacht van eenige vooraanstaande mannen in den boekhandel. A.C. Kruseman
en Mart. Nijhoff waren van oordeel, dat dit gedenkboek, ‘door een Vriendenhand
geschetst’ ‘een niet onbelangrijke bijdrage zou vormen tot de geschiedenis van de
Nederlandsche beschaving en letterkunde in 't algemeen en van den boekhandel en
de journalistiek hier te lande in 't bijzonder’; zij wisten Sijthoff over te halen om het
boek met weglating van eenige gedeelten van te particulieren aard, ook voor een
ruimeren kring toegankelijk te maken door het te doen opnemen in de reeks der
Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel. Ook in dit werk
levert Van der Meulen weer een eerste proeve, ditmaal op een bij ons nog
onontgonnen gebied. Men leze b.v. het begin van het 4de hoofdstuk: ‘Indien zij, die
de levens en de geschiedenis van het ontstaan der werken van beroemde letterkundigen
voor tijdgenoot of nakomelingschap te boek stellen, eens gebruik konden maken van
de briefwisseling dier auteurs met hun uitgevers, welk een aantal belangrijke
bijzonderheden zouden zij daaruit kunnen ontleenen. Bezit Duitschland in
afzonderlijke uitgaven Schiller's Geschäftsbriefe, Goethe's en Wieland's
correspondentie met hun uitgevers, bovendien in Brockhaus' biographie een aantal
belangrijke brieven, o.a. van Schopenhauer, bij ons te lande is van dien aard nagenoeg
niets gepubliceerd’. Aan den aandrang om verder iets uit dit boek, dat zich als een
roman laat lezen, aan te halen, moet ik weerstand bieden. Men leze het zelf en
oordeele.
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Alleen zij het mij geoorloofd op enkele plaatsen te wijzen, die ons den auteur zelf
naderbrengen. Wanneer hij uit de periode van den Fransch-Duitschen oorlog een
brief publiceert van den ‘achtenswaardigen, maar door den oorlog verbitterden
grijsaard’ den kunstplaatdrukker Ad. Goubaud, die uit Parijs naar Brussel was
gekomen, waarin deze o.a. schrijft van de Duitschers: ‘Ces gens ne sont pas des
guerriers, ce sont des voleurs... ce sont des fusilleurs d'innocents’, dan vindt hij het
noodig daarnaast ‘als tegenhanger’ een brief te publiceeren van den bekenden
Leipziger uitgever op kunstgebied E.A. Seemann, waarin sprake is van ‘der Streit
mit Frankreich oder vielmehr mit dem Regiment der Napoleoniden’. En wanneer de
schrijver in het als manuscript gedrukte exemplaar den val van den Haagschen
uitgever Fuhri in het verband niet onvermeld kan laten, dan zegt hij voor hij het
dagboek van den rampzaligen man publiceert: ‘De treffende uitingen, onder den
indruk van het oogenblik ter neer geschreven, mogen het jongere geslacht tot een
zachter oordeel stemmen dan vele zijner tijdgenooten over hem hebben geveld’. Hoe
verheugt het hem blijkbaar iets verder te kunnen zeggen: ‘Het is merkwaardig, hoe
zijn vrienden, en wel in de eerste plaats zij, die door hem belangrijk geldelijk nadeel
ondervonden hadden, zich korten of langeren tijd daarna altijd op verschoonende of
zelfs sympathieke wijze over hem uitlieten. Een paar aanhalingen uit brieven van
Fred. Muller aan S(ijthoff) zijn daarvan mede een bewijs’; zelf noemt hij hem in het
In Memoriam A.W. Sijthoff: ‘K. Fuhri te 's Gravenhage, een der hoogststaanden
onder de uitgevers’. - Een veertigjarige uitgeversloopbaan had ook elders wat men
tegenwoordig noemt ‘een goede pers’; uit een niet ongeestige aankondiging door
Boele van Hensbroek in den Nederlandschen Spectator van Juli 1891 nog dit fragment:
‘In deze boekenwereld evenmin als in de gewone wereld (is) niet die het beste, die
de mooiste carrière maakt. Ach, ik ben er toch al te zeker van, dat het boek over
Sijthoff nooit een tweeden druk beleven zal. En toch is dit werk een model wat betreft
methode en vorm’.
In zijn In Memoriam A.W. Sijthoff heeft Van der Meulen later kortelijk geschetst
hoe hij met dezen meer dan 30 jaren, eerst door zaakrelatiën, daarna door
vriendschapsbanden, verbonden is geweest. Het was Sijthoff, die hem wist over te
halen en aan te sporen tot zijn werk over De Courant. ‘Bij dezen arbeid’ zegt hij,
‘leerde ik S. kennen als onbekrompen uitgever, want niet alleen dat hij aan al mijn
wenschen, wat betreft de wedergave van oude en zeldzame couranten, voldeed, maar
ook zelf ontzag hij moeite noch kosten om bladen uit alle deelen der wereld machtig
te worden’. Het succes van verschillende zijner werken, die in min of meer korten
tijd uitverkocht raakten, meent de auteur voor een niet gering deel te moeten
toeschrijven aan de zorgen van den uitgever voor deze boeken en
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diens wijze van exploitatie. In latere jaren is Van der Meulen meermalen gedurende
een deel van zijn zomervacantie, die hij meestal in het buitenland doorbracht ter
verpoozing van zijn drukke werkzaamheden aan het Rotterdamsch Leeskabinet, de
gast van den heer en mevrouw Sijthoff geweest, zoowel te Luchon in de Pyreneën
als te Feldafing bij München. Ook met Sijthoff's schoonzoon, den heer C.G. Frentzen,
den bestuurder der zaak te Leiden, later mededirecteur der uitgeversmaatschappij,
evenals met diens zoon, den heer A.W. Frentzen, den tegenwoordigen directeur der
vennootschap, heeft Van der Meulen altijd op de meest vriendschappelijke wijze
samengewerkt, vooral sedert in 1896 Sijthoff door aankoop eigenaar geworden was
van al de bibliographische uitgaven van C.L. Brinkman.
Mij rest nog iets te zeggen over Van der Meulen's bijna dertigjarig
bibliothecarisschap aan het Rotterdamsch Leeskabinet. Dat Frederik Muller goed
gezien had met Van der Meulen daarvoor aan te wijzen, blijkt uit alle jaarlijksche
verslagen der inrichting, waarin de bibliothecaris wordt gehuldigd om zijn uitstekend
werk, gelijk de tegenwoordige bibliothecaris, de heer J.E. van der Pot, aan zijn graf
heeft willen getuigen. En in het laatst verschenen verslag van 1926, waarin hij een
eerbiedige hulde brengt aan de nagedachtenis van zijn voorganger, schrijft genoemde
heer: ‘Dagelijks profiteeren wij nog van de voortreffelijke wijze, waarop hij de
catalogi onzer bibliotheek heeft verzorgd’. Voor dien catalogus heeft Van der Meulen
een eigen kaartstelsel ontworpen. ‘En hoe voortreffelijk deze legger is ingericht,
blijkt wel hieruit, dat openbare boekerijen, o.a. de Koninklijke Bibliotheek, het
systeem Van der Meulen hebben overgenomen’ schrijft het Nieuwsblad voor den
Boekhandel van Juni 1905. Den 15den Juni 1905 is Van der Meulen ter gelegenheid
van zijn 25-jarige werkzaamheid aan het Leeskabinet door de Hoofdcommissie en
de leden, uit dankbaarheid voor hetgeen hij voor de inrichting had tot stand gebracht,
gehuldigd bij monde van den voorzitter der Hoofdcommissie, waarbij hem uit naam
van 650 leden, die aan deze huldiging hadden deelgenomen, o.a. een album werd
aangeboden, op welks eerste bladzijde de opdracht te lezen staat: ‘Aan Rimmer van
der Meulen, den bescheiden man van wetenschap, den kundigen bibliothecaris, den
hulpvaardigen mensch, de trouwe vraagbaak voor velen’. Tevens werd deze
gelegenheid door den Boekhandel aangegrepen om van zijn dankbaarheid te getuigen.
Namens de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels sprak de
voorzitter en namens vele vrienden in den boekhandel R.W.P. de Vries. Nog vier
jaar is Van der Meulen in Rotterdam werkzaam geweest, den 30sten April 1909 legde
hij zijn werkzaamheid neer, ten einde zich verder geheel te kunnen wijden aan zijn
bibliographischen arbeid, die hem, bij de reusachtige toename der boekenproductie
in ons land, steeds meer in beslag had genomen. Ook bij gele-
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genheid van zijn afscheid mocht Van der Meulen ervaren, hoe niet alleen het
toenmalige bestuur, maar ook de vorige hoofdcommissies van zijn intrede in 1880
af, zijn werk op prijs hadden gesteld. Het eerelidmaatschap der Vereeniging werd
hem daarbij aangeboden. En bij zijn heengaan uit Rotterdam schreef Henri Dekking
over hem een zijner In en om Rotterdam-feuilletons, waaruit niet alleen een groote
waardeering voor 's mans werk, maar ook een warme sympathie voor zijn persoon
spreekt. Het zij mij geoorloofd het slot er van hier aan te halen: ‘Het zal voor ons,
oudere leden, vreemd zijn in de benedenachterzaal aan die ordelijke schrijftafel,
onder het portret van zijn voorganger, den heer Mulder Bosgoed, den heer Van der
Meulen niet meer te zien zitten. Niet meer een beleefden groet en een vragenden blik
van die ernstige oogen te ontvangen, niet meer die rustige stem te hooren, die dadelijk
zekerheid geeft, dat wij niet vergeefs kwamen. ‘De kundige bibliothecaris, de
hulpvaardige mensch, de trouwe vraagbaak voor velen’. Als zoodanig zal, wie met
hem in aanraking is geweest, den heer Van der Meulen niet vergeten. Een schat van
sympathie en dankbaarheid laat hij, bij zijn heengaan, in Rotterdam achter’.
Sedert 1909 metterwoon te 's-Gravenhage gevestigd, ging Van der Meulen voort
met de bewerking zijner maandelijksche en jaarlijksche bibliographieën, terwijl in
het tijdvak 1909-1925 de tienjaarlijksche Brinkman's Catalogus van 1901-1910, niet
minder dan 2700 kolommen tellende, alsmede die van 1911-1915 en 1916-1920
verschenen en hij van den daarop volgende catalogus 1921-1925 het grootste deel
heeft kunnen voorbereiden. Aan de firma Sijthoff bleef hij zijn gewaarde adviezen
verstrekken, terwijl hij een enkele maal naar Amsterdam ging als lid der Commissie
voor het bijeenbrengen van bouwstoffen voor de geschiedenis van den Nederlandschen
Boekhandel, waarin hij tal van jaren zitting had. Den 30sten September 1925 verzond
hij zijn laatste proef van de September-aflevering der Nederlandsche Bibliographie;
den 23sten October overleed hij aan een ziekte, waarvan de eerste verschijnselen zich
in de eerste helft van het jaar hadden geopenbaard. Toen Van der Meulen op den
stillen herfstmiddag van den 26sten October naar zijn laatste rustplaats werd geleid,
werd aan zijn graf stil en in woorden getuigd van de dankbaarheid en waardeering
voor den bibliograaf, den bibliothecaris en den schrijver over het boek, zij die het
meest in hem verloren, betreurden den mensch.
R. VAN DER MEULEN RZ.
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Lijst van geschriften.
Brinkman's Alphabetische Lijst van Boeken, Landkaarten enz., die in het Koninkrijk
der Nederlanden uitgegeven of herdrukt zijn. 1873-1924.
Alphabetische Naamlijst van Boeken, Plaat- en Kaartwerken, die gedurende de
jaren 1863-1875 in Nederland uitgegeven of herdrukt zijn.
Wetenschappelijk Register behoorende bij Brinkman's Alphabetische Naamlijsten
van Boeken, Plaat- en Kaartwerken, uitgegeven in 1850-1875.
Brinkman's Catalogus van Boeken, Plaat- en Kaartwerken, die in Nederland zijn
uitgegeven of herdrukt. 1850-1882; 1882-1891; 1891-1900; 1901-1910; 1911-1915;
1916-1920. Met de Repertoria (loopende over dezelfde jaren) en de Titelcatalogi op
het gebied der Nieuwe Letterkunde (de eerste: 1800-1888).
Nederlandsche Bibliographie. (Maandelijksche) Lijst van nieuw verschenen
uitgaven. 1887-1925 (no. 9).
De Boekenmarkt in 1923 samengesteld onder leiding van de redactie van de
Nederlandsche Bibliographie. Het bibliographisch gedeelte bewerkt door -.
Bibliografie der Technische Kunsten en Wetenschappen. 1850-1875. Amsterdam,
C.L. Brinkman 1876.
Algemeene Aardrijkskundige Bibliographie van Nederland. Uitgegeven door de
Afdeeling ‘Nederland’ van het Aardrijkskundig Genootschap. 1ste deel. Algemeene
en plaatselijke beschrijving. 3de deel. Het Volk en zijn Bedrijf (het laatste te zamen
met W.J.D. van Iterson en J.E. van Renesse). Leiden, E.J. Brill 1888-1889.
Lijst van Boeken, geschikt om opgenomen te worden in de Volksbibliotheken
(Maatschappij tot Nut van 't Algemeen) (te zamen met S.L. van Looy en J.A.
Jungmann). Amsterdam, S.L. van Looy en H. Gerlings 1894.
Lijst van Boeken, geschikt om opgenomen te worden in de Bibliotheken voor
jongelieden (Maatschappij tot Nut van 't Algemeen) (te zamen met S.L. van Looy
en J.A. Jungmann). Amsterdam, S.L. van Looy en H. Gerlings 1895.
Boekhandel en Bibliographie. Leiden, A.W. Sijthoff 1883. 2de herziene en gewijzigde
druk (onder den titel: De Boekenwereld) 1897. 3de herziene en vermeerderde druk
1905.
De Courant. I Geschiedkundig en vergelijkend overzicht der nieuwsbladen van
alle landen. II Samenstelling en beheer van groote en kleine nieuwsbladen. Leiden,
A.W. Sijthoff 1885.
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Een veertigjarige uitgeversloopbaan. A.W. Sijthoff te Leiden 1851-1891. Naar
bescheiden uit het archief der zaak geschetst door een Vriendenhand. Als manuscript
gedrukt. - Idem, geschetst door R. van der Meulen (Bijdragen tot de Geschiedenis
van den Nederlandschen Boekhandel, 3de deel). Amsterdam, P.N. van Kampen en
Zoon 1891.
Het Boek in onze Dagen. Leiden, A.W. Sijthoff 1892.
Over de Liefhebberij voor Boeken. Leiden, A.W. Sijthoff 1896.
Bibliographie. In: Nieuwsblad voor den Boekhandel van 4 en 7 Nov. 1879.
Het Bibliopolium te Amsterdam. In: Eigen Haard 1884, blz. 635-638.
De typographische inrichting van de firma Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem.
In: Eigen Haard 1893, blz. 454-458, 471-475.
Chemigrafie en Fototypie. In: De Natuur 1894, blz. 103-108, 134-140.
Het Boek. In: Nederland in den aanvang der 20ste Eeuw, blz. 483-495.
P. Noordhoff 1858-1898. In: Eigen Haard 1898, blz. 550-552. Uitvoeriger in:
Nieuwsblad voor den Boekhandel 1898, no. 71.
In Memoriam H.A. Kramers. In: Adresboek voor den Nederlandschen Boekhandel
1899.
In Memoriam A.W. Sijthoff. In: Adresboek voor den Nederlandschen Boekhandel
1914.
In Memoriam C.G. Frentzen. In: Adresboek voor den Nederlandschen Boekhandel
1915. - Ook verschenen als: Levensbericht van C.G. Frentzen. In: Levensberichten
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 1914-1915. - C.G. Frentzen †
In: Nieuwsblad voor den Boekhandel 1914, blz. 871.
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Levensbericht van Dr. W. Meijer.
Aan Colerus' levensbeschrijving van Spinoza is steeds groote waarde gehecht, als
zijnde te boek gesteld door een oprecht en betrouwbaar tegenstander; niet minder
beteekenis echter meende Dr. Meijer te kunnen toekennen aan Lucas' biographie van
den wijsgeer, vermits deze afkomstig was van een vereerder en geestverwant, die
den meester beter had vermogen te begrijpen. Laatstbedoelde overweging heb ik mij
herinnerd toen mij van wege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde verzocht
werd een levensbericht samen te stellen omtrent Spinoza's meest overtuigden discipel
Dr. W. Meijer; tevens is bij de uitvoering dezer opdracht ernstig gestreefd om aan
de vereischte objectiviteit niet te kort te doen.
In Dr. Meijers leven kunnen vier tijdperken onderscheiden worden: dat van den
student, den landbouwer, den journalist en den wijsgeer; bij de verscheidenheid van
belangstelling en werkzaamheden, welke daaruit blijkt, is Meijers persoonlijkheid
evenwel niet met zich zelve in tegenspraak gekomen.
Willem Meijer werd den 18en November 1842 te Amsterdam geboren, alwaar zijn
vader, die zich bij de invoering van het stoomwerktuig in de nijverheid vroegtijdig
uit zijne zaken had teruggetrokken, eene deftige huizinge aan de Heerengracht
bewoonde, welke des zomers verwisseld werd met het buitenverblijf Oostenhout,
gelegen aan den Dreef bij Haarlem. Dientengevolge heeft Meijer zijne jeugd
beurtelings te Amsterdam en Haarlem doorgebracht. Zijne opvoeding is grootendeels
de taak geweest van zijne verstandige, met practischen zin begaafde moeder, Mevrouw
Meijer-van Tijen, want reeds toen hij twaalf jaar was kwam zijn vader hem te
ontvallen.
Meijer was bestemd voor het predikambt. Zijne familie, die van oudsher tot de
Evangelisch-Luthersche Kerk behoorde, had meer in het bijzonder Ds. Ludwig Carl
Lenz tot haar geestelijken raadsman gekozen en van dezen ontving Willem het
godsdienstonderricht, dat aan de belijdenis des geloofs voorafgaat. Ds. Lenz beijverde
zich de Christelijke leer op Paulinischen grondslag te vertolken en Dr. Meijer later
zelfstandig oordeelende, heeft het
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immer aan den invloed van zijn geloovigen pastor toegeschreven, dat zijne
waardeering voor waarachtige vroomheid tot zijn hoogen ouderdom ongerept en
onverdacht is gebleven. Na particulier voorbereidend hooger onderwijs genoten te
hebben van den toenmaals bekenden docent Petrus Epkema, legde Meijer in 1862
met goeden uitslag het admissie-examen voor de Universiteit af. Hij ging nu
voorshands te Leiden studeeren.
Meijer, bij zijne clubgenooten weldra onder den naam van Majoor bekend, moet
een opgewekt en levendig student geweest zijn. Een aangenaam danser, een kloek
ruiter, deed hij zich kennen als de jonge man, wiens middelen veroorloofden zijn
leven naar eigen wensch in te richten. Daarbij bleef hij nochthans den ernst en het
doel zijner studie indachtig, met het gevolg, dat hij in 1866 summa cum laude mocht
slagen voor het candidaats-examen in de godgeleerdheid. Doch hiermede nam zijn
zoo hoopvol aangevangen loopbaan als theoloog tevens een einde.
Men leefde destijds hier te lande in een tijdperk van groote beroering op
protestantsch-kerkelijk gebied. De moderne theologie maakte snelle vorderingen: de
nawerking van David Friedrich Strauss. Toen geviel ook de strijd tusschen Allard
Pierson en Albert Réville nopens de vraag of een modern man al dan niet de kerk
behoorde te verlaten. Meijer, van huis uit rechtzinnig, was gaandeweg tot de
overtuiging gekomen van de onhoudbaarheid der orthodox-Christelijke geloofsleer.
Zou hij zich nu scharen onder de vrijzinnig-protestanten, die de kerk als gemeenschap
der geloovigen hadden prijsgegeven en haar nog slechts als administratieve eenheid
intact lieten? Zijne consequente geest verbood hem dit: hij achtte de moderne
denkbeelden onvereenigbaar met de Christelijke idee en dus evenzeer met de kerk,
de draagster dier idee. Eene allegorische interpretatie van de Heilige Schrift scheen
hem niet geoorloofd. Een en ander leidde er toe, dat hij, mede onder invloed der
geschriften van Pierson en Busken Huet besloot uit de kerk te treden. Mag men
aannemen, dat hij niet zonder innerlijken strijd tot dit besluit gekomen is; zeker is
het, dat hij in deze niet overijld te werk is gegaan. Alvorens toch aan zijn voornemen
gevolg te geven, wenschte hij na te gaan hoe men in Duitschland, de bakermat der
moderne theologie, deze met de practijk van het kerkelijk leven vereenigde. Te dien
einde toog hij naar Heidelberg en verbleef daar een semester.
Te Heidelberg volgde hij de colleges van Richard Rothe en andere corypheeën
der moderne richting. Geen dezer gevoelde zich echter bezwaard gebonden te blijven
aan het bestaande kerkelijk ritueel. Dezelfde mannen, die in de collegezaal de meest
vrijzinnige denkbeelden verkondigden, plaatsten zich des Zondags op of onder den
kansel tot leiding of bijwoning eener in orthodoxen zin ingerichte liturgie. In de kerk
zocht men stichting,
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geene theologie. Doch ook deze oplossing kon Meijer als onlogisch en onwaarachtig
niet aanvaarden. Hij gaf nu de theologie op en besloot in de letteren, bepaaldelijk de
geschiedenis, te gaan studeeren.
Te Leiden had de Alma Mater hem niet geboden wat hij van haar verwachtte. Hij
was daar in een gedachtenwereld gekomen, die slechts verbijzonderde: de historie
was ingekrompen tot anecdote, Latijn en Grieksch tot woordkunde; zin voor het
algemeene, dat specifiek wijsgeerig kenmerk, kon hij niet ontdekken. Deze
overweging deed hem naar Groningen trekken, waar hij, het groot mathesisexamen
gunstig volbracht hebbende, zich andermaal met inspanning op de wetenschap wierp.
Na een tweejarig verblijf aldaar liet hij echter plotseling, zonder zelfs het
candidaats-examen te hebben afgelegd, zijne Academische studiën varen om zich
als landbouwer te vestigen. Verschillende omstandigheden hebben tot het nemen
van dit besluit samengewerkt. De onmiddellijke aanleiding er toe was gelegen in het
onverwachts overlijden zijner moeder. De regeling en afwikkeling der nalatenschap,
mede ten behoeve zijner beide toen nog ongehuwde zusters, onttrok hem geruimen
tijd aan de studie en eenmaal weder in het bedrijvige Amsterdam, kon hij den lust
om zich als een practisch werkzaam lid der samenleving te vestigen niet langer
bedwingen. Geringe ambitie voor het geven van schoolsch onderricht, waarop hij na
voltooiing zijner literaire studie wellicht aangewezen zou zijn en anderzijds de
omstandigheid, dat hij zelve zich ten eenenmale ongeschikt voor den handel achtte,
hebben hier tevens als overwegingen gegolden, maar bovenal deed zich de wensch
gelden om eerlang in het huwelijk te kunnen treden. Meijer had zich namelijk een
paar jaren te voren verloofd met Johanna C.A. Hesse, dochter van den Pastor Hesse
te Emden, die hij ten huize van zijn Groningschen studiegenoot, den Lutherschen
theoloog W.J. Manssen, had leeren kennen.
Nog in October van hetzelfde jaar (1868) werd zijn huwelijk voltrokken en vestigde
Meijer zich te Bennebroek, waar hij weldra eene hofstede liet bouwen, die hij De
Meijerij noemde. Meijer heeft zijn met voorliefde gekozen beroep, waarin hij zich
spoedig grondig had ingewerkt, met toewijding uitgeoefend. Toch is het bedrijf hem
niet loonend geweest. Zeker is het niet onmogelijk, dat de voormalige student in de
theologie en letteren, waar hij thans persoonlijk allerlei hem tot dusverre onbekende
zaken ter hand nam - op veilingen en markten landerijen en vee kocht - wel eenigszins
ten achter gestaan zal hebben bij lieden, die zulks van hunne prille jeugd hadden
bijgewoond, doch afgescheiden hiervan waren de oeconomische omstandigheden
den landbouwer niet gunstig. In die jaren toch begon de groote invoer van graan uit
Amerika, dat zelfs in den vorm van meel als ballast werd overgevoerd, hetgeen de
prijzen der Hollandsche producten sterk
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omlaag trok. Duitschland had zijne beschermende rechten, maar Nederland, dat alles
over had voor den handel der groote steden - getuige de aanleg van het
Noordzee-Kanaal en den Nieuwen Waterweg naar Rotterdam - betoonde zich ten
aanzien van den landbouw tamelijk onverschillig. De landerijen daalden sterk in
waarde en ook Meijers vermogen werd in die dagen getiërceerd. Niettemin breidde
zijn bedrijf zich voortdurend uit. Na een tweejarig verblijf te Bennebroek verhuisde
hij naar Hillegom en bestuurde van hier zijne in den omtrek, o.a. in de
Haarlemmermeer en bij Sloterdijk, gelegen hoeven. Dit duurde tot 1879. Toen werd
de trek naar het geestelijk leven eener stedelijke omgeving hem te machtig. Ofschoon
hij te Hillegom door het organiseeren van voordrachten over maatschappelijke en
ethische onderwerpen en het stichten eener leesbibliotheek niet zonder succes tot
verhooging van het geestelijk en zedelijk peil der landelijke bevolking werkzaam
was geweest, bood deze hem daarvoor weinig terug. Alzoo vertrok hij naar het hem
bekende Haarlem, mede ten behoeve van het onderwijs zijner kinderen, want hem
waren inmiddels drie zoons en vier dochters geboren.
Na zijne vestiging te Haarlem heeft Meijer zich gaandeweg uit den landbouw
teruggetrokken. De boerderijen waren onder bedrijfsboeren gesteld, doch voorshands
trok hij nog dagelijks te paard of per fiets van de stad naar zijne bezittingen. Hij toch
is een der eersten geweest, die hier te lande gebruik maakten van de aanvankelijk
lang niet gevaarlooze velocipède en niet zonder ontsteltenis zagen de boeren den
Heer Meijer op zijn hoog wiel de wegen afsnellen. Weldra kon hij echter aan anderen
arbeid denken en mede tengevolge van de omstandigheid, dat het vinden van eene
voor een man van zijne wetenschappelijke vorming passende betrekking bemoeilijkt
werd door het niet bezitten van den doctorstitel, kwam hij er toe zich in de
journalistiek te begeven. Reeds terstond had hij zich in 1879 als verslaggever
verbonden aan het Haarlemsch Dagblad, doch de uitgave daarvan moest niet lang
daarna gestaakt worden.
Meijer heeft zich te Haarlem nogal geroerd. Tot ergernis der stijfdeftige
Haarlemmers brak hij openlijk met de liberale partij en richtte met eenige
gelijkgezinde vrienden eene radicale kiesvereeniging op, Volksbelang geheeten. De
beginselen dezer radicale partij zijn voor een goed deel terug te vinden in de latere
vrijzinnig-democratische partij van Mr. A. Kerdijk. Meijer keerde zich tegen het
conservatisme, dat de oude liberalen, die slechts zin hadden voor zuiver politieke
quaesties, weerhield de oeconomische vraagstukken onder het oog te zien en zich
nog veelal lieten leiden door het beginsel van het laissez faire, laissez passer,
waartegenover Meijer stelde: staat en maatschappij is hetzelfde. Inzonderheid heeft
hij de belangen van den landbouw in de pers gediend. Een uitsluitend daaraan gewijd
blaadje, De Plattelander, was door hem opgericht, doch is niet geslaagd. Nochtans
hebben

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1926

161
zijne vele elders geplaatste artikelen het hunne bijgedragen om de beteekenis van
den landbouw voor ons land meer naar waarde te doen schatten, welk inzicht ten
slotte geleid heeft tot de instelling van een afzonderlijk Departement van Landbouw,
Nijverheid en Handel. Kenmerkend werd Landbouw hier het eerst genoemd.
Nog is Meijer te Haarlem lid van de Commissie van Toezicht op het lager onderwijs
geweest.
In 1890 vestigde hij zich te 's-Gravenhage en hiermede ving een nieuw tijdperk
van zijn leven aan, dat uitsluitend gewijd is geweest aan de wetenschappelijke en
practische beoefening der wijsbegeerte, inzonderheid die van Spinoza.
Dr. Meijer is sedert hij besloot de kerk te verlaten een overtuigd vrijdenker
gebleven. De vrije gedachte heeft zich in den loop der eeuwen geuit, nu eens als een
ondoordachte aanval op elk godsdienstig geloof, dan weer als eene vruchtelooze
poging tot onderlinge verzoening van alle dogma's. Maar meestal toch was haar
streven en ook haar kracht in de ontkenning gelegen. Meijer is echter niet op een
negatief standpunt blijven staan. Door het aanvaarden van Spinoza's philosophie de eenige wijsbegeerte, die den vrijen mensch past - had hij zich eene wereld- en
levensbeschouwing verworven, die ook voor onzen tijd vaste normen bood. Niet
plotseling had hij den wijsgeer als het ware ontdekt, maar gaandeweg had hij zijne
eigene denkbeelden, nauwkeuriger onderzocht en duidelijk geformuleerd bij Spinoza
teruggevonden. Ten slotte heeft hij diens leer als een vrij, d.w.z. een door de rede
van openbaring en traditie verlost mensch aanvaard en zich met den geest van Spinoza
vereenzelvigd. Hij is de meest ware Spinozist geweest sedert Spinoza. Uit dien hoofde
is zijne interpretatie van des wijsgeers geschriften hooger te stellen dan die van hen,
welke uitsluitend wetenschappelijke belangstelling voor Spinoza's philosophie
koesteren. Meijers vertolking nu was volkomen rationalistisch. Noch heeft hij getracht
den wijsgeer in te lasschen in eene historische reeks van denkers, noch gepoogd diens
leer psychologisch te verklaren. Ofschoon dieper dan eenig ander doorgedrongen in
de kennis van Spinoza's leven en tijd - uitdermate nuttig tot goed verstand van diens
wijsgeerige concepties - mocht eene historische beschouwing z.i. niet leiden tot de
opvatting als zou in Spinoza's leer slechts eene verbijzondering zijn te zien van in
verschillende eeuwen tot uiting gekomen denkbeelden. Eene evolutie, zooals door
Hegel ten opzichte van de geschiedenis van den menschelijken geest werd ondersteld,
heeft Meijer nimmer kunnen verstaan. Het eerste kenmerk van Spinoza's stelsel achtte
hij gelegen in het feit, dat het eene vrije philosophie was, d.w.z. dat elk historisch
en persoonlijk element er uit gebannen bleef. Indien er toch één philosoof was
geweest, die zich had weten los te maken van, en onafhankelijk was komen te staan
tegenover invloeden van
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ras, opvoeding en omgeving, dan was het zeker Spinoza geweest. Daarom diende
zijn leer genomen te worden zooals zij daar ligt, in en op zich zelve te worden
beschouwd, waarbij men zich dan tevens had te onthouden er in te zoeken wat er
niet in te vinden was, als het evolutie-begrip e.d.
Meijers eigenaardige beteekenis is verder geweest, dat hij een redelijk gefundeerd
philosophisch systeem als eene levensleer heeft gepropageerd. Niet altijd en overal
scheen het echter doelmatig zulks onmiddellijk te doen. Daarom had hij zich een
viervoudige taak gesteld, die gelegen was in: 1o de bevordering der vrije gedachte;
2o aanmoediging tot beoefening der wijsbegeerte in het algemeen; 3o de verbreiding
van de kennis omtrent Spinoza's leer; 4o de practische toepassing daarvan in huisgezin
en maatschappij. Tusschen deze vier bestaat niet alleen verband: het een vloeit
denknoodwendig uit het ander voort.
Als vrijdenker had Meijer zich aangesloten bij de Nederlandsche
Vrijdenkersvereeniging De Dageraad. Hij was tot haar toegetreden op grond van
hare beginselen en doel, niet van hare handelingen. Te 's-Gravenhage vond hij de
aldaar gevestigde afdeeling in een toestand van verval, waaruit hij getracht heeft haar
op te heffen. Sindsdien sloten zich, evenals in vroeger jaren het geval was geweest,
weder meer intellectueel ontwikkelden bij haar aan en trad zij krachtiger naar buiten
op. Menig geschrift is in die dagen van De Dageraad uitgegaan, dat door Meijer
geredigeerd was, handelende over de opheffing der verplichting tot het afleggen van
den eed, over het verlaten van het kerkgenootschap, over verschillende pauselijke
encyclieken enz. Ten slotte heeft Meijer zich ten opzichte van De Dageraad
teruggetrokken, namelijk toen bleek dat men de vrije gedachte bepaaldelijk wilde
vastkoppelen aan socialistische tendencies en anti-godsdienstige gezindheid. Dr.
Meijer, die wel een geschrift tegen den paus als zoodanig wilde uitgeven, heeft ook
nimmer een misslag van dezen of genen priester tot zijn voordeel willen aanwenden,
overtuigd als hij was, dat dit geene argumenten levert en slechts de gemoederen
verbittert.
Ter bevordering van de studie der wijsbegeerte in het algemeen is door Meijer in
1906 in samenwerking o.a. met Dr. J.D. Bierens de Haan en Dr. Ph. Kohnstamm het
Tijdschrift voor Wijsbegeerte opgericht, waarin hij ook in den loop der jaren
verschillende artikelen plaatste. Voorts nam hij in 1907 het initiatief tot oprichting
der Vereeniging voor Wijsbegeerte te 's-Gravenhage, welke hij nog een tiental jaren
als voorzitter mocht leiden.
Maar zijne voornaamste levenstaak en wetenschappelijke verdienste was gelegen
in de systematische en historische beoefening van Spinoza's wijsbegeerte. Eene
gelukkige combinatie: wijsgeeren toch bezitten vaak weinig historischen zin; historici
zijn veelal slechte philosophen. Daarnaast heeft hij zich toegelegd op de
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verbreiding van de Spinozistische beginselen in Holland buiten den kring der
geleerden, waartoe inzonderheid zijne vertaling van Spinoza's werken heeft
bijgedragen.
Met deze vertaling, waarvan het eerste deel in 1894 verscheen, is de Spinozist
Meijer voor het eerst in ruimen kring bekend geworden. Zij is ongetwijfeld de beste,
die tot dusverre hier te lande verschenen is. Ofschoon Meijer hierbij den steun
ondervond van Prof. Dr. J.P.N. Land, werd het nut er van - zelfs door dezen aanvankelijk betwijfeld. Wie in staat kon worden geacht Spinoza te verstaan, kende
immers Latijn, zoo oordeelde men. Niettemin is gebleken, dat bij de toenemende
belangstelling in de wijsbegeerte, deze arbeid aan eene behoefte van hen, wien,
hoewel niet Academisch gevormd, nochtans een wetenschappelijk inzicht en oordeel
niet ontzegd kan worden, is tegemoet gekomen. Tegelijkertijd heeft Meijer door het
woord Spinoza nader tot de menigte gebracht. De eerste aanleiding hiertoe was een
in 1904 tot hem gekomen verzoek van eenige Amsterdamsche onderwijzers om een
cursus over de Ethica te geven, Verscheidene jaren te voren was reeds Dr. P.H. Ritter
begonnen te Amsterdam populaire voordrachten over wijsbegeerte te houden. Meijer
trachtte nu Spinoza te verklaren en de belangstelling, die hij in weerwil van de
moeilijkheden, welke het onderwerp bood, mocht ondervinden, bewees de
mogelijkheid van zijne onderneming. Weldra ontstond hieruit eene Spinoza-club,
die niet lang daarna overging in de Vereeniging voor Wijsbegeerte te Amsterdam,
waarin zich de bestaande philosophische studentenclub oploste. Evenals de Haagsche
heeft ook deze Vereeniging voor Wijsbegeerte een vrijen katheder.
Bij de vele voordrachten, die Meijer vervolgens in het openbaar zoowel als in
besloten kring over wijsgeerige en maatschappelijke onderwerpen heeft gehouden,
heeft hij nimmer steun gezocht in uiterlijke welsprekendheid. Hij beheerschte zijn
onderwerp en geloofde in hetgeen hij verkondigde; inderdaad mag dit voor elkeen,
die het woord voert, voldoende geacht worden. Met vermijding van alle verbiage
liet hij de waarheid voor zich spreken, gedachtig aan Spinoza's woord: veritas index
est sui et falsi.
Mede ter bevordering van de kennis omtrent Spinoza's leer, zoowel als tot eene
blijvende herinnering aan diens leven had Meijer in 1897 het initiatief genomen tot
stichting der Vereeniging Het Spinozahuis, welke beoogt het door haar aangekochte
huisje, waarin Spinoza tijdens zijn verblijf te Rijnsburg woonde, in te richten en te
onderhouden in den staat, in welken het in de 17e eeuw geweest mocht zijn en er
verder al datgene in samen te brengen, wat voor de kennis van des wijsgeers leven
en leer van belang is te achten. Groote financieele steun werd ondervonden van
George Baron Rosenthal zoowel bij den aankoop van het huisje als bij het
reconstrueeren van Spinoza's nagelaten bibliotheek, welke aldaar geplaatst werd.
Aan Meijers voornemen
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om te Rijnsburg tevens eene verzameling aan te leggen van facsimile's van origineele
op den wijsgeer betrekking hebbende bescheiden is tot dusverre weinig gevolg kunnen
worden gegeven, ofschoon hij zelf in 1903 den eersten stap in die richting deed door
de bijzonder fraaie uitgave van reproducties van de nog voorhanden zijnde
oorspronkelijke brieven van Spinoza. Het Spinoza-huisje, als zoodanig in 1898 met
eene rede van Prof. G.J.P.J. Bolland voor het publiek geopend, is gebleken vooral
voor buitenlanders veel aantrekkelijks te bevatten.
De aandacht van buitenlandsche geleerden had Meijer reeds eerder op zich
gevestigd, inzonderheid door zijne omstreeks 1900 in het door Ludwig Stein
geredigeerde Archiv für Geschichte der Philosophie geplaatste verhandelingen. Van
deze zijde is de Utrechtsche literaire faculteit op zijn persoon opmerkzaam gemaakt
met het gevolg, dat hem in 1906 wegens zijne verdienste ten opzichte van de
philosophie en historie der 17e eeuw het doctoraat in de bespiegelende wijsbegeerte
honoris causa werd verleend. Als zijn promotor fungeerde de toen aftredende
hoogleeraar Prof. Dr. Jhr. B.H.C.K. van der Wyck, wiens promotierede in extenso
is afgedrukt in het Utrechtsch Dagblad van 17 September 1906. Voor deze
gelegenheid had de Heer Meijer zijne Benedicti Despinozae Philosophiae Brevis
Commentatio geschreven. Niet lang daarna schijnt de faculteit der letteren en
wijsbegeerte van de Universiteit te Amsterdam overwogen te hebben Dr. Meijer aan
te bevelen voor den door het overlijden van Prof. Dr. M.A. van Melle vacant gekomen
leerstoel in de philosophie, doch zijn leeftijd bleek hiervoor een bezwaar te zijn; men
had aanvankelijk niet geweten, dat de vlugge, krachtige Dr. Meijer reeds ongeveer
vijf-en-zestig jaar was. Niet zoodra evenwel had deze hiervan vernomen, of hij gaf
te verstaan, dat hij in geen geval voor eene benoeming in aanmerking wenschte, te
komen. Zijn leeftijd, zoo oordeelde hij, kon hem wellicht nog juist gelegenheid laten
om zijn inzicht in Spinoza te verdiepen en te verhelderen en daarom zou hij niet
gaarne genoodzaakt worden om het terrein der philosophie in zijne volle
uitgestrektheid verder te bearbeiden.
In 1920 is voor Dr. Meijer een lang gekoesterde wensch in vervulling gegaan,
namelijk het tot stand komen van eene periodiek, uitsluitend aan de studie van Spinoza
gewijd. Vroeger te zamen met zijn bijzonderen vriend Mr. J.J. van Geuns aangewende
pogingen om van wege Het Spinozahuis geschriften te doen publiceeren mochten
niet slagen. Doch in 1920 heeft hij zich van den moreelen steun van eenige
buitenlandsche geleerden - bepaaldelijk Harald Høffding, Sir Frederick Pollock,
Léon Brunschvicg en inzonderheid Carl Gebhardt - kunnen verzekeren ten einde
eene internationale Societas Spinozana op te richten, die zich ten doel stelde door
het publiceeren van een strengwetenschappelijk jaarboek (Chronicon Spinozanum)
de studie van des wijsgeers leer over de gansche beschaafde wereld te bevor-
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deren. Slechts de algemeene achting, die men Dr. Meijer toedroeg, en het vertrouwen
in zijn persoon hebben het mogelijk gemaakt de door den wereldoorlog van elkaar
verwijderde natiën in deze tot samenwerking te bewegen. Nog heeft hij het verschijnen
van drie uitstekend verzorgde Chronica mogen beleven. Tegelijkertijd had hij echter
gehoopt in het hier bedoelde jaarboek een ander lievelingsdenkbeeld te
verwezenlijken, en wel de wederinvoering van het Latijn bij internationale
gedachtenwisseling tusschen geleerden. Dit is echter niet wel geslaagd: men heeft
voor het leveren van bijdragen aan het Chronicon het gebruik der Latijnsche taal niet
imperatief durven voorschrijven. Het gevolg is geweest, dat alleen Dr. Meijer en de
ondergeteekende zich voor hunne artikelen van het Latijn bediend hebben.
Eindelijk heeft Dr. Meijer zijne denkbeelden practisch kunnen toepassen in het
door hem verkozen sociaal werk, voornamelijk opvoeding en armwezen betreffende.
Met betrekking tot het eerste zij hier melding gemaakt van zijne werkzaamheden ten
behoeve van de Vereenigingen Armenzorg en Pro Juventute en als lid van een
Voogdijraad te 's-Gravenhage (1905-1915), zoomede als voorzitter der door hem
gestichte Vereeniging Zedelijke Opvoeding, welke beoogt aan de ouderlijke macht
onttrokken kinderen, voor zoover deze niet tot een bepaald kerkgenootschap behooren,
zedelijk op te voeden buiten eenigen godsdienstvorm. Verder heeft hij in woord en
geschrift de hooge waarde bepleit van de zedelijke vorming der jeugd naast
verstandelijke en lichamelijke; het scheen hem ten eenenmale onvoldoende toe de
opleiding tot maatschappelijke deugden uitsluitend den gewonen ludimagister toe te
vertrouwen. Ten aanzien van armenverzorging wees hij er op hoe steun verleend uit
redelijke overwegingen verre de voorkeur verdient boven uit medelijden geboden
hulp. Hoe veel eerbied hij koesterde voor een Joannes de Doe, toch moest hij diens
arbeid achterstellen bij hulpbetoon verleend uit redelijk gefundeerden
gemeenschapszin. Dit beoogde hetzelfde doch bereikte meer.
Meijer heeft altijd sociaal gevoeld. Toch heeft zijne daarmede gepaard gaande
democratische gezindheid nimmer voet gegeven aan het socialisme. Tegenover
klassenstrijd en tyrannie van eigenbaat predikte hij ontwikkeling van den
gemeenschapszin. Hierin toch achtte hij den werkelijken ondergrond gelegen van
Spinoza's theorie omtrent het absoluut staatsgezag. De burgerlijke samenleving, d.i.
de toestand van orde, rust, en daaruit voortvloeiende welvaart en geluk, is slechts
mogelijk onder een krachtig staatsbestuur: status imperii dicitur civilis. Meijers
overtuiging, dat het Spinozistische staatsidee meer dan elders tot uitdrukking was
gebracht in het door Bismarck georganiseerde Duitsche Rijk mag dan ook als oorzaak
worden aangenomen voor zijne pro-Duitsche gezindheid, welke inzonderheid tijdens
den grooten oorlog gebleken is toen hij als medewerker optrad van het
pan-Germaansche blad De Toekomst.
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Met het oog op zijn maatschappelijken arbeid is Dr. Meijer wel eens - en niet ten
onrechte - genoemd een maçon zonder schootsvel.
Dr. Meijer is een waarachtig philosoof geweest. Verscheidenen zullen hem
misschien in historische kennis omtrent de wijsgeeren en hunne stelsels hebben
overtroffen, geen zijner tijdgenooten heeft hem geëvenaard in eigenlijk, systematisch
wijsgeerigen zin, die gericht is op kennis van het algemeene en het verworven inzicht
practisch weet te verwerkelijken. Hij was een man van karakter, een man uit één
stuk, zooals er na de versteening en inzinking van het kerkelijk geloof zoo schaars
meer worden aangetroffen. Geenszins erkende hij, gelijk Schopenhauer, een bijzonder
intellectueel geweten, waarmede hij op voet van vrede zou blijven, terwijl zijn leven
volstrekt niet in overeenstemming was met zijne principes. Integendeel; wat hij als
waar inzag en geloofde, dat sprak hij uit en dienovereenkomstig was zijn handel en
wandel. Semper fuit simplex et unius modi et talis qualis fuit. Daarom is hij het best
te kennen uit zijn geschriften1. Moge hierin soms iets van de vluchtigheid van den
journalist zijn overgebleven, zij wekken de overtuiging aangaande de waarheid en
waardigheid van den schrijver. Voor zoover zij overigens wetenschappelijke zaken,
zooals historische feiten en textlezingen betreffen, kan men zich volkomen op hunne
nauwkeurigheid en betrouwbaarheid verlaten. Dogmatisch krachtens zijn aanleg,
was Spinoza's betoogtrant Meijer uit de ziel gegrepen en hij gevoelde zich behaaglijker
bij het zakelijke: Hiermede heb ik het wezen Gods en diens eigenschappen verklaard,
te weten enz., zooals we dit in het Appendix van het Eerste Boek der Ethica lezen,
dan bij hetgeen in het hooggestemde Vijfde Boek wordt aangetroffen, als: de
gelukzaligheid bestaat in de liefde tot God. Dergelijke uitspraken hadden z.i.
verkeerdelijk aanleiding gegeven Spinoza als een mysticus te beschouwen.
Begrijpelijk is het verder, dat Meijer weinig waardeering kon gevoelen voor deze
beide, de 19e eeuw kenmerkende geestesstroomingen: het godsdienstig modernisme
en het politiek liberalisme. Beide bracht hij terug op. Rousseau en Kant, omtrent wie
hij van oordeel was, dat zij een ten hoogste verderfelijken invloed geoefend hadden.
De eerste had aanleiding gegeven tot eene verheerlijking der Natuur, d.w.z. van de
ongebreidelde passies. En Kant had het vertrouwen in de Rede ondermijnd,
waartegenover Dr. Meijer gaarne er op wees, dat de rede slechts door middel van de
rede

1

Aan dit levensbericht is geene lijst van geschriften toegevoegd. Hiervoor moge verwezen
worden naar de door den Heer E.E. Eckstein samengestelde opgave, voorkomende in de ter
gelegenheid van Dr. Meijers tachtigsten verjaardag uitgegeven Spinozana 1897-1922
(Bibliotheca Spinozana Curis Societatis Spinozanae Tomus I MCMXXII Heidelberg
Amsterdam).
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bestreden kan worden en, gelijk Spinoza leert en licht is in te zien, iets door een
inwendige oorzaak niet kan te gronde gaan. Hij is er immer dankbaar voor geweest
dat hij in zijne jeugd niet onder de bekoring van Kant was gekomen, hetgeen hem
wellicht verhinderd zou hebben ooit Spinoza te verstaan. Voorts had Kant's aanval
op de Christelijke dogmatiek den grond gelegd voor de onzuivere vermenging van
protestantsch Christendom en rationalisme, welke de vrijzinnige protestanten
kenmerkt, wien naar Dr. Meijers oordeel de Christelijke naam niet meer toekomt.
Met het historisch Christendom, in 325 te Nicaea gegrondvest, van welks wezen
behalve de bekeering of wedergeboorte de z.g. consilia evangelica (armoede,
kuischheid, weerloosheid) een integreerend deel vormen, kon hij, hoe irrationeel en
onmaatschappelijk het zijn mocht, rekening houden, niet daarentegen met elke
individueele, vaak op allegorische interpretatie berustende opvatting omtrent de
oorspronkelijk door Christus gepredikte leer. Wat godsdienst was - de op
openbaringsgeloof berustende oboedientia - vermocht hij te begrijpen, geenszins
echter die onbestemde gemoedsgesteldheid, welke men thans met het woord religie
aanduidt.
Zien wij in Spinoza den man van sterke passie, die echter, naar Colerus getuigt,
zijne hartstochten wonder wel wist te matigen, Dr. Meijer was van nature bezadigd
en verstandelijk overleggend. Hier treedt wellicht de tegenstelling naar voren tusschen
den Spaanschen Jood en den ietwat nuchteren Hollander. Doch in verschillende
andere opzichten heeft Meijer zich met zijn leermeester volkomen gelijk gestemd
betoond. Bescheiden, belangeloos en welwillend zijn beiden hun gansche leven
geweest. Gevoelsargumenten legden bij Dr. Meijer uitderaard weinig gewicht in de
schaal; toch deed hij zich in den omgang geenszins kennen als een hard en dor man.
Een opgewekt en aangenaam kouter, die gezelligheid wist te waardeeren, miste hij
ook het exclusieve van den geleerde, die de door hem vergaderde kennis slechts in
een doorwrocht werk wenscht mede te deelen. Gelijk Spinoza, die uitvoerig inging
op de toch voor hem onnoozele vraag van Hugo Boxel, hoe hij over spoken dacht,
zoo was ook Dr. Meijer immer bereid den kleinen van geest, mits zij voldoenden
ernst bezaten, met zijne voorlichting tegemoet te komen. Wijders trachtte hij zoo ras
hij iets gevonden had, dat hem voor de wetenschap van belang toescheen, dit in een
tijdschrift- of des noods een couranten-artikel vast te leggen; of wel hij berichtte
zijne vinding terstond aan dengene, van wien hij wist, dat deze zich op dat oogenblik
met het onderhavige onderwerp bezig hield. Dit vergoedt bijna geheel het overigens
te betreuren feit, dat hij niet in een uitvoerig werk Spinoza's leven en leer volledig
heeft behandeld. Doch vergeten we niet, dat het grootste deel van Dr. Meijers
wetenschappelijken arbeid valt na zijn vijftigste levensjaar. Deswege heeft hij liever
de resultaten van zijne navorschingen telkens stuksgewijze willen publiceeren dan
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ze te bewaren tot het hem misschien niet meer gegeven zou zijn ze tot een geheel te
verwerken. Wel heeft hij nog getracht zijn vele textcritische aanteekeningen dienstbaar
te maken aan eene nieuwe text-uitgave van Spinoza's werken, doch dit voornemen
is afgestuit op gebrek aan ondernemingsgeest van de zijde der uitgevers.
Uit het feit, dat de Spinozist eene zedelijke wereldorde en het bestaan van absoluut
goed en kwaad, in één woord een wereldbestel ontkent, mag niet de gevolgtrekking
gemaakt worden, dat hij op een lijn zou zijn te plaatsen met den libertijn, die, wijl
hij aan moreele wetten geen volstrekte waarde kon toekennen, meer of minder
ongebonden leefde. Spinoza's eudaimonistische zedeleer, welke bij de bepaling van
's menschen deugden diens geluk of welstand tot richtsnoer neemt, leidt wel degelijk
tot stellen van practische normen voor het leven, die dan eenigszins aan het ideaal
der Stoïcijnen herinneren. Evenals zijn groote meester is Dr. Meijer dan ook zijn
gansche leven een zedelijk en maatschappelijk integer en daarbij kiesch man geweest,
hetgeen niet weinig heeft bijgedragen om zijn woord ingang te doen vinden waar hij
de practische toepassing van het Spinozisme voorstond. Waar hij in aanraking is
gekomen met lieden, die op een lager zedelijk peil stonden of van minder beschaving
waren, heeft hij deze steeds tot zich omhoog getrokken. Hij kon zich gemakkelijk
en zonder nadeel voor zich zelven bewegen onder personen van de meest
uiteenloopende levensstand en beginselen. Inzonderheid bleek dit laatste als hij in
contact is gekomen met Roomsch-Katholieken. Toch was hij in hooge mate
anti-clericaal gezind. Ofschoon het woord clericaal in de journalistiek en elders ook
wel gebezigd wordt met betrekking tot het orthodox protestantisme, wees Dr. Meijer
er op, dat dit een onjuist gebruik van het woord is: van clericalisme kan slechts sprake
zijn daar, waar een clerus, d.i. een priesterstand bestaat; hier te lande kan het dus
alleen gebezigd worden met betrekking tot de Roomsch-Katholieke Kerk. Meijer nu
richtte zich tegen de kerk als instituut, zoomede tegen de Nederlandsche Katholieken,
niet echter tegen de Katholieke Nederlanders. De eerste toch zijn ultramontanen,
stellen Rome boven het vaderland en kunnen uit dien hoofde staatsgevaarlijk worden
evenals de leden eener internationale arbeiderspartij, die zich voor alles gebonden
achten aan hun centraal bestuur; de laatste, zijn goede staatsburgers, wier
geloofsovertuiging, welke bovendien zuiverder de idee van het historisch Christendom
vertolkt dan die van eenige protestantsche secte, door den vrijdenker geëerbiedigd
moet worden. Eveneens heeft Dr. Meijer waar hij bij zijn sociaal werk in gelijken
zin arbeidende vrouwen ontmoet heeft in de beste harmonie met haar samengewerkt.
Nochtans bleef hij anti-feminist. Zij die ijveren voor gelijkstelling der rechten van
man en vrouw, zoo oordeelde hij, bedoelen de suprematie van de laatste, want ge-
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lijkheid in deze is onbestaanbaar. En waar in de maatschappij inderdaad de vrouw
boven den man gesteld wordt, daar zal ieder toegeven dat die toestand ridicuul is.
Dergelijke conservatieve opvattingen - in deze slechts onverstaanbaar voor hen,
die verkeerdelijk in de vrije gedachte den weg zien, welke leidt tot verslapping der
tucht - strookten zeer wel met Dr. Meijers eenigzins ouderwetsche persoonlijkheid.
Zijn karakteristieke denkerskop herinnerde aan het Holland der 17e eeuw, zoo rijk
aan krachtige figuren, zonder dat nochtans de sensueele trek om den mond, die vele
portretten uit dat tijdperk kenmerkt, aanwezig was. Uit zijn gelaat sprak wilskracht,
zelfs onverzettelijkheid. Niettemin verdween de ietwat stuursche uitdrukking terstond
wanneer hij iemand met zijne kalme vriendelijkheid en voorkomendheid bescheid
gaf. Velen heeft hij voor zich ingenomen. Bij de huldiging hem door vrienden en
geestverwanten zoowel ter gelegenheid van zijn zeventigsten als van zijn tachtigsten
verjaardag gebracht, hadden zich uit achting voor zijn persoon ook verscheidene
andersdenkenden aangesloten.
Dr. Meijer is geheel een man van de aarde geweest, niet in den zin, waarin dit
mede gezegd zou kunnen worden van een eenigszins zelfgenoegzamen en
genotzuchtigen Goethe, maar op de wijze van een ernstig burger uit het oude Rome,
die nog niet door den Griekschen cultus van het menschelijk schoone bevangen was.
Voor Meijer was schoon het inzicht van den geest, dat 's menschen verband doet
kennen met het Bestendige, met God. Aan de werken der kunst heeft hij geene hooge
geestelijke of zedelijke waarde kunnen toeschrijven en de na 1880 door de
Nederlandsche dichters verdedigde beginselen van l'art pour l'art en kunst is passie
schenen hem bepaald verwerpelijk toe. Meermalen heeft hij zich tegen dwaze
verheerlijking van kunst en van de natuur verzet, zoomede gewaarschuwd tegen een
cultus van het menschelijk lichaam, die eens der Grieken ondergang had veroorzaakt.
Toen een noodgeschrei in gansch Europa opging over den door de Duitschers in
1915 of '16 stukgeschoten kathedraal van Reims, merkte Meijer op, dat deze inderdaad
een bouwwerk van historische beteekenis was, maar tenslotte een monument van het
bijgeloof (superstitio). Het om zijn natuurschoon zoo geliefde Naardermeer was zijns
inziens een geschikt verblijf voor droomers, doch een verstandig mensch spoort er
door, want de bodem zou de moeite van het droogleggen niet loonen. Door zulke
lapidaire woorden vermocht Meijer een tot dweepen geneigden geest naar de aarde
terug te voeren.
In den vroegen Zondagmorgen van 3 Januari 1926 is Dr. Meijer ontslapen. De laatste
drie jaren zijns levens waren zwaar voor hem geweest. Naast toenemend physiek
lijden was in zijn tachtigste jaar eene inzinking van krachten gekomen, die hem
noopte voortaan van allen geestelijken arbeid af te zien. Dit is voor
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den sterken, werkzamen man een harde slag geweest. Hoe gaarne zou hij juist in
onze dagen van door mystiek en theosophie vertroebelde gedachten verder hebben
medegewerkt om het licht der rede te doen stralen, en was er, nu de fakkel zijn
verslappende hand ontviel, wel iemand, die haar weder zou opvatten? Doch met de
kalme berusting van den wijsgeer heeft hij het onvermijdelijke gedragen, dankbaar
voor hetgeen het leven hem gebracht had en hij den menschen had mogen bieden,
dankbaar ook voor de toewijding zijner beide dochters en de belangstelling van oude
en jongere vrienden. Nog enkele weken voor zijn verscheiden moest hij zijn oudsten
zoon tengevolge van een kort te voren zich geopenbaard hebbende doch snel
voortwoekerende kwaal in de kracht zijns levens zien heengaan. Drie zijner kinderen
waren hem op betrekkelijk jeugdigen leeftijd ontvallen; ook zijne toegewijde
echtgenoote had hij, na gedurende vijf-endertig jaar met haar vereenigd te zijn
geweest, ten grave zien dalen.
Nochtans is Dr. Meijer door een der velen, die bij de crematie van zijn stoffelijk
overschot den 7en Januari 1926 te Westerveld getuigenis wilden afleggen van hetgeen
de overledene voor de wetenschap, voor de maatschappij, voor hen zelven geweest
was, niet ten onrechte een gelukkig man genoemd. Want Spinoza had hem geleerd,
dat wat werkelijk is ook volmaakt moet zijn. Hierin had hij het fundament en den
hoeksteen van het Spinozisme gezien en kenschetsend plaatste hij des meesters
woorden: Per realitatem et perfectionem idem intelligo, boven de schouw van het
Spinoza-huisje te Rijnsburg. En dit geloof in de werkelijkheid had hem het vertrouwen
in de menschen doen behouden. Niet als een Kant had hij met grimmigen blik zijn
plicht vervuld, maar kloek van geest en deugdzaam had hij kracht geput uit die
duurzame stemming van verheven blijmoedigheid, welke het deel wordt van den
overtuigden Spinozist.
Meijer heeft het leven gezien van boven af en van de zonzijde.
DEN HAAG, Juli 1926.
W.G. VAN DER TAK.
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Levensbericht van Dr. N. Adriani.
Den 1en Mei 1926 is Dr. Nicolaus Adriani bezweken aan eene kortstondige ziekte,
die aan een vruchtbaar leven een onverwacht einde maakte. Onverwacht in zooverre
dat de kwaal van enkele dagen niet was voorzien, echter niet onverwacht als
beeindiging van een ingespannen leven vol lijden, welks afbreking reeds vele jaren
was gevreesd. De enthousiaste werker, de bezielde spreker, de rustelooze
onderzoeker-te-velde die Adriani was, had geen sterk gestel, leed aan meer dan ééne
kwaal, hield zich vaak met moeite op in krankheid en pijnen, sleepte somtijds het
veege lijf voort, totdat, na eene voor het gesloopte lichaam overmatige inspanning,
het einde kwam, en de laatste worsteling hem overwon in het hem boven alle plaatsen
dierbare Posso. Daar is hij, verpleegd door zijne echtgenoote-en-medewerkster in
allen arbeid, en verzorgd door getrouwe gezellen van jaren her, onbewust van het
scheiden, door eene longziekte geveld, en daar werd hij onder eene indrukwekkende,
weergalooze deelneming der geheele bevolking te rusten gelegd.
Hij had zijn laatsten tocht volbracht. En welk een tocht met zijn ziek en zwak
lichaam! Een maand te voren was hij gegaan naar Pendolo, waar hij stof vond ter
aanvulling zijner uitvoerige beschrijving der Bare'e-taal; hij heeft nog geloopen van
Taripa naar Tentena, en van daar geheel alleen naar Pebatoland, waar hij zich zoo
vermoeid voelde, dat flauwten hem overvielen, en toen is hij nog te voet gegaan naar
Posso, waar het door velen reeds jaren te voren nabij geachte overlijden plaats vond.
De noeste werker met het uitgeputte lichaam en den sterken geest had nog zoovele
plannen! Hij zoude zich gaan vestigen te Soekaboemi om het drukken van zijn
tweeledig levenswerk, spraakleer en woordenboek van het Bare'e, te bewerkstelligen,
wat hij niet in Nederland zou kunnen doen, want tegen het Noordelijk klimaat voelde
hij zich niet meer bestand. Die taak, welke hij gereed stond te aanvaarden, heeft hij
niet kunnen ter hand nemen; de voltooiing der vertaling van het Nieuwe Testament,
een meesterwerk dat niemand kan verrichten zooals hij, is onmogelijk geworden;
van het schrijven eener groote verhan-
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deling over de talen van Midden-Celebes ter weerlegging van de theorieën in
Kaudern's ‘Migration of the Toradja’, is niets kunnen komen. De productieve geleerde
die nog zoo veel hoopte te doen is bezweken op het terrein zijner bijna een kwart
eeuw lange werkzaamheid. Over zijn leven en werk is gesproken op vele
bijeenkomsten en geschreven in tal van schrifturen, zoowel couranten als
zendingsperiodieken, en allen die hem bespraken getuigden dat in hem een der groote
mannen van Ned. Indië, een zeldzaam begaafd mensch, een boven allen uitstekende
figuur is heengegaan.
Zijn leven overziende vraagt men zich af hoe het mogelijk is geweest dat deze
niet-sterke man zoo veel heeft gewrocht, dat deze broze mensch, die van kindsbeen
af sukkelde, den zestigjarigen leeftijd heeft kunnen bereiken. Zijn sterke wil, zijne
onverwoestbare vroolijkheid, en zijn bergenverzettend geloof hebben hem gesteund
en behouden in zijn leven vol harde inspanning!
Als kind reeds baarde zijne zwakheid zorg. In de pastorieën van Oud-Loosdrecht,
waar hij 15 September 1865 geboren werd, en van Maarssen, waarheen zijne ouders,
Ds. M.A. Adriani, later Director der Utrechtsche Zendingsvereeniging, en M. Gunning
in 1870 verhuisd waren, was hij een ongezond knaapje; later op het Amsterdamsche
gymnasium kwelde hem langdurige ziekte, nog later, als student in de Indonesische
talen bond maandenlang lijden hem aan zijne kamer; in Indië bemoeilijkten
beenwonden, die hij ten gevolge van zijn klierachtig gestel langer hield dan anderen,
zijn werkzaam bestaan. Tegen de omstandigheden in, niet als zijn vriend en
medewerker A.C. Kruyt geholpen door een krachtig lichaam, heeft hij zijn moeilijk
levenswerk verricht, arbeidend bij dag en nacht, zich zelf nooit sparend, zich steeds
gevend aan zijn heilige taak.
Zijne bijzondere gaven bleken eerst recht op het eind van zijn studententijd. Te
Utrecht liet hij zich inschrijven als student in de theologie, en deed hij na een jaar
het propaedeutisch examen.
Geen huivering voor het ambt van prediker, doch liefde tot taalstudie en hartstocht
voor zendingswerk en hartelijke behoefte aan het zich wijden aan eene hooge zaak
brachten hem er toe, zich aan te melden tot opleiding voor taalkundige in dienst van
het Nederlandsch Bijbelgenootschap, dat reeds zoo verdienstelijke mannen als
Engelmann, Matthes, van der Tuuk had werkzaam gesteld in met het christendom
nog onbekende streken van Ned. Indië.
Hij zou de eerste zijn die na regelmatige studie voor doctor in de taal- en letterkunde
van den O. Ind. Archipel de netelige, maar hem sterk aantrekkende, taak van
taalvorscher, aanstaand bijbelvertaler en werker onder een primitief volk, moest
aanvaarden. De studie voor het candidaatsexamen volbracht hij naar behooren; Kern
boeide hem uitermate. In de studiën voor het doctoraal vond hij weinig bezielends,
hoewel Wilken hem geducht
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imponeerde, doch zijn veld van geestdriftvolle werkzaamheid verkreeg hij in de
studie welke op het doctoraal volgde: het beoefenen der Makassaarsche en
Boegineesche talen onder B.F. Matthes en het aanleeren van het Sangireesch. Deze
taal heeft hij met behulp van de zendelingsdochter Clara Steller, die ze volkomen
beheerschte zij 't ook zonder linguistisch inzicht, leeren kennen en doorgronden, en
meesterlijk beschreven in zijn proefschrift van 1893.
Zijn promotor Kern, die zich met de tot standkoming der dissertatie weinig had
kunnen bemoeien, roemde bij het judicium - het eerste cum laude dat in dit vak
gegeven werd! - zijne gaven van hoofd en hart; de groote leermeester had zijn
voortreffelijk karakter leeren bewonderen, en legde van zijne gevoelens op eene voor
hem ongewone wijze getuigenis af. Adriani was afgestudeerd, stond klaar om
uitgezonden te worden, en was over het geloof en zijne verhouding tot het goddelijke
gedurende een verbijf van een geheel jaar in het destijds nog zoo stille Noordwijk,
waar hij de eenige gast was, tot volkomen klaarheid gekomen.
Over zijn eerstelingswerk een enkel woord! Legt men meestal proefschriften geen
te strengen maatstaf aan, dit specimen mag gerustelijk critisch beoordeeld worden,
want het was een meesterstuk, tevens het begin van eene gelijksoortige reeks, altegader
geschriften van groote kennis, critischen blik, taalkundigen zin en ongeëvenaarde
liefde voor het onderwerp.
Men stelle zich voor wat het werk beteekende! De Sangireesche taal is uitermate
vormenrijk, niet door ingewikkelde flexie zooals eene ouderwetsche
Indo-Germaansche, maar door een overvloed van voorvoegsels, invoegsels,
achtervoegsels, en tallooze combinaties daarvan, welk systeem woorden schept van
verbijsterende lengte, tijdvormen doet ontstaan, en aan allerlei verhoudingen tusschen
de onderscheidene zindeelen tot in de fijnste nuanceering uitdrukking geeft. Van die
taal moesten enkele catechismusvertalingen, eenige verhalen en de toelichtingen der
zendelingsdochte hem het beeld verschaffen, dat hij in eene methodische spraakleer
beschrijven zoude. Een allermoeilijkste taak, die hij glansrijk volbracht! De taal
behandelde hij grammatisch en fonetisch, de vergelijking met verwante talen bracht
hij tot stand, naar het voorbeeld van Kern's werk over de Fidji-taal, en in den geest
van de dissertatie van zijnen vakgenoot Brandes, met welken geleerde hij echter later
niet de minste overeenkomst in werkwijze, karakter en aanleg vertoonde.
Met zijn proefschrift had Adriani zijn meesterschap bewezen, dat, door de jaren
gerijpt en door veelvuldige ervaring vergroot, in tal van taalbeschrijvende werken
zich heeft kenbaar gemaakt, van de eerste verhandelingen over Midden Celebes-talen
af tot de ongetwijfeld monumentale, nog op uitgave wachtende, be handeling der
Bare'e taal toe, der taal waaraan hij meer dan
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dertig jaren, ontdekkend, studeerend, vergelijkend, aanvullend, heeft gewerkt!
Na zijne promotie huwde hij met zijne oomsdochter M.L. Gunning, die hij tijdens
het verblijf in haar ouderhuis te Amsterdam in zijn gymnasiastenperiode had leeren
kennen, en die zijne onwaardeerbare medewerkster is geworden. Man en vrouw
vormden eene éénheid zooals zelden of nooit is voorgekomen; beiden van
wetenschappelijken aanleg, met taalkundig talent, van rusteloozen ijver arbeidend
voor een verheven doel, gedragen door één geloof en één ideaal, voortwerkend tot
uitputting toe, welk een zeldzaam voorbeeld van hetgeen een begaafd, werkzaam en
vroom menschenpaar in vaak overstelpend, moeilijke omstandigheden vermag te
geven!
In 1894 uitgezonden, bezochten zij eerst eenige maanden de zendingsposten van
Java en de Minahasa. Van den aanvang af bleek hunne behoefte zich geheel onder
de menschen te begeven, hen te bestudeeren, en den eenvoudigen lieden gelijk te
worden, in die mate dat het zwakke lichaam van den man er onmiddellijk de gevolgen
van ondervond, zooals het is blijven lijden, met voeteuvelen, beenwonden,
maagziekten, die geleid hebben tot herhaalde operaties, verzwakking en uittering.
Dit alles ware niet noodig geweest, hij had hygiënisch kunnen leven, niet zijne
gezondheid opofferen door te doen als de zeer sterken, niet té ver behoeven te gaan
om in kinderlijken ootmoed vóór alles te leven als zijne hem meer en meer dierbare
Toradja's, dan had hij wellicht zijn groote werk voltooid, en meer dan reeds geschied
is van zijne rijke kennis kunnen geven aan anderen, maar ..... dan zoude hij niet de
meêsleepende persoonlijkheid geweest zijn, niet de bewonderenswaardige vereerde
voorganger zijn geworden, die hij voor zoo velen, taalkundigen en zendingsmannen,
tot in vele, vele jaren, ja geslachten lang, zal blijven.
Niet alles in hem - trouwens in wien onzer wel? - valt goed te keuren. Reeds vóór
het vertrek bleek iets dat later dikwijls aan den dag kwam; ik zal het niet noemen
slordigheid, noch gebrek aan zakelijkheid, maar aan werkelijkheidsbesef, aan de
erkenning van economische waarden, aan evenwicht in tijdsen werkverdeeling. Een
zekere geleerden-verstrooidheid, een op zuivere onbaatzuchtigheid berustende, doch
te ver gaande vrijgevigheid, een door eigen eindelooze goedheid te verklaren,
kinderlijke goedgeloovigheid tegenover voor ieder ander waarneembare
bedriegelijkheid en zucht tot grof misbruik van vertrouwen, al dergelijke zaken wezen
op een tekort in het zakelijke, dat echter tevens was een der onmisbare
bijverschijnselen zijner groote persoonlijkheid, een der natuurlijke fouten zijner
bijzondere qualiteiten, zonder dewelke hij nu eenmaal niet het buitengewoon
menschenkind kon zijn dat hij, wel bewust van zijne tekortkomingen, vol bewondering
voor hen die het hem ontbrekende bezaten, geworden is.
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Kortelijk willen wij nu het leven en den ontwikkelingsgang van den mensch, den
taalgeleerde, en den godsdienstwaarnemer beschrijven; zijn werk op zendingsgebied
is elders uitvoerig beschreven en kan hier beknopt worden behandeld, zijn arbeid op
linguistisch terrein zal op eene andere plaats ten volle, dus mag hier in korte trekken
geschetst worden.
Vóór zijn vertrek naar Indië bewerkte Adriani Sangireesche teksten, met vertaling
en aanteekeningen, voor de Bijdragen van het Kon. Instituut.
In Maart 1895 kwam het echtpaar te Posso aan, waar de zendeling Kruyt reeds
eenige jaren werkzaam was. Deze twee mannen zijn de opbouwers geworden van
een nieuwe wetenschap: de doorvorsching eener groep van talen, de bestudeering
eener religie, de door dagelijksch medeleven bekend wording met en geleidelijke
bekendmaking van een zoogenaamd heidensch volk, en dat alles in dienst en ten bate
van de Zending en prediking der Christelijke leer. Aan hen beiden is het te danken
dat wij van een Indonesisch, door Europeanisme niet aangeroerd volk eene
voorstelling kunnen hebben, welke op alle uitingen der ziel van dat volk betrekking
heeft: taal, letterkunde, zeden, familieleven, denkwijze, godsdienst, verhouding tot
de natuur; door hun arbeid is het Toradja-volk een object van vergelijking geworden
bij alle nieuwere ethnologische onderzoekingen, niet uitsluitend voor op Indië
georiënteerde onderzoekers, ook voor beoefenaren der algemeene volkenkunde en
der vergelijkende godsdienstwetenschap.
Eerst de taal leeren, en dan den bijbel gaan vertalen, Adriani dacht er niet aan.
Door zijne ruime, niet zoozeer antidogmatische, maar vóór alles ethisch-irenische
opvatting der Protestantsche leer, en ook door zijne bestudeering der bijbelboeken
onder van Maanen en Kuenen te Leiden, had hij op den tekst der Schriften een blik,
en over de taak der overbrenging van den geheelen bijbel in de taal eener primitieve
volksgemeenschap, eene besliste meening, die hem het voor de bekeerlingen pasklaar
maken van catechismus, Oude en Nieuwe Testament ongewenscht, ja schadelijk en
nutteloos deed achten.
Eerst wilde hij de taal - in casu het Bare'e - leeren, door en door, langs den weg
van éénwording met de bevolking, in levenswijze en dagindeeling, niet door afdaling
tot, maar door gelijkworden met, ja door, in volkomen zelfverloochening en een zich
geven in onzelfzuchtige liefde, opklimmen tot het volk, in welks midden hij kwam
om van hen te leeren, met hen te denken en te spreken, straks met hen te handelen
over hun en zijn religie, later om met hun hulp de leerzaamste Bijbelsche verhalen
in hunne taal te bewerken.
Daartoe werd veel vereischt, vooreerst: een sterk lichaam als van Kruyt, en dat
bezat Adriani niet, integendeel; tal van kwalen, verwondingen en belemmeringen
werden zijn deel, en teisterden
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hem, die nooit klaagde, steeds duldde en .... opgewekt, ja uitbundig vroolijk bleef;
voorts een groote aanleg voor talenstudie en voor waarneming van sociale
verhoudingen, en die was hem in buitengewone mate geschonken; ten slotte: eindeloos
geduld, hooge opvatting van taak en plicht, neiging en geschiktheid om op te gaan
in eene andersdenkende, ja heterogene, doch allengs hem congeniaal wordende
maatschappij, en die talenten waren hem ten volle eigen.
Zijn critische geest leidde tot overmaat van critiek op zichzelf; zijn zucht tot
volkomenheid in werk tot bijkans overdreven afronding zijner publicaties;
dientengevolge heeft hij niet zooveel gegeven als hij zonder die eigenaardigheden
had kunnen leveren. Maar toch: welk een eerbiedwaardige reeks van geschriften
vormt de hierachter opgenomen bibliografie!
Dikwijls werd hij opgehouden of liet hij zich door anderen afleiden, van zijn werk,
om studiegenooten of medearbeiders voorlichting te geven, dat somtijds ongedacht
lange verschuiving der aangevangen taak ten gevolge had. Zonder die, wel is waar
op louter menschenliefde en onbaatzuchtige hulpvaardigheid gegrondveste, maar
voor de practijk des levens en de voortzetting van zijn werk ongewenschte eigenschap,
zouden zijn groot woordenboek en zijne uitvoerige spraakleer der Bare'e-taal reeds
lang gereed zijn geweest, zoo althans het bijwerken, verbeteren, aanvullen, veranderen,
dat hem nu eenmaal eigen was, de snellere afwerking had mogelijk gemaakt.
Eene langdurige, doch uiterst nuttige, afbreking van het werk te velde was de reis
in 1900 met den zendingsdirector Dr. Gunning en den lateren zendingconsul Dr. Van
Boetzelaer van Dubbeldam door geheel Indië; verschillende talen, hem uit
handleidingen reeds bekend, hoorde hij spreken, maakte hij zich min of meer eigen,
vergeleek hij fonetisch met zijne taal: het Bare'e. Eene andere wisseling van werk
was de tweejarige bezigheid, 1902-1904, in de Minahassa, waar hij tesamen met
zijne echtgenoote, de ontzaglijk rijke verzameling aanteekeningen van den
hulpprediker J.A.T. Schwarz over de Tontemboansche taal bewerkte tot eene
omvangrijke collectie teksten met vertaling en ophelderingen, een groot woordenboek
en eene beknopte spraakkunst. In dien tijd was hij in gouvernementsdienst als
taalkundig ambtenaar, op een behoorlijk traktement, dat hij, naar wij veel later
toevallig vernamen, bijna geheel besteedde om de bezoldiging van een nieuwen
zendeling mogelijk te maken. Ik veroorloof mij eenige regels over te nemen uit Dr.
H. Kraemer's artikel in Het Algemeen Protestantenblad No. 38, 1926: ‘Voor zending
en wetenschap waren ook deze jaren van groote beteekenis en daarom dacht Adriani
ook steeds met groote vreugde er aan terug. Zijne nadere kennismaking met de rijke
Minahassische talen was voor hem een groot genot, zijn arbeid daaraan, in intense
samenweking met Mevrouw, wierp schoone vruchten,
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wier beteekenis alleen in een wetenschappelijk artikel in het volle licht zou kunnen
gesteld worden. In een wetenschappelijk artikel alleen zou ook eerst voldoende
gewaardeerd kunnen worden de groote ontginningsarbeid op taalgebied door hem
verricht, de in moeitevolle nachten verworven kennis van de ongeschrevene primitieve
letterkunde in verhalen, raadsels, doodenen priesterzangen, de bewonderingswaardige
wijze, waarop hij de taal des volks in al haar uitingswijzen en wendingen beheerschte
en spelend hanteerde. Taal en denkwijze van het volk waren hem in vleesch en bloed
overgegaan. Ze waren een deel van zijn eigen zieleleven’.
Vóór die Minahasische periode had Adriani reeds verscheidene proeven zijner
vertrouwdheid met de Midden-Celebes-talen gegeven. Zoo in 1897 in het Tijdschrift
voor de Ind. Taal-, Landen Volkenkunde kostelijke, werkelijk doorwrochte, artikelen
over het tusschenzetsel in het Bare'e en eenige verwante talen, waarin, op eene wijze
als nooit te voren was verricht, eene vergelijkendtaalkundige verklaring van schijnbaar
onbelangrijke taalelementen werd geleverd. In het volgend jaar verscheen in datzelfde
tijdschrift eene bijdrage over de litteratuur der Toradja's, iets geheel nieuws op dat
gebied. Weer een jaar later publiceerde hij een taalvergelijkend opstel en eene
verhandeling over eene eigenaardige legende, en in het daaropvolgend jaar twee
stukken over de talen der Togian-eilanden. In dien zelfden jaarkring (1900) hield
hij, op 3 September, te Batavia eene lezing over zijne geliefde Toradja's, zooals hij
er later tallooze malen in het moederland voor steeds talrijker hoorderskringen zoude
ten beste geven. Ongeveer uit dien tijd ook zijn zijne ‘Toradjasche vertellingen’ en
de uitgave, en later gevolgde vertaling met uitvoerige toelichting, van het verhaal
Sésé n Taola; daarin toonde hij eenzelfde meesterschap over de Bare'e-taal, als in de
bewerking der legende van den gulzigaard in het Tontemboansch, Sangireesch en
Bare'e (eveneens in de Verhandelingen van het Batav. Gen. v. K. en Wet. afgedrukt).
Met geestdrift en ijver heeft Adriani van zijne vestiging in 1895 af, eerst geholpen
door, later in samenwerking met den uitnemenden pionier A.C. Kruyt, aan zijne
tweeledige taak zich gegeven. Met groote bezwaren kampende veroverde hij zijne
kennis, tegen ontstellende moeilijkheden zich verzettend hielp hij de zending terrein
winnen, voet voor voet, met schijnbaar nauwelijks merkbaren voortgang, totdat
wegens het onschadelijk maken van den grooten tegenstander, den tyrannieken heer
der Toradja's, den vorst van Loewoe, de vijandschap en onverschilligheid weken, en
eene hartelijke samenwerking tusschen geleerde en zendelingen eenerzijds en de
allengs hare hardheid afleggende bevolking anderzijds mogelijk werd. In 1905 deed
het Gouvernement zich gelden in het land der Toradja. ‘Toen het daadwerkelijk
gezag begon uit te oefenen’, aldus Dr. H.v.d.
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Veen in Oost en West van 23 Sept. 1926, ‘boden de door Dr. Adrians en Dr. Kruyt
beïnvloede streken geen tegenstand. Nu trad de zoo moeizaam verworven genegenheid
van het volk, die menigeen eerst stil in zijn hart bewaard had, naar buiten .... In de
volgende maanden moest contact gezocht worden tusschen de Bestuursambtenaar
en de bevolking. Dat dit moeilijke proces zonder zware conflicten verlopen is, is
voor een niet gering deel te danken geweest aan het actief en tactvol optreden van
Dr. Adriani, die daarbij kon steunen op de invloed, die hij bij de bevolking had’.
De koninklijke onderscheiding hem na afloop der verwikkelingen verleend, was
wel verdiend! De voldoening die zij hem heeft geschonken kan, al moet ze hem
welkom geweest zijn, niet vergeleken worden met de groote mate van vreugde die
de nieuwe toestand hem verschafte; thans immers kon hij met veel meer vrucht dan
te voren de Zending helpen door zijne voorlichting, en met minder belemmeringen
zijn arbeid van talen leeren, woorden vergelijken, verhalen en zangen opteekenen,
de groote werken voorbereiden, verrichten.
In 1906 ging Adriani met verlof naar Nederland, waar zijne echtgenoote, overstelpt
met werk door de uitgave van het Tontemboansch woordenboek, hem reeds wachtte.
In dien verloftijd hield hij, even als de ook in die maanden hier te lande vertoevende
Kruyt, tallooze lezingen en voordrachten, en eindeloos waren zijne bemoeienissen
met opleiding en uitzending van zendelingen, organisatie van bijeenkomsten en
congressen. In alles sprak zijn groote ernst en geestdrift, doch lichtte ook zijn humor
en sprankelde zijn geest. Het moge waar zijn dat de levensbeschrijver die van hem
zeide: ‘Adriani is altijd een kind gebleven’ gelijk had, dat kinderlijke was niet het
voornaamste in hem, het mannelijke in hem had de overhand, stempelde hem tot een
christen-taalgeleerde, een zendeling-volksbeschrijver van de eerste orde, zij 't ook
dat hij tegenover de wereld, ook tegenover zijne inlandsche berichtgevers, vaak stond
als een argeloos kind met eene aandoenlijke onbevangenheid, die wel aantrekkelijk,
maar nu eenmaal niet van onzen rëeelen tijd is. Zooals gezegd hield hij zich tijdens
zijn verlof met allerlei zaken en belangen bezig, zonder te genieten van reizen en
afleidingen, niet altijd gezond, lijdend onder de koude; van uitrusten van het vele
werk, - van de door en door wetenschappelijke prestaties af tot de, door hem als
plicht aanvaarde, samenstelling van Bare'e spel- en leesboekjes toe - daarvan was
geen sprake. Onder de talrijke voordrachten en spreekbeurten vermelden wij slechts
ééne vóór de Kon. Akademie van Wetenschappen gehouden, over de intensieve of
activiteitsvormen in sommige talen van Indonesië, een zeer oorspronkelijk en
belangrijk stuk, bij de voorlezing waarvan hij uit den aard der zaak niet zijne groote
gemakkelijkheid van spreken en voordracht kon te pas brengen.
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Dit artikel moet gelezen worden, niet aangehoord, en dan is het een mijn van
informatie.
Na ommekomst van het verlof ging het echtpaar terug naar hun land van voorkeur
en liefde, van waar hij zoovele brieven geschreven had en nog schrijven zou (gelijk
uit de door het Bijbelgenootschap uitgegeven bundels Zaaiing en Oogst kan blijken),
en waarheen hen hun hart terugriep met onweerstaanbaren drang. Het werk werd
hervat, de taal werd hem meer en meer gemeenzaam, bijkans een speeltuig in zijne
hand, menige bijdrage deed hij in vak-tijdschriften verschijnen, en voortdurend
arbeidden hij en Kruyt voort aan het reusachtig werk: de Bare'e sprekende Toradja's
van Midden-Celebes, door de Regeering ter Landsdrukkerij uitgegeven, en voor
zoover het in 1914 uitgekomen, door Adriani bewerkte, derde deel betreft, opgedragen
aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Bijbelgenootschap ter gelegenheid van
het Eeuwfeest, 29 Juni 1914, ‘in dank voor jaren lang genoten steun en vertrouwen’.
Een boek als dit bestaat van geen andere taal. Het behandelt het Bare'e als Toradjasche
taal en als Celebes-taal, beschrijft ze uitvoerig en vergelijkt ze met alle verwante
talen van geheel het uitgebreide gebied. Het eerste gedeelte wordt besloten met eene
taalkaart van Celebes, een groot werk op zich zelf, ontstaan uit eindeloos groepeeren,
vergelijken en classificeeren.
Het tweede gedeelte behandelt de letterkunde, de ongeschrevene, kunstige
litteratuur, die Adriani, met groote moeite en onder vaak belemmerende
omstandigheden, opteekende in nachtelijke uren en bij groote, woelige samenkomsten.
Hoeveel moet er door beide mannen, geholpen door hunne voortreffelijke
echtgenooten, zijn gewerkt, hoe moet er zijn verzameld, geschift, geredigeerd, hoeveel
voorbereidende arbeid moet er zijn geschied eer zulk een monumentaal boek kon
voltooid worden! Wanneer men bedenkt hóé de kennis werd verkregen - op moeilijke
tochten, onder verbijsterend-bezwarende omstandigheden, werden woorden
verzameld, taalvormen opgeteekend, verhalen genoteerd - dan moet men ontzag en
bewondering koesteren, zoowel voor het talent dat met die gegevens kon werken,
als voor de bezieling en het plichtgevoel die den arbeid schraagden.
Voor het nazien der drukproeven vertoefde Adriani met Mevrouw en een aantal
helpers van het Toradja-land in den Preanger, te Tjitjoeroeg en te Soekaboemi, om
meer van de berglucht te genieten en eenvoudiger te kunnen leven dan in de
hoofdplaats zoude mogelijk geweest. Hoewel met de gewone opgewektheid
voortwerkende - en werkelijk niet alleen aan het uit te geven boek! - gevoelde hij
zich in West Java niet thuis; hij had er geen aanraking met de bevolking en had
heimwee naar zijn geliefd Posso. Als hij voor vergaderingen of voor spreekbeurten
te Batavia moest vertoeven, klaagde hij nooit over de hitte, doch wederom ‘boven’
gekomen in de bergen, genoot hij van
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de koele lucht, die hem zichtbaar goed deed. Hij had blijkbaar eene ingewandskwaal,
pijnen overvielen hem op wandeltochten met vrienden, die van Batavia kwamen om
zijn verfrisschenden omgang te hebben, of te midden van zijn correctie- of
bijbelvertalingswerk, totdat operatief ingrijpen onvermijdelijk werd. Aan den
vooravond van de kunstbewerking sprak hij over de wenschelijkheid der spoedige
totstandkoming van zijne spraakkunst- en woordenboek-uitgave, die hij hoopte te
kunnen voltooien voordat de dood hem deed overgaan uit dit korte leven naar het
grootere leven dat hij, geloovig man die hij was, als het voornaamste deel van ons
bestaan beschouwde, een uitgave die hij als afgewerkt vóór zich zag, en .... die thans
door andere hand zal moeten bewerkstelligd worden. Na de eerste operatie volgde
eene tweede, nog ingrijpender, doch werkelijke verbetering bleef uit; inmiddels
wrochtte hij door, eenvoudig behuisd, door te groote goedgeefschheid zelf bijna
armelijk levende, niet genezen, gedrukt door verlies van pleegkind en andere
verdrietigheden, totdat eindelijk het driedeelige boek verschenen was, en hij, in 1914,
naar Celebes kon terugkeeren.
Op aandoenlijke wijze ingehaald door de bevolking, welker houding tegenover
het christendom zoo geheel anders was geworden na de onderwerping van hun
geduchten heer, den Datoe van Loewoe, toog hij weder aan den arbeid, aan het
bewerken zijner vermaarde vertalingen van bijbelsche verhalen - geheel in den geest
der hem tot in merg en nieren doorgedrongen taal en litteratuur van de Bare'e-sprekers
- aan het gereed maken van artikelen, totdat het niet meer ging, en eene losscheuring
van land en volk noodig werd. In een toestand die deed verwachten dat zijn einde
onder de reis zoude komen, aanvaardde hij den langen tocht, en kwam in de eerste
oorlogsmaanden, lichamelijk uitgeput, maar opgewekt, ja jubelend van geest, in
Nederland aan. Eene derde operatie vond plaats; dat hij aan hare gevolgen niet is
bezweken is een wonder, dat wellicht uit zijn sterken wil tot leven is te verklaren.
Nauwelijks hersteld gaf hij zich geheel aan eene drievoudige taak: opleiding van
voor zijn terrein bestemde zendelingen, verspreiding van kennis omtrent taal, land
en volk door lezingen en voordrachten en spreekbeurten in Jongelingsvereenigingen
en Studentenkampen, en publicatie van geschriften over verschillende onderwerpen
van zijn vorschingsgebied.
Ten aanzien van eerstgenoemde werkzaamheid zij er op gewezen dat hij,
woonachtig in het stille Bilthoven (dat hij later voor Noordwijk aan Zee, nog later
voor Oegstgeest (Zendingsschool) zoude verwisselen) menigen aspirant-zendeling
of taalkundige, met hunne echtgenooten, in het Bare'e en andere Celebeesche talen,
onderrichtte, en dat steeds op eene wijze, die den leerlingen niet slechts goed begrip
der taal, maar ook liefde voor het volk bijbracht. Zoowel zijn ontzaglijke kennis als
zijn
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grenzenlooze geestdrift deed hij aan hen allen ten goede komen.
Ten opzichte van de in de tweede plaats genoemde bezigheid noemen wij zijne
wetenschappelijke lezingen in de Kon. Akademie van Wetenschappen, voor het
Indisch Genootschap, voor de vereeniging tot het houden van wetenschappelijke
voordrachten te Leiden, voor ‘De Indische week’ in die stad en in de andere
academiesteden, voor de Ned. Ind. Bestuursacademie, altijd weer over de Toradja's,
maar altijd over iets anders, steeds onder eene nieuwe belichting, altijd belangrijk
en wetenswaardig. Behalve als spreker voor wetenschappelijke lichamen, trad hij op
als houder van lezingen in kringen van jongeren; om hem als zoodanig goed te
typeeren, neem ik wederom iets over uit Dr. Kraemer's In Memoriam: ‘.... de Adriani
van de Zendingsconferenties en Studentenkampen. Daar oefende hij een magnetische
kracht uit, was hij boven allen geliefde spreker en gast. Nooit was hij het smakelijke
vertellen over Indië en zijn bewoners moede. Hij trof, meen ik, de harten daar
voornamelijk door een verbinding van twee eigenschappen: zijn onuitputtelijken
humor en zijn heiligen ernst..... Nog hoor ik in den vroegen morgen zijn luiden lach
schateren over de heide van Nunspeet. Omstuwd was hij dan steeds door tallooze
jonge studenten, geboeid door zijn onuitputtelijke geestigheid. Waar hij kwam, was
gelach en vreugde, uitbundige levensblijheid. Maar 's avonds luisterde men menigmaal
met ingehouden adem naar die klare, maar intieme en diepgaande toespraken, waarvan
hij het geheim bezat..... Zoo werd Dr. Adriani tot een mentor en zielzorger voor
velen.’
Niet minder dan door deze wijze van ‘getuigen’ maakte hij den naam Toradja tot
een onderwerp van studie, vergelijking en waardeering, door zijne publicatieën,
waarvan hier de voornaamste mogen genoemd worden.
In de Kon. Akademie van Wetenschappen liet hij zich meer dan eens hooren,
telkens over pakkende, belangrijke onderwerpen uit zijn studieveld, waarvan enkele,
zooals De Indonesische Priestertaal, in breederen kring dan die der vakgenooten
alleen, bijzondere aandacht hadden; bij lezing der gedrukte voordrachten ontwaart
men hoe ontzaglijk veel kennis en ervaring aan die mededeelingen ten grondslag
liggen.
Hetzelfde kan gezegd worden van Adriani's artikelen in De Indische Gids, in
Synthese en de De Gids. Menigeen zal op het zien der titels wel eens verzucht hebben:
Toradja's und kein Ende!, maar aan de bekoring welke altijd uitgaat van vlotten stijl,
volledigheid en onovertroffen deskundigheid kon geen ernstig lezer weerstand bieden;
de auteur wist in woord en geschrift zijne liefde en geestdrift aan alle hoorders en
lezers over te brengen.
Een bijzonder boek is zijn werkje - diminutief naar den omvang, massaal naar den
inhoud! - Het animistisch heidendom als godsdienst (1919). Zoo, en zoo alleen, kan
een met het volk
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onverbrekelijk één wezen vormend geloof beschreven worden; zulks kan slechts
door iemand die den godsdienst der hem omringende bevolking heeft medegevoeld
en medebeleefd op die wijze verricht worden, en dat is alleen mogelijk bij een man
die der bevolking gelijk kan worden zonder gevoel van afdaling, die genoeg talent
en geduld heeft om zich èn van hare taal èn van hare denkwijze te laten doordringen.
Hier geen verdeeling in min of meer vooropgezette rubrieken, geen goedige
condescendentie noch hooghartig-geleerde poging tot wringen in een vastgesteld
schema, doch slechts twee hoofdstukken: De Ernst van het Heidendom en De Invloed
van het Heidendom en zijne houding tegenover het Christendom, beide: brokstukken
van door den schrijver ontdekt, zelf-beleefd, diep-doorgedrongen weten.
Een ander, niet minder kostelijk, boek is Posso (Midden-Celebes) verschenen als
o
N . II van Onze Zendingsvelden (1919). Het is geschreven te Oegstgeest, niet, althans
niet geheel, te Noordwijk. Na het verre van rustig verblijf te Bilthoven was het
echtpaar verhuisd naar het Zeestrand, dichter bij Leiden, dus benaderbaar voor enkele
weetgierige studenten en meer in de nabijheid der pas te Oegstgeest opgerichte
Zendingsschool. Niet ten onrechte werd bij hare inwijding met nadruk dank gebracht
aan het nobele paar, dat om te helpen en te steunen, zich liet vinden om de aangename
woonplaats te verwisselen tegen de drukkere omgeving, die beslag legde op Adriani
voor het geven van onderwijs in enkele Celebes-talen, en ook in het Maleisch, welk
voor een deel primitief onderricht hij met allen ernst op zich nam.
Te midden van onverpoosden arbeid heeft hij het Posso-boek te Oegstgeest bewerkt.
Over dit boek enkele woorden! Het geeft een overzicht van Land en Volk, schetst
geestelijk leven en godsdienst en behandelt kortelijk taal- en letterkunde. Vooral in
dit laatste hoofdstuk, dat in veel beknopter vorm den inhoud van deel III van het
groote werk weergeeft, heeft hij zich beperking en bekorting moeten opleggen.
Daarna volgt de geschiedenis der Zending, voornamelijk in hare ontginningsperiode,
van het onderwijs en van de groote veranderingen na 1904, waarvan wij boven reeds
gewaagden, en eene beschouwing over den tegenwoordigen toestand. Dit boek, voor
de Zending geschreven, is voor iederen vakgenoot-in-wijderen-zin onmisbaar.
Tegen veler verwachting ging Adriani, vergezeld van zijne gade, in 1919 naar
Indië terug; pogingen om hem hier te houden faalden, hij wilde terug, al ware 't
slechts om door navraag ter plaatse aanvullingen in zijne groote spraakkunst en zijn
woordenboek aan te brengen. Eerst vertoefde hij in het welbekende Tjitjoeroeg, voor
enkele weken naar hij meende. Doch de weken werden maanden. Door hem niet
gevraagde, maar niet af te wijzen bemoeienissen met het Seminarium te Dépok, met
quaesties van zending en opleiding, met wetenschappelijke zaken en belangen bijkans eene herhaling van den tijd vóór zijn verlof, toen hij te
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Soekaboemi werkende zeer veel tijd moest geven aan de oprichting der Christelijke
Bewaarschool, de uitzending van onderwijskrachten, de bezorging van uitgaven van
het Batav. Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, en wat niet al meer! hielden hem langer op Java dan zijne bedoeling was. Eerst na zeven maanden kon
hij naar zijn geliefd Toradja-land terugreizen.
Daar hervatte hij het oude werk. Veel was veranderd in de eens zoo primitieve
samenleving, veel ook in hemzelf. Op een streng en sober dieet aangewezen, zwakker
dan weleer, voelde hij zich een oud geworden man, die niet meer kon wat hij wilde
doen, die zich moest beperken op velerlei wijze. De minste zonde tegen het systeem
wreekte zich onmiddellijk. Hij werkte voort aan woordenboek en spraakkunst, hielp
onderwijl op ongehoord vrijgevige wijze vakgenooten bij het voltooien van
taalkundige werken ook buiten zijn eigen gebied, bleef zendelingen opleiden voor
het taalkundig deel hunner taak, leidde een jongeren vakgenoot, als den doctorandus
S.J. Esser in tot de beoefening van Centraal-Celebes-talen, gaf raad en voorlichting,
mondeling en in lange brieven, begaf zich tot de lieden om inlichting als zijn gestel
het maar eenigszins toestond, en steeds verzwakkend en door ijver voor de Heilige
Zaak, maar ook door de erbarminglooze kwaal verteerd, werkte bij voort, totdat hij
voelde dat hij moest scheiden van zijne geliefde omgeving, wilde er van de
beëindiging zijner taalkundige levenstaak nog iets terechtkomen.
De scheiding werd eene losrijting. Honderden menschen uit een wijden omstrek
kwamen afscheid nemen; tallooze malen werden hem op afscheidsfeesten toepasselijke
liederen toegezongen, die hij in geestige extempore's en smaakvolle improvisaties
in dezelfde maat en rhytme beantwoordde. De woning was ontruimd, de boeken
werden overgebracht, naar Java, naar Soekaboemi, waar hij, met steun van het
Gouvernement of van een geleerd genootschap, de twee groote werken over de
Bare'e-taal hoopte te publiceeren. Dat zoude een paar jaar duren; de pogingen tot
uitgave door regeering of instituten, de bemoeienissen met het drukken, de uit den
aard der zaak veel-eischende correctie der drukproeven, ze zouden zeker twee jaar
vol maken! Doch eerst moesten nog enkele duistere punten helder worden; over
sommige twijfelachtige gevallen moest nog even opheldering gevraagd worden bij
oudere lieden op 'n paar dagen loopens afstands; de tocht werd ondernomen, de
inlichtingen werden verkregen, maar de maat was overvol, de uiterste grens was
bereikt, het zwakke lichaam bezweek.
De laatste tocht was volbracht. Niet in eigen woning, maar in die van den juist
vertrokken assistent-resident, zijnen intiemen vriend E. Gobée, verpleegde hem zijne
onvermoeide echtgenoote, behandelde hem de belangstellende arts. Te vergeefs; het
leven vlood uit het wrakke lichaam. Den volgenden dag werd hij onder weergalooze
deelneming van ongetelde scharen uitgedragen naar
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het graf, dat het toegewijde volk voor immer zal verzorgen en in eere houden.
Het groote werk, ligt daar, onuitgegeven; er is alle hoop, bijna zekerheid, dat een
bekwame, jongere vakgenoot de uitgave zal bewerkstelligen. Vele zendelingen, door
hem opgeleid, blijven van zijn onderricht de vruchten plukken: zonder hém zouden
zij nooit zoo spoedig voor hun taak zijn bekwaam geworden. Zij, evenals alle anderen
die hem hebben gekend, moeten den indruk hebben gehad, dat Adriani was een man
die wilde dienen, met volkomen verloochening van eigen belangen. Een rijk leven!
Het kan niet anders: zijn leven, in al zijn volheid en rijkdom, is tenslotte een
gelukkig leven geweest, dat hem alle voldoening heeft geschonken. De indologische
taalwetenschap dankt aan hem ontzaglijk veel en heeft in hem haren voortreflijksten
beoefenaar verloren. De zending betreurt in hem een onvervangbaren raadsman,
eigenlijk een leider. Zijne medewerkers staren hem na als een onvergelijkelijken
arbeidsgenoot en helper. Wat zijne vrienden, die zoo vaak door hem werden
opgebeurd, gesteund, getroost en ten goede geraden, in hem missen, kan niet in
weinige woorden, en in geen enkel voor een groeten lezerskring bestemd
levensoverzicht, uitgesproken worden.
Er is nog iets dat in de naaste toekomst zijn verscheiden kan doen gevoelen als
een nationaal verlies. Indië is aan het veranderen, maakt een regeneratieproces door,
is in overgang, in onrust nu en dan, in gisting hier of daar. Mannen als Adriani, bij
een groote bevolkingsgroep geliefd en vertrouwd, bekend met hare nooden en rechten
en plichten, geacht door de besten der Europeesche maatschappij, gedragen door
idealen en belangelooze aspiraties, verstandig en deskundig genoeg om de eischen
der werkelijkheid en de grenzen der mogelijkheid niet uit het oog te verliezen, zulke
mannen zijn in de snelle evolutie die het ontwaken en zich ontwikkelen der
inheemsche bevolking kenmerkt, de problemen die er mede gepaard gaan, en de
botsingen die er uit kunnen voortkomen, van onberekenbaar nut en onschatbare
waarde.
Dit geldt voor zijn gebied: het Toradja-land, dat een tweede Minahassa belooft te
worden of dreigt te worden, maar ook voor de geheele Indische samenleving, waar,
in het ongeëvenaard moeilijke tijdsgewricht van heden en morgen, een groot en
eerlijk en wijs man als Adriani een der beste raadslieden van de voor eene ontzaglijk
lastige taak gestelde regeering zoude kunnen zijn.
Menigmaal zal men zich zijner herinneren, en zijn heengaan betreuren. Moge zijn
voorbeeld strekken tot een richtsnoer en een lichtend baken in de zee van elkander
als golven opvolgende bezwaren!
PH.S. VAN RONKEL.
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Letterkunde, 4de Reeks, IXde Deel,
Museum XV.

1909.

Dr. B.F. Matthes als taalbeoefenaar.
T.B.G., LI.

1909.

De naam van de gierst in
Midden-Celebes. T.B.G., LI.

1909.

Een en ander over de w.w. in de
Bare'e-taal. M.N.Z.G., LIII.

1909.

De landbouw in het heidendom der
Indonesische volken. Voordracht.
M.N.Z.G., LIII.

1909.

Breukink's bijdrage tot een
Gorontalo'sche Spraakkunst besproken.
B.K.I., Rks 7, VI.

1909.

Dr. J.L.A. Brandes als linguist, in
Herdenking van dien geleerde in
Beschrijving van Tjandi Síngatsari.

1910.

Trekken van overeenkomst tusschen de
Germaansche en de Toradja'sche en
Minahassische Volksverhalen. I.G., I.

1910.

De titel ‘Kapala balok’ der vroegere
Minahassische districtshoofden. T.B.G.
LII.

1910.

Toradja'sche Vertellingen. (2e reeks).
T.B.G. LII.

1910.

De Nieuw-bekend geworden landen op
Midden-Celebes (en de Zending aldaar).
Ned. Zendingsbode.

1910.

Bespreking: Islam und Christentum im
Kampf um die Eroberung der
animistischen Heidenwelt von G. Simon.
I.G.
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1911.

Een en ander over het Talaoetsch door
J.P. Talens, medeg. door N. Adriani,
Verh. B.G., LIX.

1912.

Het voorvoegsel Me, Pe in de Bare'e-taal.
Voordracht gehouden op de Conferentie
der Zendelingen op M.-Celebes te
Tentena 3 Juni 1911. M.N.Z.G., LV.

1912.

Christelijke Adat. Overzicht 14e
Zendingsconferentie Buitenzorg.

1912.

Critische bespreking van aflevering II der
Mededeelingen van het Encyclop.
Bureau. Banier.

1912.

Ter nagedachtenis aan Dr. S. Schoch.
Banier.

1912.

Dr. Samuel Schoch: Macedoniër.

1913.

N. Adriani en M.L. Adriani-Gunning:
Koema een oem-vorm. B.K.I., dl. 67.

1913.

Boekbespreking: Seidenadel: ‘The
Language Spoken by the Bontoc Igorot.
T.B.G., LV.

1913.

Aanteekeningen bij: E. Treffers: Enkele
kantteekeningen op ‘Reise von der
Mingkoka-Bai nach Kendari’ door Dr.
P.u.F. Sarasin. T.B.G., LV.

1913.

Verhaal van de ontdekkingsreis van Jhr.
J.C.W.D.A.v.d. Wijck naar het
Posso-Meer. I.G., II.

1913.

De reis van den heer W.J.M. Michielsen
naar het Posso-meer. 12-17 Juli 1869.
I.G., II.

1913.

Bespreking: Bare'e-Sprekende Toradja's
dl. I en II, in I.G. (1912) II en I.G. (1913)
II.

1913.

Het Zendingswerk in W.-Celebes. Banier.

1913.

Voortgang van het Christendom aan de
O.-kust van Celebes. Banier.

1913.

Nieuwe berichten omtrent voortgang van
het Evangelie in Balentak, oostelijk
uiteinde van Midden-Celebes. Banier.

1913.

De Zending onder de Toradja's. Banier.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1926

188

1914.

Het verhaal van Pano Boelaan door
A.A.v.d. Loosdrecht, met hulp van Dr.
N. Adriani. M.N.Z.G., 58.

1914.

Nota over: ‘De Academische opleiding
van Bijbelvertalers en De uitgave van
Bijb. leerboeken als voorbereiding tot
Bijbelgebruik en Bijbelvertaling.
Internationale Bijbelconferentie
Amsterdam.

1912-1914.

N. Adriani en Alb. C. Kruyt. De
Bare's-Sprekende Toradja's van
Midden-Celebes. 3 dln. Batavia
Landsdrukkerij.

1914.

N. Adriani en Alb. C. Kruyt: De
godsdienstig-politieke beweging ‘Mejapi’
op Celebes. B.K.I., 67.

1914.

Bespreking S.H. Ray: The languages of
Borneo. I.G., I.

1915.

Maatschappelijke, speciaal economische
veranderingen der bevolking van
Midden-Celebes sedert de invoering van
het Ned. gezag aldaar. Voordracht. T.A.G.

1915.

Studie der Indische talen van wege het
Ned. Bijbelgenootschap. 28e Algemeene
Zendingsconferentie.

1915.

Aanhangsel bij Mathijsen: Fabels en
Volkslegenden van de afdeeling Beloe
op het eiland Timor. Vh. B.G., LXI.

1915.

Bespreking der dissertatie van A.J.
Portengen ‘De Oud-Noorsche
dichtertaal’. I.G.

1915.

Bespreking van Dr. J.v. Ginneken's
Handboek der Ned. taal. Ibid.

1916.

Bespreking: R. Brandstatter:
Lauterscheinungen in den Indonesischen
Sprachen. I.G., II.

1916.

Christianisatie eener taal. Eltheto (orgaan
Ned. Christen Studenten Vereeniging).

1916.

Het eiland Miangas I.G.

1916.

Geestelijke Stroomingen onder de
bevolking op Java. Synthese No. 6.
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1916.

Engelsche Vertaling: Spiritual currénts
among the Javanese. International
Reviews of Missions VI.

1916.

Toradja'sche karaktertrekken. Onze Eeuw.

1916.

De talen van Noord-Halmahera.
Bespreking proefschrift H. van der Veen.
M.N.Z.G., 60.

1916.

Sa'dansche Volksverhalen (Z.W.
Midden-Celebes). Dr. N. Adriani,
A.A.v.d. Loosdrecht en Dr. H.v.d. Veen.
M.N.Z.G., 3e en 4e stuk.

1916.

Bespreking van Die Lauterscheinungen
in den Indonesischen Sprachen. I.G. II.

1916.

Het eerste Koloniaal Onderwijscongres,
in Stemmen des Tijds. Nov.

1916.

Bestuursambtenaren en Zendelingen.
Indologenblad, Jubileumsuitgave.
1816-1916.

1916.

N. Adriani en P. van Lith. Welke
beginselen zijn de leidende bij het
onderwijs van wege de Chr. Zending ten
behoeve van de niet Europeesche
bevolkingsgroepen. Praeadviezen 1e Kol.
Ond. Congr.

1917.

De naam ‘Menado’. Indië.

1917.

Prof. Dr. H. Kern in Indië.

1917.

Prof. Dr. Ph. S. van Ronkel in Ned. Indië
Oud en Nieuw. II.

1917.

De hoofden der Toradja's. Verh. Ind.
Genootschap.

1917.

De schoone slaapster in het bosch en een
gelijkluidend verhaal in Midden-Celebes.
Versl. en Med. Kon. Acad. v. Wetensch.
Afd. Letterk. 5e reeks, 2e deel.

1917.

De Toradja'sche vrouw als priesteres.
Versl. en Med. Kon. Acad. v. Wetensch.
Afd. Letterk. 5e reeks. 2e deel.

1917.

De Hervorming en de uitwendige
Zending. De hervorming herdacht.
1517-1917. Ruys. Utrecht.
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1917.

Stilstand en beweging. Practisch
Christendom. Ruys. Utrecht.

1917.

De Toradja's in de Volken van Ned. Indië
door Prof. J.C. van Eerde.

1917.

De Naam Menado. Indië 1917/18.

1917.

Professor Kern. Indië 1917/18.

1918.

In Memoriam J. Alb. T. Schwarz.
M.N.Z.G., 62.

1918.

Naschrift op het artikel Measa van Dr.
A.C. Kruyt. B.K.I., dl. 74.

1918.

J.A.T. Schwarz als taalbeoefenaar. B.K.I.
dl. 74.

1918.

Morische Verhalen. Opgeteekend door
H.G. van Eelen en J. Ritsema en
uitgegeven door Dr. N. Adriani.
M.N.Z.G., dl. 62, 2e en 4e stuk. dl. 63,
1919.

1918.

Het animistisch Heidendom als
godsdienst. Onze Eeuw, 1918. II en III.

1918.

H.v.d. Klift. Mededeelingen over de taal
Mekongga, uitg. door Dr. N. Adriani.
M.N.Z.G.

1918.

Het verschil tusschen de oude en de
nieuwe Prot. Zending. Maandbl. Samenw.
Zend. Corp.

1919.

Posso. Onze Zendingsvelden II.
Boekhandel Zendingsstudieraad.

1919.

In Memoriam P. ten Kate. M.N.Z.G., dl.
63.

1919.

Napoesche Verhalen met aanteekeningen
door P. ten Kate. Uitgegeven doar Dr. N.
Adriani. M.N.Z.G., 63.

1919.

In Memoriam E. Poensen. M.N.Z.G., dl.
63.

1919.

Een Napoesche woning. Maandbl.
Samenw. Zend. Corp.

1919.

Napoesche Verhalen, door P. ten Kate,
uitg. door N. Adriani. M.N.Z.G.
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1919.

Onderwijs, Geneeskunde, Bestuur en
Godsdienstprediking onder een
animistisch volk. Kol. Tijdschr.

1919.

Verhaal van een Mensch en een Slang.
Mongondowsche tekst. door W.
Dunnebier en N. Adriani. M.N.Z.G.

1920.

Indonesische priestertaal. Verh. en Med.
Kon. Acad. v. Wetensch. Afd. Letterk. 5e
reeks, 5e deel.

1920.

Het verhaal van Nilejlejan.
Tontemboansche tekst. T.B.G. 59.

1920.

Uit het leven van den eersten
Toradja-Christen. Banier Chr. Weekblad
in N. Indië.

1922.

Het animistisch Heidendom als
godsdienst. Zendingsbureau Oegstgeest.
2e druk.

1924.

Bijbelsch Leesboek N.T. in het Bare'e
vertaald. 1e druk 1903. 2e druk 1924.

1924.

The work of a Linguistic Missionary in
the Dutch East Indies. Intern. Rev. of
Miss.

1925.

The peculiar language of the heavenly
powers. Int. Rev. of Miss. (Eng.
bewerking van het art. ‘Indon.
Priestertaal’).

1925.

De Minahassische talen. B.K.I., dl. 81.

Het spel- en leesboekje in de Bare'e taal: 1e uitgave 1899, 2e uitg. 1909, 3e uitg.
1912.
Het leesboekje in de Bare'e taal. 1e dr. 1900, 2e dr. 1909, 3e dr. 1912.
Het Bijbelsch leesboek N.T. 1e dr. 1903, 2e dr. 1912, 3e dr. 1924.
Het Bijbelsch leesboek O.T. 1e dr. 1899, 2e dr. 1908.
Bijb. geschiedenissen uit het O.T. in de Bare'e-taal, 1907.
Evangelie van Lucas. 1e dr. 1907, 2e dr. 1921.
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