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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

i.s.m.

V

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden
Beschermvrouw Hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden
Buitengewone Eereleden Hunne Koninklijke Hoogheden Prins Hendrik
der Nederlanden Hertog van Mecklenburg
en
Prinses Juliana Prinses van Oranje-Nassau Hertogin van Mecklenburg
den

Naamlijst der leden Opgemaakt den 7

October 1932
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VI
Den Penningmeester Dr J. Heinsius te Wassenaar (Santhorstlaan 21) gelieve men
zijn c o n t r i b u t i e (normaal ƒ 10.-) over te maken uiterlijk in September door
o

bijschrijving op postrekening N . 79110 van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde.
Den Bibliothecaris Dr A . A . v a n R i j n b a c h te Leiden (Witterozenstraat 26)
zende men alle voor de boekerij der Maatschappij bestemde boeken, eigen
geschriften niet te vergeten!
Aan hen die het V a s t e F o n d s (artikelen 58, 83, 84 en 85 der Wet) bij testament
willen gedenken, wordt in overweging gegeven de formule: ‘Ik verklaar te legateeren
aan de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, ter versterking van
het Vaste Fonds, de som van ......., vrij van alle rechten en kosten, ook van het recht
van successie’.
Voor toezending van p o r t r e t t e n ter opname in de verzameling, bericht aangaande
verandering van woonplaats, aanwijzing van onnauwkeurigheden in deze
n a a m l i j s t , en voorts voor alle c o r r e s p o n d e n t i e die niet op de geldmiddelen
en de boekerij betrekking hebben, houdt zich aanbevolen
SECRETARIS H.T. DAMSTÉ.
Oestgeest, Koninginnelaan 11

DE
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VII

Bestuur
Dr Ph. S. van Ronkel Voorzitter
H.T. Damsté Secretaris
Dr J. Heinsius Penningmeester
Dr A.A. van Rijnbach Bibliothecaris
Mr G. André de la Porte
Dr A.A. van Schelven
W.J.J.C. Bijleveld
Dr C. Serrurier
Mr D. van Blom
A.J. Bothenius Brouwer

Commissie voor taal- en letterkunde
Dr A. Beets
Dr A.A. van Rijnbach
Dr J. Heinsius
Dr J.W. Muller
Dr W.L. de Vreese
Dr J.H. Kern
Dr J. de Vries
Dr A. Zijderveld
Dr J.A.N. Knuttel

Commissie voor geschied- en oudheidkunde
Dr A. Eekhof
Dr L. Knappert
Mr E.M. Meyers
J. Kleijntjens
Mr D. van Blom
Dr J. Huizinga
W.J.J.C. Bijleveld
Dr H.T. Colenbrander
Mr A.S. de Blécourt
Dr N.J. Krom Raadgevende leden
Dr J.A.J. Barge Raadgevende leden
Dr J.J. de Gelder Raadgevende leden
Dr A.W. Byvanck Raadgevende leden
Mr. S.J. Fockema Andreae Raadgevende leden

Commissie voor schoone letteren
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J. van Dullemen-De Wit
E. Zernike
Mr M. Nijhoff
K.J.L. Alberdingk Thijm
F. de Meyier
Dirk Coster
J.W.F. Werumeus Buning

Commissie van redactie voor de levensberichten
Dr D.C. Hesseling
Dr A. Beets

Bibliotheekcommissie
Dr L. Knappert
F. de Meyier
Dr R. van der Meulen

Commissie voor het folkloristisch archief
Dr J. de Vries
Dr A.A. van Rijnbach
Mr D. van Blom
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VIII

Eerelid
Dr S.G. de Vries, Rapenburg 38, Leiden - 1921 (Lid in 1886)

Gewone leden
Bij de namen der leden, die geen andere rechten hebben dan die welke de Wet aan
buitengewone leden toekent, is een * geplaatst.
Aalberse, Mr P.J.M., Johan-van-Oldenbarneveltlaan 82, 's-Gravenhage - 1917
Aalders, Dr W.J., Waterloolaan 2, Groningen - 1918
Aalst, Dr C.J.K. van, Hoevelaken - 1925
Aalst, Dr Th. P.H. van, Maastricht - 1896
Acquoy, Mr J., Nieuw Krakestein, Eefde, bij Zutfen - 1907
Alberdingk Thijm, K.J.L., Zijlweg 123, Haarlem - 1895
Allen, Dr P.S., Corpus Christi College, Oxford - 1909
Andel, Dr M.A. van, Groote Markt 11, Gorinchem - 1930
André de la Porte, Mr G., Johan-van-Oldenbarneveltlaan 34, 's-Gravenhage 1923
Anema, Seerp, Marnixstraat 22, Haarlem - 1915.
Apeldoorn, Dr L.J. van, Koninginneweg 13, Amsterdam Z. - 1930
Appeldoorn, Dr J.G., Koninginneweg 44, Amsterdam Z. - 1923
Arendonk, Dr C. van, Hooigracht 58, Leiden - 1924
Asselbergs, W.J.M.A., Valeriusstr. 282, Amsterdam Z. - 1932
Baader, Dr Th., Groesbeeksche weg 181, Nijmegen - 1927
Baard, C.W.H., Stedelijk Museum, Amsterdam Z. - 1914
Baart de la Faille, Dr S., Laan-Copes-van-Cattenburg 58, 's-Gravenhage - 1930
Baart de la Faille-Wichers Hoeth, Mevr. H., Laan-Copes-van-Cattenburg 58,
's-Gravenhage - 1930
Baas Becking, Dr L.G.M., Rijnsburgerweg 43, Leiden - 1932
Backer, Franz de, Sterrewachtlaan 30, Ukkel (Brussel) - 1932
* Baekelmans, Lode, St.-Jacobsmarkt 7, Antwerpen - 1920
Bake, Mr C., Riouwstraat 19, 's-Gravenhage - 1887
Bakhuizen van den Brink, Dr J.N., Avenue Concordia 118, Rotterdam. - 1928
Bakhuyzen, Mr A. van de Sande, Rapenburg 31, Leiden - 1927
Bakker, C., Broek in Waterland - 1932
Barge, Dr J.A.J., Oestgeesterlaan 6, Leiden - 1924
Barnouw, Dr A.J., Columbia University, New-York - 1909
Baudet, Mej. Dr F.E.J.M., Suezkade 187, 's-Gravenhage - 1912
* Baur, Dr Frank, Nederpolder 10, Gent - 1929
Becker, Dr B., Cliostraat 10, Amsterdam Z. - 1924
Beckering Vinckers, H., Zaltbommel - 1930
Beeck, A.L. van, Zoeterw. Singel 107, Leiden - 1924
Beekman, Dr A.A., Laan v. Nieuw O. Indië 271, 's-Gravenhage - 1884

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1932

IX
Beelaerts van Blokland, Jhr Mr F., 1e Bazarstraat, 's-Gravenhage - 1901
Beelaerts van Blokland, Jhr Mr W.A., Wassenaarsche weg 18, 's-Gravenhage
- 1911
Beets, Dr A., Witte Singel 79, Leiden - 1886
Beets, Dr Henry, 737 Madison Avenue S.E., Grand Rapids, Mich., U.S.A. 1931
Beets, Mr N., De-Lairessestraat 6, Amsterdam Z. - 1908
Bellefroid, Mr P., Nijhoffstraat 9, Nijmegen - 1913
* Belpaire, Mej. M.E., Markgravenlei 174, Antwerpen - 1914
Bemmelen, Mr J.M. van, Oestgeesterlaan 26, Leiden - 1932
Bemmelen, Dr W. van, Schiefbaanstr. 27, 's-Gravenhage - 1921
Benjamins, Dr H.D., Stadhoudersplein 4, 's-Gravenhage - 1926
Bense, Dr J.F., Van-Lawick-van-Pabststr. 25, Arnhem - 1929
Beresteyn, Jhr Mr Dr E.A. van, Van-Stolkweg 31, 's-Graven hage - 1919
Berg-Van der Stempel, Mevr. Dr B.M., Vondelstraat 42, Amsterdam W. - 1914
Berg, Dr C.C., Rijnsburgerweg 95, Leiden - 1930
Berg, Dr J., Vondelstraat 42, Amsterdam W. - 1919
Bergsma, Dr. J., Frankenslag 15, 's-Gravenhage - 1895
Berlage, Dr H.P., Violenweg 14, 's-Gravenhage - 1916
Besselaar, Dr G., Fasantplein 4, Den Haag - 1915
Bie, Dr J.P. de, Daendelsstraat 48, 's Gravenhage - 1930
Bierens de Haan, Dr J.D., Slingerweg, Aerdenhout - 1897
Bijleveld, W.J.J.C., Oestgeesterlaan 4, Leiden - 1910
Bijlsma, Mr R., Prinse-Vinkenpark 14, 's-Gravenhage - 1915
Bijvanck, Dr A.W., Witte Singel 17, Leiden - 1919
Blancquaert, Dr E., Merelbekestr. 113, Merelbeke (bij Gent) - 1927
Blankestein, Dr M. van, Stevinstraat 179, Scheveningen - 1913
Blécourt, Mr A.S. de, Witte Singel 20, Leiden - 1915
Bloem, Mr J.C., ‘De Zwaluw’, Breukelen - 1922
Blöte, Dr J.F.D., Tilburg - 1900
Blom, Mr D. van, Oude Vest 105, Leiden - 1910
Boas, Dr M., Den-Texstraat 35, Amsterdam C. - 1918
Boeke, Dr J.H., Witte Singel 6, Leiden - 1930
Boeles, Mr P.C.J.A., Harlingerstraatweg 75, Leeuwarden - 1906
Boer, Dr C. de, Rijnsburgerweg 77a, Leiden - 1916.
Boer, Dr Tj. de, Zuidwerflaan 19 (Marlot), 's-Gravenhage - 1900
Boersema, Dr K.H., Plantsoen 17, Leiden - 1926
Bokhorst, Dr M., Postbus 988, Pretoria - 1931
Boldingh-Goemans, Mevr. W.L., Riouwstraat 77, 's-Gravenhage - 1920
Bolhuis, Mr J.J. van, Statenlaan 121, 's-Gravenhage - 1922
Bolkestein, G., Moreelsestraat 37, Amsterdam Z. - 1919
* Bom, Emm. de, Leeuw-van-Vlaanderenstraat 1, Antwerpen - 1903
Bonger, A., Gabriël-Metsustraat 13, Amsterdam Z. - 1928
Booven, Henri van, Blesboklaan 4, Hilversum - 1917
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X
Bosboom Nz., J., Lubeckstraat 51, 's-Gravenhage - 1916
Bosch, Dr F.D.K., Gang Boentoe 7, Batavia - 1929
Bosch, J.H. van den, Schenkkade 114, 's-Gravenhage - 1892
* Boshoff, Dr S.P.E., Tomstraat, Potchefstroom - 1922
* Bosman, Dr D.B., Huize Alandala, Avenue Brittany, Zeepunt (bij Kaapstad)
- 1923
Bosselaar, Dr D.E., Witte Singel 39, Leiden - 1929
Botermans, Dr A.J., Zwolle - 1904
* Botha, C. Graham, Kaapstad - 1924
Bothenius Brouwer, A.J., Gr.-Hertog. laan 82, 's-Gravenhage - 1921
Boudier-Bakker, Mevr. Ina, Oude gracht 333, Utrecht - 1905
Boulan, E., Korreweg 27a, Groningen - 1918
Bouman, Dr A.C., ‘'t Meulhuis’, Stellenbosch - 1925
Braak, Dr S., Garstestraat 14a, Winschoten - 1924
Brandsma O. Carm., Dr Titus, ‘Carmel’, Doddendaal 8, Nijmegen - 1931
Bredius, Dr A., Monte Carlo - 1884
Briët, Mr P.E., Rapenburg 36, Leiden - 1932
Brinkerink, D.A., Prümelaan 68, Arnhem - 1905
* Broekhuizen, Dr H.D. van, Kerkstraat 60, Pretoria - 1911
Broersma, Dr R., Suezkade 136, 's-Gravenhage - 1932
Brom, Ed. Th. J., Vondelstraat 83, Amsterdam W. - 1918
Brom, Dr Gerard B., St.-Annastraat 185, Nijmegen - 1912
b

Brown, Dr J. Irwin, Schooneberger weg 110 , Rotterdam - 1921
Brugmans, Dr H., Prinsengracht 650, Amsterdam C. - 1896
Brummel, Dr L., Azaliastraat 23, 's-Gravenhage - 1928
Brünner, Dr E. Ch. G., Koningslaan 39, Utrecht - 1929
Brusse, M.J., Dorpsstraat 18, Hillegersberg - 1905
Buck, Dr H. de, Heide-en-Watersteeg, Haren, Gron. - 1931
Burger, Dr H., Keizersgracht 317, Amsterdam C. - 1920
Bussy, Mr A. le Cosquino de, Oranje-Nassaulaan 23, Amsterdam Z. - 1919
Callenbach, Dr J.R., Maasstraat 11, Rotterdam - 1914
Capel, W.C., Suezkade 66, 's-Gravenhage - 1887
Casimir, R., Wassenaarsche weg 28, 's-Gravenhage - 1916
Celliers, J.F.E., Postbus 166, Harrismith (O.V.S.) - 1911
Clay, Dr J., Prinsengracht 1011, Amsterdam C. - 1921
Cleveringa, Mr R.P., Rijnsburgerweg 29 - Leiden - 1931
Cock, Dr J.K. de, Haus Morosani, Davos-Platz - 1917
Cohen, Dr D., Van-Breestraat 172, Amsterdam Z. - 1926
Colenbrander, Dr H.T., Donkersteeg 19, Leiden - 1898
Colijn, Dr H., Stadhouderslaan 151, 's-Gravenhage - 1915
Coolen, Antoon, Oude Amersfoortsche weg 102, Hilversum - 1931
Cornette, Mr A.H., Desguinlei 14, Antwerpen - 1928
Coster, Dirk, Kennemerbeekweg, Bennebroek - 1915
Coster, Dr H.P., St.-Lucasstraat 8a, Groningen - 1917
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XI
Craigie, Sir William A., L.L.D., D. LITT., University of Chicago Departm. of English
U.S.A., Chicago - 1916
Cramer, Dr J.A., Maliebaan 84, Utrecht - 1925
Crommelin, Dr C.A., Wasstraat 60, Leiden - 1930
Cuypers, Ir J., Pieter-Cuypersstraat, Roermond - 1925
Dam, Dr B.A.P. van, Bezuidenhout 237, 's-Gravenhage - 1903
Dam, Dr J. van, Nic.-Maesstraat 141, Amsterdam Z. - 1925
Dam, Mr W.A.C. van, Bierhaven 36, Rotterdam - 1932
Dam van Isselt, W.E. van, Van-Blankenburgstraat 12, 's-Gravenhage - 1909
Dambre, Dr O., Brusselsche Steenweg 551, Gentbrugge - 1932
Damsté, H.T., Koninginnelaan 11, Oestgeest - 1925
Damsté, Dr P.H., Bleyenburgstraat 5, Utrecht - 1904
Deinse, J.J. van, Noorderhage 48d, Enschedé - 1926
Dekking, Henri M., Nieuwe Binnenweg 19a, Rotterdam - 1918
Diferee, Dr H.C., Alexanderplein 11 huis, Amsterdam C. - 1907
Dijk, Dr J.C. van, Kerkplein, Bloemendaal - 1922
Dillen, Dr J.G. van, Ruysdaelkade 11, Amsterdam Z. - 1923
Djajadiningrat, Raden Ario Dr Hoesein, Kebon Sirih 115, Batavia - 1926
Domela Nieuwenhuis Nyegaard, J.D., Beetsterzwaag - 1911
Dominicus, Dr F.C., Van-Boetzelaerlaan 41, 's-Gravenhage - 1931
Donkersloot, Dr N.A. Lyceum-Alpinum, Zuoz (Engadin) - 1930
Doorman, Mej. Chr., Alexanderplein 18, 's-Gravenhage - 1918
Doppler, Dr P., P.-Bisschopssingel 27, Maastricht - 1926
Dorp, Mej. Dr E.C. van, Villa Jamga, Bloemendaal - 1921
Dorren, Th., Koninginnelaan 2, Valkenburg (L.) - 1930
Draaijer-de Haas, Mevr. A., Kwikstaartlaan 10, 's-Gravenhage - 1917
Draaijer, W., Zoeterw. Singel 16, Leiden - 1898
Driessen, F.H.A., Oude Singel 236, Leiden - 1915
Drion, F.J.W., Emmastraat 34, 's-Gravenhage - 1925
Dugteren, Mej I.M. van, West-Zeedijk 145, Rotterdam - 1926
Dullemen-De Wit, Mevr. J. van, Waldeck-Pyrmontlaan 44, Amsterdam Z. 1923
Duyfjes, Mr H.G.P., Morschsingel 9, Leiden - 1931
Duyvendak, Dr J.J.L., Rapenburg 50, Leiden - 1923
Ebbinge Wubben, Dr C.H., Malakkastr. 107, 's-Gravenhage - 1911
Eck, Dr D.A.H. van, Geversstraat 75, Oestgeest - 1915
Eck, Mej. O.J. van, Hunzestr. 45 III, t/h fam. Enno v. Gelder, Amsterdam Z. 1926
Eeden, Dr W. van, Delfgauwsche weg 211, Delft - 1926.
Eeghen, Mr Chr. P. van, Heerengracht 497, Amsterdam C. - 1912
Eekhof, Dr A., Prins-Hendriklaan 19, Oestgeest - 1912
Eerdbeek-Claasen, Mevr. M.L.H., Zeeweg, Katwijk a/d Rijn - 1930
Eerde, J.C. van, Oosterpark 75, Amsterdam O. - 1918
Eggen van Terlan, Dr J.L.M., Poppelsdorfer Allee 24, Bonn - 1909
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XII
Eijkman, L.P.H., Adelheidstr. 90, 's-Gravenhage - 1931
Elst, Dr J. van der, Ipenrodestr. 4, Haarlem - 1921
Empel, M. van, Molstraat 94F, Middelburg - 1928
Endepols, Dr H.J.E., St.-Hubertuslaan 11, Maastricht - 1911
Endt, Dr P., Crayenesterlaan 34, Haarlem - 1928
Engelen, Jonkvrouw C., Coehoornsingel 24, Zutfen, - 1918
Engelenburg, Dr F.V., Postbus 389, Pretoria - 1900
Engels, Dr G., Avenue Concordia 15a, Rotterdam - 1923
Enk, Dr P.J., Kraneweg 39, Groningen - 1917
Erens, Mr F., Houthem - 1915
Eringa, Dr S., Bergsche laan 168, Rotterdam - 1922
Erven Dorens, A.A.G. van, Utrechtsche weg 40, Arnhem - 1924
* Essen, L. van der, Maria-Theresiastraat 36, Leuven - 1915
Euwens O.P., P.A., Willemstad (Curaçao) - 1931
Eysinga, Jhr Mr W.J.M. van, Rljnsburgerweg 100, Leiden - 1913
Fabricius, Jan, 170 Worple Road, Wimbledon S.W. 20 - 1916
Fabricius, Johan, Haviklaan 19, 's-Gravenhage - 1932
Feber, Ir L.J.M., Johan-van-Oldenbarneveltl. 15, 's-Gravenhage - 1932
Feen, A.H. van der, Lomanstraat 8, Amsterdam Z. - 1919
Feenstra Jr, P., Van-Breestraat 59, Amsterdam Z. - 1905
Fenema, C.H. van, Huize Vredehof, Oosterbeek - 1918
Fetter, Dr J.C.A., Balistraat 95, 's-Gravenhage - 1927
Fijn van Draat, Dr P., Ramstraat 9, Utrecht - 1911
Fockema Andreae, Mr J.P., Kromme Nieuwegr. 58, Utrecht - 1911
a

Fockema Andreae, Mr S.J., Breestraat 35 , Leiden - 1930
* Foncke, Dr Rob., Prudent-Bolslaan 126, Laken, Brussel - 1921
Franken, Dr J.L.M., Stellenbosch - 1931
Frenkel-De Jong van Beek en Donk, Mevr. C., Méréville Courcelles, S. et O.,
Frankrijk - 1898
Frings, Dr Th., Monthéstrasse 31II, Leipzig - 1920
Fruin, Mr R., Willem-de-Zwijgerlaan 25, 's-Gravenhage - 1891
Fruin-Mees, Mevr. W., Laan-De-Riemer 20, Batavia - 1927
Funke, J., Jozef-Israelslaan 54, 's-Gravenhage - 1916
Gaaf, Dr W. van der, Hoofdweg 31, Amsterdam W. - 1924
Gaay Fortman, Mr B. de, Joh.-Verhulststr. 77, Amsterdam Z. - 1923
Gallas, K.R., Minervalaan 34, Amsterdam Z. - 1921
Ganderheyden, A.A., Dalweg 2, Hilversum - 1904
Geelkerken, Dr J.G., Sophialaan 31, Amsterdam Z. - 1926
Geers, Dr G.I., Suezkade 178, 's-Gravenhage - 1928
Gelder, Dr J.J. de, ‘Schoutenburg’, Wyttenbachweg 4, Oestgeest - 1922
Gelder, Dr H.A. Enno van, Wildhoeflaan 25, 's-Gravenhage - 1922
Gelder, Dr H.E. van, Ant.-Duyckstr. 155, 's-Gravenhage - 1906
Gerretson, Dr F.C., Janskerkhof 11, Utrecht - 1913.
Gessler, Dr Jan, Geldenakensche vest 84, Leuven - 1929
Gewin, E.E., Bilthoven - 1928
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XIII
Ghijsen, Mej. Dr H.C.M., Weststraat, Domburg - 1921
Giffen, Dr A.E. van, Poststraat 6, Groningen - 1923
Gijn, Mr A. van, Bankastraat 50, 's-Gravenhage - 1920
Gijselaar, Jhr Mr N.C. de, Stoeplaan 1, Wassenaar - 1910
Gils, Dr P.J.M. van, Zwartbroek 26, Roermond - 1908
Ginneken, Dr J.J.A. van, Stijn-Buysstraat 11, Nijmegen - 1909
Godée Molsbergen, Dr E.C., Tjikini 2B, Batavia C. - 1911
Goekoop-De Jongh, Mevr. de Wed. Dr J., Essenburg bij Harderwijk - 1906
Goemans, Dr L., Bondgenootenstraat 216, Vorst-Brussel - 1902
Gogh-Kaulbach, Mevr. A. van, Daniël-Willinkplein 381, Amsterdam Z. - 1914
Gonggrijp, G., Palmboomstraat 32, 's-Gravenhage - 1928
Goossens, Dr J.W.H., Meerssener weg 323, Maastricht - 1911
Goossens, Dr Th., Bossche weg 95, Tilburg - 1924
Goslinga, Dr A., Stadhouderskade 150, Amsterdam Z. - 1920
Gosses, Dr G., Burnierstr. 5, 's-Gravenhage - 1932
Gosses, Dr I.H., H.-Colleniusstraat 64, Groningen - 1907
Goudoever, Mr H. van, Kraneweg 15, Groningen - 1918
Graft, Mej. Dr C., C. van de, Parkstraat 15, Utrecht - 1906
Graswinckel, Jhr Mr D.P.M., Beaulieustr. 4, Arnhem - 1932
Gratama, G.D., Frans-Halsmuseum, Haarlem - 1919
's-Gravesande Pannekoek, G.H., Scheveningsche laan 110, Kijkduin
('s-Gravenhage) - 1926
Greebe, Dr A.C.J.A., Kamperfoeliestr. I, 's-Gravenhage - 1917
Greve, Dr H.E., Van-Blankenburgstraat 38, 's-Gravenhage - 1908
Greven, Mr H.B., Theresiastraat 33, 's-Gravenhage - 1883
Groningen, Dr B.A. van, Rijnsburgerweg 169, Leiden - 1929
* Grootaers, Dr L., Naamsche Steenweg 158, Heverlee, Leuven - 1923
Grothe-Twiss, Mevr. A., Hilversum - 1916
Guarnieri, R., Amstellaan 181, Amsterdam Z. - 1921
Gunning, Dr C.P., Valeriusplein 13, Amsterdam Z. - 1927
Gunning J. Hz., Dr J.H., Sursum Corda, Rembrandtlaan 30, Bilthoven - 1888
Gunning Wz., Dr J.H., Hilversum - 1904
Haak, Dr S.P., Bakenbergsche weg 52A, Arnhem - 1909
Haan, Dr J.C. de, Poerwosari 354, Solo - 1931
Haantjes, Dr J., Zutphensche weg 13, Apeldoorn - 1930
Haeringen, Dr C.B. van, Sportlaan 167, 's-Gravenhage - 1923
Ham, Dr J. van, Bilderdijkstraat 3, Leiden - 1932.
Hamel, Dr A.G. van, Prins-Hendriklaan 19, Utrecht - 1916
Hans, D., Laan van Nieuw Oost-Indië 156, 's-Gravenhage - 1927
Harting, Dr P.N.U., Moddermanlaan 18, Groningen - 1926
Haslinghuis, Dr E.J., Van-Boetzelaerlaan 185, 's-Gravenhage - 1915
Heering, Dr G.J., Witte Singel 96, Leiden - 1917
Heinsius, Dr J., Santhorstlaan 21, Wassenaar - 1900
Hemessen, O.C. van, Huyze Ter-Aer, Woubrugge - 1921
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XIV
Hensen, Dr A.H.L., Bezuidenhout 211, 's-Gravenhage - 1898
* Hertzog, Dr J.B.M., ‘Groote Schuur’, Kaapprovincie - 1910
Hesseling, Dr D.C., Koninginneweg 10, Wassenaar - 1893
Hille-Gaerthé, Mevr. C.M. van, Van-Hogenhoucklaan 20, 's-Gravenhage - 1920
Hille, Dr G.E.W. van, Van-Hogenhoucklaan 20, 's-Gravenhage - 1916
Hintzen, Mej. Dr J.D., ‘Het Nieuwe Huis’, Roelof-Hartplein 47, Amsterdam Z.
- 1924
Hoefer, F.A., Heerenlaan 43, Zeist - 1894
Hoeven, Mr G.G. van der, Westerkade 21, Rotterdam - 1914
Hof, J.J., Leeuwarden - 1912
Hofker, Mej. Dr S., Plantsoen 87, Leiden - 1915
Holtrop-Van Gelder, Mevr. E. Ph., Koningin-Emmahaven 161, 's-Gravenhage
- 1920
Honig, G.J., Zaandijk - 1904
Hooft, C.G. 't, Van-Eeghenstraat 81, Amsterdam Z. - 1914
Hoogewerff, Dr G.J., Villino Paula, Via Savoia 13, Rome 34, (Alb.-Perklaan 36,
Hilversum) - 1913
Hoogstra, Dr S.S., Crabethstraat 41, Gouda - 1904
Hoop, Mr E.J. Thomassen à Thuessink van der, Sweelinckstraat 50,
's-Gravenhage - 1924
Hooykaas, Dr C.E., Esschenlaan 20, Rotterdam - 1920
Hooykaas, Dr J., Sweerts-de-Landasstraat 103, Arnhem - 1922
Horrëus de Haas, Dr G., Zwolle - 1930
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Kan, Mr A.H.M.J. van, Tanah Abang Oost 77, Batavia - 1918
Kanter, P.J. de, Javastraat 72, 's-Gravenhage - 1925
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Kielstra, Mr J.C., Rijksstraatweg 17, Wageningen - 1924
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Kossmann, Dr F.K.H., Essenburgstraat 45, Rotterdam - 1923
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Meulen, Dr J. ter, Carnegieplein 2, 's-Gravenhage - 1924
Meulen, Dr R. van der, Witte Singel 63, Leiden - 1912
Meulen, Dr W.W. van der, Statenlaan 98, 's-Gravenhage - 1900
Meyboom, Dr H.U., Paterswolde - 1884
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Muller, Dr J.W., Leidsche straatweg 15, Oestgeest - 1888
Muls, Mr Jozef, Kon. Museum v. Schoone Kunsten, Vleminckveld 27, Antwerpen
- 1930
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Nederburgh, Mr I.A., Danckertstraat 31, 's-Gravenhage - 1911
Nerée tot Babberich, Mr R.J.K.M. de, Roermond - 1926
Nes, Dr H.M. van, Vreewijkstraat 8, Leiden - 1908
Neurdenburg, Mej. Dr E., Prinsesseweg 2 bis, Groningen - 1917
Nierop, Dr Leonie van, Nieuwe Doelenstr. 11, Amsterdam C. - 1932
Nieuwenhuis, Dr A.W., Jan-v.-Goyenkade 44, Leiden - 1902
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Nijhoff, W., Lange Voorhout 9, 's-Gravenhage - 1895
Nijland, Mej. Dr J.A., Huize ‘Westerlicht’, Alkmaar - 1896
Nispen tot Sevenaar, Jhr E.O.M. van, Kasteel Oost, Eysden - 1932
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Noordtzij, Dr A., Arnhemsche Bovenweg 8, Driebergen - 1927
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Oppenraay, Dr R. van, Rome, (Bibliothecaris, Raamweg 47, 's Gravenhage) 1908
Oss, S.F. van, Noordeinde 23, 's-Gravenhage - 1922
Ossenbruggen, Mr F.D.E. van, Fred.-Hendrikplein 8, 's-Gravenhage - 1911
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Overdiep, Dr G.S., Petrus-Camperssingel 245, Groningen - 1925
Ozinga, Dr H.D., Juliana-v.-Stolb.plein 10, 's-Gravenhage - 1931
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Pater, Dr J.C.H. de, Goudsbloemlaan 194, '-Gravenhage - 1931
Pattist, J.N., Jacob-Mosselstraat 6, 's-Gravenhage - 1920
Peaux, Mej. A.G., Pontanusstraat 38, Nijmegen - 1913
Peltenburg Pz., C., Rijnsburgerweg 154, Leiden - 1912
Pennink, Mej. R., Nieuwe Uitleg 37, 's-Gravenhage - 1922
* Persijn, Dr Jul., Broechem, prov. Antwerpen - 1914
Phillips, W., Ottawa (Canada) - 1921
* Pienaar, Dr E.C., Stellenbosch - 1926
Pijnacker Hordijk, Mr P.A., Wilhelminapark 13, Oestgeest - 1932
Plooij, Dr D., Euterpestraat 155, Amsterdam Z. - 1913
Poelman, Dr H.A., Rijksarchief, Groningen, - 1913
Polak, Dr Léon, Van-Weede-van-Dijkveldstraat 88, 's-Gravenhage - 1922
Polak, Dr Henri, Engweg 21, Laren (N.-H.) - 1931
Pomes, Dr H., Weissenbruchstraat 251, 's-Gravenhage - 1909
Pont, Dr J.W., Meentweg 72, Bussum - 1914
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Poort, H., Heerestraat 95 , Groningen - 1919
Pos, Dr H.J., Corellistraat 25, Amsterdam-Z., - 1931
Posthumus Meyjes, Dr E.J.W., Jan-van-Nassaustraat 63, 's-Gravenhage - 1926
Posthumus, Mr N.W., Apollolaan 72, Amsterdam Z. - 1910
Pot Bz., Mr Dr C.W. van der, H.-W.-Mesdagpl. 8, Groningen - 1911
Pot, J.E. van der, Honingerdijk 40, Rotterdam - 1929
Praag, Mr Dr J.A. van, Koninginneweg 199, Amsterdam Z. - 1929
Praag, Siegfried van, Spinozastraat 15, Amsterdam C. - 1929
Premsela, M.J., Donarstraat 5, Amsterdam Z. - 1923
Prims, Dr Floris, Marnixstraat 26, Antwerpen - 1930
Prince, Dr J. Dyneley, American Legation, Belgrado - 1913
Prinsen J.Lz., Dr J., Harmoniehof 65, Amsterdam Z. - 1904
Proost, Dr K.F., Oude Dijk 169, Rotterdam - 1923
* Puyvelde, Dr Leo van, Vilain XIV-straat, Brussel - 1914
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* Rabie, J.S.M., Bloemfontein - 1903
Rademaker, Dr L.A., Prins-Hendriklaan 16, Rijswijk (Z.H.) - 1915
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Ramondt, Mej. M., Venusbergweg 39, Bonn a/R. - 1920
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Rhijn, Dr M. van, Maliestraat 7, Utrecht - 1918
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* Ridder, André de, Preterlaan 166, Antwerpen - 1918
Ridder, Mej. Tony de, Oosterbeek - 1926
Riemens, Dr K.J., Valeriusstraat 220, Amsterdam Z. - 1922
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Ronkel, Dr Ph. S. van, Zoeterw. Singel 41, Leiden - 1912
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Roosegaarde Bisschop, Mr W., 2 Dr Johnsons Buildings, Temple, E.C. 4,
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Rossem, Mr C.P. van, Huize Florence Grove, Huis ter Heide (U.) - 1919
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Royen, Dr N.J.H., Ludgerusstraat 1 (Elinkwijk), Utrecht - 1927
Rutgers van der Loeff, J.D., De-Génestetweg 6, Bloemendaal - 1909
Rutten, Dr Felix, p/a Th. v. Rossum, Valkenburgerweg, Heerlen - 1919
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Schuiling, R., Pothoofd 23, Deventer - 1920
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Tutein Nolthenius, R.P.J., la Corbassière, La Tour de Peilz, (Vaud) - 1898
Tuyll van Serooskerken, Jonkvr. M. barones van, Balkenschoten, Nijkerk 1925
Uilkema, K., Engelsche straat 9, Leeuwarden - 1923
Unger, Dr W.S., Middelburg - 1919
Valck Lucassen, Mr Th. R., Sparrenheide, Driebergen - 1925
Valkhoff, Dr P., Eikenlaan 38, Hilversum - 1910.
Veldhuizen, Dr A. van, Praedinius-singel 43, Groningen - 1928
Ven, D.J. van der, De Meihof, Oosterbeek - 1924
Verburgt, Mr J.W., Zoeterw. Singel 70, Leiden - 1924
Vercoullie, Dr J., Lange Munt 61, Gent - 1891
Verdenius, Dr A.A., Frans-v.-Mierisstraat 24, Amsterdam Z. - 1925
Verdeyen, Dr R., rue Henri Maus 269, Luik - 1928
Verdoes, P., Sam.-Mullerstraat 18b, Rotterdam - 1929
Verhagen, Balthazar, Marnixstr. 150, Amsterdam C. - 1932
Verheyden, Prosper, Ramstraat 5, Antwerpen - 1932
Verhoeven-Schmitz, Mevr. M., Koningin-Wilhelminastraat 7 rood, Dordrecht 1925
* Vermeylen, Dr A., St.-Bernardstraat 74, Brussel - 1906
Verrijn Stuart, Dr C.A., Wilhelminastraat 55, Utrecht - 1900
Verschaeve, C., Alveringhem, bij Veurne - 1922
Verster, J.F.L. de Balbian, Stadhouderskade 151, Amsterdam Z. - 1924
Veth, Corn., Obrechtstr. 345, 's-Gravenhage - 1917
Villiers, Daniel de, Suid-Afrikaanse Legasie, Dr Kuyperstraat 3, 's Gravenhage
- 1930
Viotta, Mr H., Hotel Monnay, Montreux - 1892
Visscher, Dr H., Duinweg 5, Huis ter Heide - 1908
a

Visscher, Mej. R., Harlingersingel 13 , Leeuwarden - 1923
Visser, Ph. C., Consul-General for the Netherlands, Calcutta - 1923
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Vissering, Mej. C.M., Anna-Paulownastraat 115, 's-Gravenhage - 1915
Vissering, Mr G., Hooge Duin-en-Daalsche weg, Bloemendaal - 1913
Vlugt, E. van der, Boulevard Raspail 42, Parijs - 1922
Vogel, Dr J. Ph., Noordeindsplein 4a, Leiden Vogel, L.A., Frankenslag 300, 's-Gravenhage - 1905
Vogelsang, Dr W., Admiraal-Van-Gentstraat 35, Utrecht - 1906
Vollenhoven, Mr C. van, Rapenburg 40, Leiden
Vooys, Dr C.G.N. de, Van-Hogendorpstraat 27, Utrecht - 1902
Vooys, Ir J.P. de, Velperweg 61, Arnhem - 1920
Vor der Hake, Dr J.A., Eemnesser weg 81, Baarn - 1912
* Vos, Dr F.H. de, Galle (Ceylon) - 1901
Vos, Mr A.T., Appingedam - 1932
Vreese, Dr W.L. de, Spoorsingel 37, Rotterdam - 1893
Vries, Dr A.G.C. de, Singel 146, Amsterdam C. - 1901
Vries, Mr C.W. de, Pieter-de-Hoochweg 122, Rotterdam - 1931
Vries, Mr E. de, Rapenburg 122, Leiden - 1887
c

Vries, Mr F. de, Van-Vollenhovenstr. 11 , Rotterdam - 1931
Vries, Dr J. de, Haagweg 22, Leiden - 1922
Vries, Theun de, Postbus 11, Sneek - 1932
Vries, Dr W. de, Korreweg 114, Groningen - 1910
Vriesland, Victor E. van, Postbus 824, Rotterdam - 1932
* Waal, J.H.H. de, Kaapstad - 1908
Wageningen-Salomons, Mevr. A. van, Johan-van-Oldenbarneveltlaan 77,
's-Gravenhage - 1913
Wagenvoort, Dr H., Prins-Hendriklaan 68, Utrecht - 1923
Walch, Dr J.L., Laan van Poot 163, 's-Gravenhage - 1915
Waller, F.G., Vondelstraat 73, Amsterdam W. - 1926
Waller Zeper, Dr S.A., Groote Kerkstr. 10, Leeuwarden - 1915
Wasch, Karel, Leerdam - 1924
Waszink, Mr M.A.M., Swalmerstr. 12, Roermond - 1927
* Wattez, Omer, Ooststraat 49, Schaarbeek - 1905
Welcker, Mej. C.J., Nieuwe weg 173, IJselmuiden bij Kampen - 1926
Werumeus Buning, J.W.F., Okeghemstr. 23, Amsterdam Z. - 1923
Wieder, Dr F.C., Gooweg, Noordwijk-Binnen - 1909
Wiedijk, P., Jacob Marisstr. 22III, Amsterdam W. - 1931
Wiersum, Dr E., 's-Gravendijkwal 143c, Rotterdam - 1904
Wijhe-Smeding, Mevr. Alie van, Purmerend - 1929
Wijk, Dr N. van, Nieuwstraat 36, Leiden - 1907
b

Wijk, Dr W.E., Rochussenstr. 363 , Rotterdam - 1931
Wijnaendts Francken, Dr C.J., Plantage 6, Leiden - 1899
Wijnaendts Francken-Dyserinck, Mevr. W., Prins-Mauritslaan 59, 's-Gravenhage
- 1913
Wilde, Dr C.W.I., Oostduinlaan 50, 's-Gravenhage - 1903
Wille, Dr J., Schoolstraat 19, Baarn - 1925
* Willems, Mr L., Burgstraat 59, Gent - 1896
Winter, Jhr Dr P.J. van, P.C. Hooftstr. 113b, Amsterdam Z. - 1928

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1932

XXIV
Witlox, Dr J., Nieuwe Binnenweg 33, Rotterdam - 1925
Wittert van Hoogland, Mr E.B.F.F. baron, Groot-Hasebroeksche weg 13,
Wassenaar - 1912
Woltjer, Dr R.H., Oranje-Nassaulaan 62, Amsterdam Z. - 1922
Wormser, Mr C.W., Groote Postweg 54-56, Bandoeng - 1926
Wouters, D., Prof.-Lorentzlaan 135, Zeist - 1927
* Wrangel, Dr E.H.G., Universitetet, Lund, (Zweden) - 1898
Wyer, Dr H.J. van de, Schreursvest 29, Leuven - 1929
Zeggelen, Mevr. M.C. van, Valeriuspl. 5, Amsterdam Z. - 1912
Zernike, Mej. Elisabeth, Kapelweg A32, Maarn - 1921
Zijderveld, Dr A., Pieter-Lastmankade 33, Amsterdam Z. - 1928
Zimmerman, Dr A.R., Oosterbeek - 1909
Zoetmulder, A.J., Parklaan 17, Eindhoven - 1927
Zuidema, Dr W., St-Pieterstraat A 65, Middelburg - 1895
Zwaan, Dr J. de, Oestgeesterlaan 31, Leiden - 1931
Zwartendijk, Mej. J., Hoflaan 107, Rotterdam - 1930

Buitengewone leden
Antal, Dr G. von, Pápa (Hongarije) - 1922
Bergmans, Dr P., Smisstraat, Gent - 1909
Bolte, Dr Joh., Elisabeth Ufer 37, Berlijn S.O. - 1893
Borchling, Dr C., Rondeel 43I, Hamburg - 1912
Brandstetter, Dr R., Waldstätterhof, Luzern - 1911
Carpenter, W.H., Columbia University, New-York - 1900
Cohen, Dr Gust., Rue Gay-Lussac 16, Parijs - 1912
Cook, Albert S., Bishopstreet, New Haven (Coon.) - 1905
Cordt, Benjamin, Univers. Bibliotheek, Kiew (Ukranië) - 1892
Cuvelier, Dr J., Rijksarchief, Brussel - 1913
Daae, L., Christiania - 1885
Degering, Dr H., Riehlstrasse 11, Charlottenburg - 1911
Derudder, Dr G., Avenue de la Tourelle 20, Valenciennes - 1899
Dülberg, Dr Fr., Pfalzburgerstr. 82, Gartenhaus III Treppen, Berlin - 1924
Duproix, I.I., Rue Breteuil 111, Marseille - 1907
Dyke, Dr H. van, Princeton (N.J.) - 1914
Edmundson, G., Chelsea Hans Place 7, London S.W. 11 - 1886
Ehrle, Dr F., Via G. Belli 3, Rome 26 - 1910
e

Eyquem, P., Impasse Ronsin 4, Parijs XV - 1926

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1932

XXV
Frimmel, Dr Th. von, Baumanngasse 9, Wien III - 1906
Fritz, Dr Jos., Drohobycz - 1913
Gaidoz, H., Rue Servandoni, Parijs - 1902
Goeters, Dr W.G., Argelanderstr. 40II, Bonn - 1915
Gore, Dr J.H., Columbia University, Washington - 1902
Hammerich, L.L., Hellerup, Juul Steens Allee 8, Kopenhagen - 1931
Hanne, Dr R., Waldenserweg 8, 20 Hamburg - 1887
Hauser, O., Carl-Alexander-Allee 2, Weimar - 1908
Hewett, Dr W.T., Ithaca (State of New-York) - 1896
Holmberg, Dr John, Högskolan, Göteborg - 1931
Ipsen, Alf., Kopenhagen - 1905
Jellinghaus, Dr H., Böhmerstr. 22II, Osnabrück - 1897
Knudsen Joh., Kopenhagen - 1921
Kohlschmidt, Dr O., Ilmenau - 1906
Lasch, Mej. Dr A., Rehhagen 9, Hamburg - 1920
Littmann, Dr E., Melanchtonstr. 16, Tübingen - 1911
Long, Mevr. A., Wassall Court, Rolvenden (Kent) - 1912
Looten, C., Rue Charles-de-Muyssart 20, Rijssel - 1927
Lowjagin, A.M., Leningrad - 1902
Manfroni, Dr Cam., Padua - 1911
Mendez Bejarano, Dr M., Luna 34, Pral., Madrid - 1925
Menne, Dr K., Heimdallstr. 10, Keulen - 1906
Meyhoffer, J., Stanleystraat 47, Ukkel (Brussel) - 1915
Müller, Ernest, Langnau (Kanton Bern) - 1890
Müller, Heinrich, Pastor, Emmerik - 1914
Nachod, Dr O., Arndtstrasse 2, Dresden N. - 1905
Nippold, Dr W.C.A., Cassel- 1901
Noppen, Leonard Charles van, Brooklyn (N.-Y.) - 1900
Olsen, Dr Magnus, Nedre Skogvei 16, Bestun ved Oslo - 1932
Pedersen, Dr Holger, Eleanorsvej 8, Charlottenlundt, Kopenhagen - 1914
Pernot, Dr H., Avenue de Joinville 31, Nogent-sur-Marne - 1907
Peyster, Dr H. de, Rue de Lafitte 69, Neuilly-sur-Seine - 1906
Pirenne, Dr H., Sint-Pietersnieuwstraat 132, Gent - 1894
Pohl, Dr M.J., Kurfürstenstrasse 28, Bonn - 1911
Prampolini, Dr G., Via Pallavicino 3, Arenzano, Prov. di Genova -1923
Priebsch, Dr R., University College, Corverstr. W.C., Londen - 1899
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Psilander, Dr H., Uppsala - 1905.
Putnam, Mej. Ruth, c.o. Library of Congress, Washington - 1896
Rackham, B., Victoria and Albert Museum 7, Londen, S.W. - 1927
Robertson Scott, J.W., Great Canfield (Essex) - 1914
Rocheblave, S., Rue Denfert-Rochereau 87, Paris XIVe - 1924
Rolland, Romain, Hotel Byron, Villeneuve (Vaud) - 1917
Seelmann, Dr W., Mainzerstr. 19, Berlijn - Wilmersdorf - 1897
Siclen, Dr George W. van, Cornwall (New-York) - 1892
Siebs, Dr Th., Hohenzollernstrasse 53II, Breslau - 1927
Stein, Henri, Rue Gay Lussac 38, Parijs - 1891
Szalay, Dr K., Beniczky-út 8, Mátyásföld (Hongarije) - 1925
Vos, Geerh., Theological Seminary, Princeton (N.J.) - 1900
Wadstein, Dr Elis, Uppsala - 1929
Walzel, Dr Oskar, Reuterstrasse 114, Bonn a. Rh. - 1932
Wätjen, Dr H., Münster - 1931
Wellander, Dr Erik, Västmannagatan 4, Stockholm - 1932
Wernekke, Dr H., Weimar - 1884
Westrin, Dr J. Th., Stockholm - 1903
Wijck, Aug. van, Singer Building, Broadway 149, New-York - 1900
Woodward, John, Supremo Court, Brooklyn (New-York) - 1900
Zarncke, Dr E., Kaiser Wilhelmstr. 50, Leipzig - 1908
Zenuti, M., Console dei Paesi Bassi, Firenze - 1905
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Handelingen
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Verslag van de jaarlijksche vergadering gehouden te Leiden op
sten
den 8
Juni 1932
De Beschrijvingsbrief luidde:
den

LEIDEN, den 6

Mei 1932.

M.
Het Bestuur 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 heeft de eer U uit te noodigen tot het bijwonen van de Jaarlijksche
sten

Vergadering, die gehouden zal worden op Woensdag den 8
Juni 1932 klokke
elf, in het gebouw der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Steenschuur 21.
De orde der werkzaamheden is als volgt:
I.
Opening der Vergadering door den Voorzitter, den Heer Dr L. KNAPPERT, met een
toespraak.
II.
Verslag van den staat der Maatschappij en van hare belangrijkste lotgevallen en
handelingen gedurende het afgeloopen jaar 1931/1932.
III.
Verslag van den staat der Boekverzameling gedurende hetzelfde tijdsverloop.
IV.
Verslag omtrent de rekening en verantwoording van den Penningmeester.
V.
Verslag der Commissie voor Taal- en Letterkunde.
VI.
Verslag der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde.
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VII.
Verslag der Commissie voor Schoone Letteren.
VIII.
Bekendmaking van den uitslag der stemming over de te benoemen gewone en
buitengewone leden (zie Bijlage).
IX.
Bekendmaking van het werk, dat het Bestuur der Maatschappij, voor het
vereenigingsjaar 1931-1932, op advies van de Commissie voor Schoone Letteren,
met den jaarlijks uitgeloofden prijs van aanmoediging, geheeten ‘C.W. van der
Hoogt-prijs’, groot ƒ 1000, bekroond heeft.
X.
Bekendmaking van de wijze, waarop het Bestuur, op advies van de Commissie voor
Schoone Letteren, den nieuwen jaarlijkschen ‘Mei-prijs’, groot ƒ 1000, ditmaal besteed
heeft.
XI.
Voorstel van de Maandelijksche Vergadering om uit de renten van het Vaste Fonds
ƒ 500 beschikbaar te stellen, ter completeering van een door vier leden onzer
Maatschappij geschonken bedrag ad ƒ 1000 tot ƒ 1500, als benoodigd voor de door
Mejuffrouw Dr H.J.A. RUYS bewerkte uitgave van het vierde of laatste deel
(1921-1929) van PETIT'S Repertorium van Bijdragen betreffende de Geschiedenis
des Vaderlands.
XII.
Voorstel van de Maandelijksche Vergadering om uit de renten van het Vaste
Fonds een subsidie toe te kennen van ƒ 300, over de drie eerstvolgende jaren
verdeeld, aan de Redactie der ‘Nomina Geographica Neerlandica’.
XIII.
Voorstel van de Maandelijksche Vergadering om uit de renten van het Vaste Fonds
ƒ 250 beschikbaar te stellen, te verdeelen over vijf jaar, voor tien abonnementen op
de ‘Vondelkroniek’.
XIV.
Verkiezing van twee Bestuursleden in de plaats van Mejuffrouw F. DE MEYIER en
den Heer L. KNAPPERT, die aan de beurt van aftreden en niet herkiesbaar zijn. De
Maandelijksche Vergadering stelt voor de dubbeltallen:
1. a. Dr C. SERRURIER
b. Mevr. A. VAN WAGENINGEN-SALOMONS
2. a. Mr D. VAN BLOM
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XV.
Verkiezing van leden in de drie vaste Commissiën.
1. Commissie voor Taal- en Letterkunde.
Verkiezing van twee leden in de plaats van de aftredende leden R. VAN DER MEULEN
en J.A.N. KNUTTEL, waarvan alleen de laatste zich herkiesbaar stelt. De Commissie
stelt voor de dubbeltallen:
1. a. Dr A. ZIJDERVELD
b. Dr D.C. TINBERGEN
2. a. Dr J.A.N. KNUTTEL
b. Dr K.H. DE RAAF
2. Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde.
Verkiezing van twee leden in de plaats van de aftredende leden A. EEKHOF en L.
KNAPPERT. De Commissie stelt voor de dubbeltallen:
1. a. Dr A. EEKHOF
2. b. Dr N.J. KROM
2. a. Dr L. KNAPPERT
b. Dr J.A.J. BARGE
3. Commissie voor Schoone Letteren.
Verkiezing van twee leden in de plaats van Mr J.C. BLOEM, die is uitgetreden, en
van het lid J.W.F. WERUMEUS BUNING, die aan de beurt van aftreden doch herkiesbaar
is. De Commissie stelt voor de dubbeltallen:
1. a. DIRK COSTER
b. FRANS MIJNSSEN
2. a. J.W.F. WERUMEUS BUNING
b. D. TH. JAARSMA
XVI.
Voordracht van den Heer EMM. DE BOM over ‘Volkskunst in Vlaanderen’.
XVI.
Rondvraag.
NAMENS HET BESTUUR, H.T. DAMSTÉ, Secretaris.
Tegenwoordig zijn de Bestuursleden: L. Knappert, Voorzitter, J. Heinsius,
Penningmeester, A.A. van Rijnbach, Bibliothecaris, Fenna de Meyier, A.A. van
Schelven, Ph. S. van Ronkel, W.J.J.C. Bijleveld, H.T. Damsté, Secretaris; en de
gewone leden: F.W. Stapel, D. van Blom, J.W. Muller, A. Vogel, A. Draayer-De
Haas, E.M. Rogge, W.L. Boldingh Goemans, Chr. Doorman, J.H. van Lessen, S.J.
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Fockema Andreae, B
Eck, J.M. Sterck-

M. van Tuyll van Serooskerken, A.G. de Leeuw, O.J. van
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Proot, Chr. Kroes-Ligtenberg, E. Wiersum, M.L.H. Eerdbeek-Claasen, A.J. Bothenius
Brouwer, B.H. Molkenboer, J. Huizinga, H.D. Tjeenk Willink, W. Wijnaendts
Francken-Dyserinck, J. Kalff, R. Pennink, E.H. Korevaar-Hesseling, M.E. Kronenberg,
O.C. van Hemessen, D.C. Hesseling, B. Kruitwagen, M. Nijhoff, J.W. Verburgt,
L.P.H. Eijkman, E. Kruisinga, A. Beets, A.A. Beekman, J.P. de Bie, W.M.C. Regt,
P.J.M. van Gils, Henri Dekking, W.C. Mees, A.W. Bijvanck, A. Eekhof, E. de Bom,
Mea Mees-Verwey, C.M. van Hille-Gaerthé, R.P. Cleveringa, F.D.E. van
Ossenbruggen, F. Kossmann, C.B. van Haeringen, F.S. Knipscheer, Fred.
Oudschans Dentz, Titus Brandsma, J.B. Schepers, C. van Son, K.H. de Raaf, J.F.M.
Sterck, S.W.F. Margadant, C.J. Wijnaendts Francken, B.A.P. van Dam, C. Snouck
Hurgronje, W.L. de Vreese, J.H. Kramers, F. de Vries, J.J.L. Duijvendak, H.T.
Colenbrander, F.C. Dominicus, G. Besselaar, P. Verdoes, J.A.N. Knuttel, J.A.J.
Barge, W.G. van der Tak, D.J. van der Ven, H.W.J. Kroes, J.H. Kramer, N. van der
Laan, P. Endt, Cornelis Veth, C.H. Ph. Meijer, C. Peltenburg, J.C. Bloem, Ed. Th.
J. Brom, A. Zijderveld, I.H. Gosses.
I. De Voorzitter Dr L. Knappert opent klokke elf de vergadering met een toespraak
(Bijlage I).
II-III. De Secretaris en de Bibliothecaris lezen hun verslagen voor (Bijlagen III en
IV).
IV. Namens de uit de heeren Mr J.H. Kramers en Dr Ph. S. van Ronkel bestaande
Commissie voor het nazien der rekening en verantwoording van den Penningmeester
(Bijlage V) meldt de heer Kramers, onder mededeeling van posten, dat alles in orde
is bevonden, zoodat wordt voorgesteld den Penningmeester te dechargeeren; wat
geschiedt, onder dankbetuiging aan den Penningmeester en de Commissie.
V-VII. De Secretaris van de Commissie voor Taal- en Letterkunde Dr J.A.N. Knuttel
en voor de Commissie voor Geschieden Oudheidkunde, Mr D. van Blom, lezen hun
jaarverslagen voor; Mej. F. de Meyier leest dat van de Commissie voor Schoone
Letteren (Bijlagen VI-VIII).
In aansluiting met laatstgenoemd verslag leest nu Mr Nijhoff voor het Advies van
de Commissie voor Schoone Letteren om den prijs van aanmoediging, geheeten
‘C.W. van der Hoogt-Prijs’, groot ƒ 1000, toe kennen aan Johan Fabricius voor zijn
‘Komedianten trokken voorbij’ (Punt IX).
In overeenstemming met die aanbeveling heeft het Bestuur beschikt.
Vervolgens leest Mej. F. de Meyier den brief der Commissie voor Schoone
Letteren, houdend den raad om den Mei-Prijs voor ditmaal te splitsen en de helft
toe te kennen aan Theun de Vries voor zijn roman ‘Rembrandt’ en de andere helft
aan Siegfried van Praag voor de novelle ‘Een man van aanzien’ (Punt X).
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Ook aan dien raad heeft het Bestuur zich gehouden en den heeren Theun de Vries
en Siegfried van Praag elk een Mei-Prijs toegekend groot ƒ 500.
VIII. Namens de door de Maandvergadering van 6 Mei aangewezen Commissie
voor Stemopneming meldt de heer W.J.J.C. Bijleveld den uitslag der stemming over
de ingevolge besluit der Maandvergadering te benoemen 35 gewone en 3
buitengewone leden. Ingeleverd zijn 259 stembiljetten. Het grootste aantal stemmen
op één candidaat uitgebracht is 138. Zoo worden benoemd:

Gewone Leden:
W.J.M.A. Asselbergs.
Dr L.G.M. Baas Becking.
Dr Franz de Backer.
Mr J.M. van Bemmelen.
Dr Menno ter Braak.
Mr P.E. Briët.
Dr R. Broersma.
Mr W.A.C. van Dam.
Dr O. Dambre.
Johan Fabricius.
Ir L.J.M. Feber.
Dr G. Gosses.
Jhr Mr D.P.M. Graswinckel.
Dr J. van Ham.
Dr F.W.T. Hunger.
Dr G. Kalff Jr.
Mr H.W.J.M. Keuls.
Dr Paul de Keyser.
Lou Lichtveld.
Dr Leonie van Nierop.
Jhr E.O.M. van Nispen tot Sevenaer.
Dr J. Rahder.
Dr G. Ras.
L.J.C.J. van Ravesteyn.
Herman Salomonson.
Mr J. Slagter.
J. Slauerhoff.
Dr A.J. de Sopper.
B. Spoelstra.
M.H. Székely-Lulofs.
Mr B.M. Telders.
Balthazar Verhagen.
Prosper Verheyden.
Theun de Vries.
Victor E. van Vriesland.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1932

Buitengewone Leden:
Dr Magnus Olsen.
Dr Oskar Walzel.
Dr Erik Wellander.

Voorts zijn door het Bestuur benoemd tot Gewone Leden:
C. Bakker.
B.A. Meuleman.
Dr J.W. Meijer Ranneft.
Mr P.A. Pijnacker Hordijk.
Mr A.T. Vos.

De vergadering beslist conform de voorstellen, vermeld in den Beschrijvingsbrief
onder XI, XII en XIII.
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Dan komen de punten XIV en XV aan de orde. Wanneer de stembriefjes zijn
ingeleverd, schorst de Voorzitter klokke halftwee de vergadering en noodigt hij de
Leden tot het noenmaal.
Om halfdrie wordt de vergadering heropend.
De Voorzitter deelt mee, dat het onderzoek der stembiljetten heeft uitgewezen,
dat alle éérste candidaten zijn gekozen. Alzoo zijn Mejuffrouw Dr C. Serrurier en
Mr D. van Blom gekozen in het Bestuur; Dr A. Zijderveld en Dr J.A.N. Knuttel in de
Commissie voor Taal- en Letterkunde; Dr A. Eekhof en Dr L. Knappert in de
Historische Commissie; en de heeren Dirk Coster en J.W.F. Werumeus Buning in
de Commissie voor Schoone Letteren.
XVI. De heer Emm. de Bom spreekt vervolgens over ‘Volkskunst in Vlaanderen’,
een rede die met groote belangstelling en merkbaar genoegen wordt aangehoord,
en waarvoor de Vergadering hem bij monde van haren Voorzitter warme hulde
brengt en dank. Daartoe aangezocht, staat de heer de Bom de rede af voor onze
‘Handelingen’ (Bijlage II).
XVII. De rondvraag wordt gehouden, waarna de Voorzitter met een woord van
dank aan de aanwezigen voor hun opkomst, de vergadering sluit.
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Bijlage I Toespraak van den voorzitter
Dames en Heeren, leden onzer Maatschappij.
Met vreugde begroet ik namens het bestuur u allen, die van verre of van nabij naar
deze plaats onzer samenkomst getogen zijt, zooals ook gij u verblijd hebt, toen men
tot u zeide: laat ons gaan naar de plaats waar de maatschappij vergadert, die ons
lief is. Want al hebt gij uwe bezwaren: zij is zoo ouderwetsch, zij is zoo conservatief,
ook ietwat zelfgenoegzaam, met soms een lichten aanval van lugdunitis, toch voelt
gij u aan haar verbonden om hare geschiedenis, haren arbeid, om haren eenvoud
ook, denk ik, wars van luidruchtig vertoon. Het is - vergeeft mij deze reminiscentiën
van den ouden dag - het is de vierde maal, dat mij het voorrecht beschoren is u te
verwelkomen en ik doe dat met de oude liefde voor eene maatschappij, wier leden,
wat hen daarbuiten ook verdeelen moge, hier één van zin zijn in hunne warme
belangstelling in onze taal, letteren en historie, een gelukkige eendracht in ons
partijziek vaderlandsch Kanaän, naar wier bevestiging wij op geene conferenties
behoeven te zoeken, maar voor wier ongekreukte bewaring wij ons allen stilzwijgend
verbonden hebben.
Naar gewijde traditie herdenken wij ook thans allereerst de dooden, die ons in
het afgeloopen jaar ontvallen zijn. Lang is de droeve lijst, die ik u voorhouden moet.
Zij begint met K a r e l M a r i e P o l y d o o r d e M o n t , den hooggeleerden
taalkundige, geliefd vooral als Vlaamsch dichter, waardige evenknie van Conscience,
van Beers en Benoit, wier beeld hij ons immers geteekend heeft, strijder ook hij voor
rechten, waarvan wij Nederlanders de heiligheid soms wat hartelijker erkennen
mochten. Wij gedenken Mr J. W a c k i e E y s t e n , van den laagsten rang bij het
wapen der artillerie tot lt kolonel opgeklommen, die de wapenen een poos voor de
(advokaten) toga wijken liet en ons o.a. een boek over prins Willem II schonk.
Naar Zuid-Afrika voert ons de nagedachtenis van H u b e r t u s E l f e r s , den
Haarlemmer, maar 53 jaren daarginds bij het Nederlandsche taalonderwijs en
schrijver van bekende school-
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boeken. Naast hem een zoon van Zuid-Afrika, P i e t e r J a c o b u s G e r h a r d
d e V o s , met zijn forsche gestalte en zwaren sappeursbaard, 89 jaren oud
overleden, predikant, dan professor en kanselier der hoogeschool te Stellenbosch
als opvolger van John Murray, stichter van den Taalbond, ijveraar voor het
Nederlandsch. ‘Met die dood van Prof. de Vos verdwijn een van die laaste
1
aartsvaderlike figure van die toneel van ons kerklike lewe’ .
Aan het vaderland ontvallen is ook M a r i e W i l l e m F r e d e r i k T r e u b , de
laatste der drie gebroeders, wethouder van, straks hoogleeraar te Amsterdam, lid
der Tweede Kamer, minister van landbouw en van financiën in booze oorlogsjaren,
kenner van Indië uit eigen aanschouwing, voorzitter van den Ondernemersraad voor
Ned.-Indië en medestichter der Indologische faculteit te Utrecht. In zijne
‘Herinneringen en overpeinzingen’ wijst hij ons den weg tot de kennis van eigen,
wel zeer veelzijdig samengestelde, van radicalisme naar behoudzucht gegroeide
persoonlijkheid. Ik doe voor u oprijzen de deftige, patricische, ietwat stramme figuur
van Prof. Mr D o m m e s P a u l u s D i r k F a b i u s , oud-hoogleeraar der Vrije
Universiteit, dan lid van den Raad van State. Trouw aan de beginselen van Groen
den vereerde, was Fabius het antirevolutionnair geweten, die in de partij zelfs Dr
Abr. Kuyper, schoon hij hulde bracht aan zijne buitengewone gaven, dorst
wederstaan. Trouw aan het gereformeerde volk, was hij, de aristocraat, weder in
de lijn van Groen, toch geen volksman. Het goddelijk karakter van het recht was
het onderwerp zijner intreerede als hoogleeraar; als raadslid verdedigde hij met
geestdrift niet alleen de oude, maar ook de nieuwe schoonheid van Amsterdam.
Staatsman was ook Dr J o h a n n e s T h e o d o r u s d e V i s s e r , schoon hij zich
zijn afkomst als theoloog niet schaamde noch die verloochende, als kanselredenaar
de man van welverzorgden stijl en juiste woordkeuze, als minister voorstander van
nationale eenheid, saamhoorigheidsgevoel, meer zoekend naar wat verbond dan
naar wat scheidde, de ‘complete mensch’ die ook aan de fraaie kunsten noch
belangstelling noch steun onthield, tegelijk de schrijver van het doorwrochte werk
over Kerk en Staat.
De politiek heeft een aantal jaren Prof. Mr J a n E r n s t H e e r e s aan de
wetenschap ontroofd, aan zijne wetenschap van onze overzeesche gewesten,
waarvan hij de geschiedenis te Delft, en hier in Leiden heeft gedoceerd, haar met
zijne geschriften verrijkend. Vier jaren is hij lid der Tweede Kamer geweest, daarna
leider eener kleine partij, kantige, soms koppige Groninger, die elk spoor van
zelfzucht miste, op het eind zijns levens ons nog het tweede deel schenkend van
het Corpus Diplomaticum Indicum. Geleerde alleen was Prof. dr W i l l e m C a l a n d ,
op wien Utrecht lange jaren roem gedragen heeft, Kern's geliefde

1

Die Huisgenoot, 23 Oct. 1931.
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leerling, beoefenaar der Indo-Germaansche taalwetenschap; sanskriticus, die vooral
de godsdienstige gebruiken der oude Indiërs met liefde naspeurde, en de oude
werken daarover, van Rogerius, Geleynssen de Jongh, Ziegenbalch opnieuw uitgaf.
Over zijn zwak gestel heerschte zijn leven lang zijn sterke geest. Aan de
Nederlandsche taal en aan de goede betrekkingen tusschen Nederland en
Duitschland waren leven en arbeid gewijd van Prof. Dr M.J. v a n d e r M e e r , den
directeur van het Hollandsch Instituut te Frankfurt. De oeconomische aardrijkskunde
was de geliefde wetenschap van Prof. Dr H e n d r i k B l i n k , als Drentsche
dorpsjongen met een hart voor den landbouw, leeraar H.B.S., privaat-docent hier
te Leiden, dan hoogleeraar te Wageningen, een warm vriend ook van Z. Afrika. De
weduwe deed zijn autobiographie verschijnen, die ook een bijdrage levert tot de
tijdgeschiedenis van ons land. Dr H.J. E y m a e l , eershalve doctor der Leidsche
hoogeschool, is onder ons het meest bekend om zijne Huygens-studiën en uitgave
van enkele van's dichters werken. Mèt u betreur ik het heengaan van C o r n e l i s
A n t h o n y J a c o b u s v a n D i s h o e c k , uit een Zeeuwsch
boekverkoopersgeslacht gesproten, zelf als uitgever de man van het prachtig
verzorgde boek; die onze Zuid-Nederlandsche schrijvers bij ons heeft ingeleid,
zoodat Maurits Sabbe Bussum eens de hoofdstad van Vlaanderen noemde, Bussum
dat hij om natuur en menschen liefhad. In Haarlem overleed Mr V i n c e n t
L o o s j e s , wethouder dier gemeente, die op onderwijs- en op maatschappelijk
gebied voor de stad zijner vaderen zooveel geweest is. Aldus voor zijne stad,
Zutphen, J o h a n n e s G i m b e r g , haar archivaris en meteen ijverig bestuurslid
van Gelre. Naar Maastricht voert ons de herinnering aan P e t r u s H e n r i c u s
A l b e r s , S.J., van 1896 tot 1920 professor in de kerkgeschiedenis in die stad en
schrijver van vele werken op dit terrein der wetenschap. Hem ter eere gaf Dr van
Gils een overzicht van de ‘Limburgsche historici der sociëteit van Jezus’. Nog ontviel
ons Mevrouw de weduwe v a n G e l d e r -v a n d e W a t e r , wier leermeester
Verdam haar belangstelling voor Middel-Nederlandsche tekstcritiek inboezemde,
gelijk wij ook Dr A. H e n d r i k s zagen heengaan, lange jaren leeraar in het
Nederlandsch aan het Leidsch gymnasium. Dr E r n s t B o n e b a k k e r gedenken
wij als den bekwamen leider der afdeeling Onderwijs van Philips' fabrieken te
Eindhoven. Diep betreurd, niet het minst door zijne oud-leerlingen die hem immers
op handen droegen, is aan de zijnen, is aan ons ontrukt F r e d e r i k J a n
H o p m a n , oud-voorzitter ook onzer Maatschappij. Op welke zijde zijner rijk begaafde
natuur wilt gij, dat ik vooral het licht zal laten vallen? Om welke zijner vele, nobele
eigenschappen hoort gij hem het liefst gehuldigd? Eene hulde, die hij nimmer
begeerde en die wij hem toch zoo grif schonken, hem den geestigen opmerker en
ernstigen denker, romanticus en realist, schilder en schrijver, uitnemend docent,
grondig kenner van het Engelsch,
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in welke taal hij ook Huizinga's ‘Herfsttij’ en ‘Erasmus’ overzette, letterkundige meer
dan journalist - boven alles een hart van goud. Ook hij, als Hildebrands
boezemvriend, ‘vriend van schoone natuur en van al wat schoon was en welluidend’,
multis ille bonis flebilis occidit.
Reeds 3 Januari 1930 is op Ceylon R i c h a r d G e r a l d A n t h o n i s z .
heengegaan, uit Nederlandschen stam gesproten, die zijne liefde voor onze taal en
historie getoond heeft als leider der Dutch Burgher Union of Ceylon en als schrijver
van een reeks van studiën over onze geschiedenis op dat eiland. Wij achten ons
gelukkig, dat Dr L.A. Prins te Colombo het levensbericht des voortreffelijken mans
heeft willen schrijven, van wien de vrome nagedachtenis ook onder ons behoort
voort te leven. En eindelijk ontviel ons, reeds 5 Mei 1931, H e l e n L i n c k l a e n
F a i r c h i l d (Mrs Charles S. Fairchild), de schrijfster o.m. van ‘Francis Adrian van
der Kemp’, welk boek Prof. Blok indertijd in eene vergadering onzer Maatschappij
bij ons inleidde. Hare brieven aan ons getuigen van hare liefde voor ons land en
onze geschiedenis.
Als een stille hulde aan hun aller nagedachtenis verzoek ik u, u van uwe zitplaatsen
te willen verheffen ...
Aldus hebben wij in weemoed de dooden, die ons ontvielen, herdacht. Valt het u
niet al te moeilijk u uit uw eigen tijd los te maken, vindt gij mijn voornemen niet te
ouderwetsch, dan waag ik het nog voor eene korte poos uwe toegenegen aandacht
te vragen voor eene andere herdenking, die voor mijn gevoel als het afdoen eener
schuld onzer Maatschappij wezen zal jegens een harer vermaardste leden. Bilderdijk,
driemaal inwoner van Leiden, heeft even zooveel malen in lot en leven der stad
gedeeld en aan den arbeid van Letterkunde ruimschoots deelgenomen. Dit na ruim
honderd jaren in uw midden te gedenken scheen mij uwe belangstelling overwaardig.
den

Den 19 Mei 1780 liet de toen bijna 24-jarige zich als student in de rechten
inschrijven. En reeds was zijn roep hem vóórgegaan, nademaal het Leidsch
Genootschap ‘Kunst wordt door arbeid verkregen’ hem reeds twee keer had
bekroond. Thans verwierf hij zich nieuwe lauweren door zijn beantwoording van
een prijsvraag onzer Maatschapbij, ‘Over het verband van de dichtkunst en de
welsprekendheid met de wijsbegeerte’, waarvoor hem, met het lot tegen Hieronymus
van Alphen, de gouden eerepenning ten deel viel. Het volgend jaar, 8 Maart 1781,
werd hij toen lid en weder een jaar later, 8 Juli 1782, zelfs briefschrijver, welk ambt
als een soort pro-secretariaat toen ter tijd onder ons bestond. Intusschen studeerde
hij onder Van Pestel, Van der Keessel, Van de Wijnpersse, hard werkend, met
vrienden als Van der Palm, Johan Valckenaer, J.W. Bussingh. Er is een
miniatuurportretje van hem als student, waarop hijzelf in een zwartgallige bui de
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sporen van ‘nare kwelling’ en ‘heimelijk verkropten druk’ waarneemt, maar die wij
1
er kwalijk op terug vinden . Het was wezenlijk niet anders dan een ijdel en aanstellerig
spelen met eigen zwaarmoedigheid. Wat hem niet belette vurig het hof te maken
aan Chloë, arme Anne Luzac, met wie hij later boozer spel spelen zou, toen reeds
Catharina Rebecca hem gevangen hield; totdat hare oogen opengingen en zij hem
dien afscheidsbrief zou schrijven, die ons in zijne mengeling van smartelijke
verontwaardiging en ongestild verlangen nu nog diep ontroert. Als student ook
bezorgde hij den tweeden, weder anonymen druk van ‘Mijn verlustiging’. Stellig
2
werd hier uit hartstocht en verbeelding schoonheid geboren , maar eene vroegtijdig
geprikkelde en verontreinigde verbeelding was het, voor wier ‘wellustige dartelheid’
hij zich, in een wel wonderlijk verwrongen voorbericht, tegenover de ‘beschroomdheid
van zwaarmoedige zedenmeesteren’ verdedigt. Dan volgt 19 October 1782 de
promotie op 105 stellingen, publiek, en waarbij hij, schrijft hij aan Feith, het genoegen
had met de sterkste opposanten en lice te treden. Er zijn stellingen onder met,
volgens deskundigen, goede tekstverbeteringen van het Corpus Juris, andere
opmerkelijke als ‘De moord op graaf Floris V is onverdedigbaar’, of ‘In onze republiek
3
is de stadhouder de beste beschermer der burgerlijke vrijheid’ . Bussingh en van
der Palm voegden achter het proefschrift hunne uitbundige lofgedichten, en de
nieuwe doctor stelde aan het promotiemaal de gezondheid in van Zijne Doorl.
Hoogheid, zonder tegenspraak, hetgeen hij zelf iets ongehoords noemt.
II. 's-Gravenhage, Londen. Brunswijk. Dan, 26 Maart 1806, de terugkeer,
‘'k Heb dan met mijn strammen voet
Eindlijk uit d'ontstuimen vloed
4
Hollands vasten wal betreden ..’ ,

welke wederkomst een tegenwoordige vereerder van Bilderdijk, al te geestdriftig,
5
een nog grooter wonder noemt dan Oranjes landing te Enkhuizen, Mei 1572 . De
toen 50 jarige heeft geen oogenblik geaarzeld, waarheen te gaan: reeds na twee
dagen laat hij zich te Leiden inschrijven als Gulielmus à Teisterbant dictus Bilderdijk,
jur. dr h.c. Leiden was de stad van zijn hart,
‘Ach nooit vergeet mijn hart de wellust die 't gevoelde,
6
Dien morgen toen mijn voet dit Eden wêer betrad ..’

1
2
3
4
5
6

D.W. XII, 5.
K a l f f , Letterk., VI, 182.
41, 46.
D.W. XII, 82.
P o s t m u s , Oud Holland en de Revol. blz. 186.
D.W. IX, 35.
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Ja zelfs:
‘Vol balsem waaide uw lucht mijn adem lieflijk tegen ..’

En nog in zijn hoogen ouderdom:
‘U roeme ik, o gezaligd Legden,
U zal ik in mijn lied verbreiden
1
In hart en zangtoon onverdeeld ..’

Valckenaer, zijn vriend ofschoon niet juist zijn geestverwant, toen op zijn buiten
Meer en Bosch onder Heemstede, druk bezig met zijn plannen tot uitwatering van
den Rijn te Katwijk, stelde aan Schimmelpenninck voor om Bilderdijk secretaris van
2
onze Maatschappij te maken met een tractement van staatswege , maar Siegenbeek,
sinds 1803 secretaris, had begrijpelijkerwijze weinig lust om voor hem te wijken. Te
Water dacht toen aan het opzienerschap over het drukken van de werken van
Letterkunde. Het aftreden van Schimmelpenninck echter deed ook dit plan
3
vervliegen . Lodewijk Napoleon had 18 Juni 1806 den troon bestegen, en de
Maatschappij benoemde eene commissie Van Wijn, Scheltema, Brugmans en
Bilderdijk (in dezen tijd trouw bezoeker der maandvergaderingen) om den koning
te gaan begroeten. Met gepast zelfgevoel vroeg de Maatschappij ‘eene bijzondere
en gedistingeerde audiëntie, in welke haar volkomen gelegenheid zou gegeven
worden om de belangen der Mij zóó omstandig en onbelemmerd aan Z.M. voor te
dragen als de waardigheid en luister eener Maatschappij van Letterkunde, die de
eer had door het oppergezag des lands bevestigd te zijn, scheen te vorderen’. Vooraf
deed men den Koning een door Bilderdijk gesteld bericht over oorsprong en inrichting
ij

der M toekomen, waarop Vrijdag 11 Augustus het bijzonder gehoor in het Huis ten
Bosch plaats vond. Woordvoerder was de heer archivaris Van Wijn, voor een
oogenblik zijn ‘Huiszittend leven’ ontvloden. Z.M. staande bij de marmeren tafel,
hoorde de toespraak minzaam aan, maar op de vraag, of het hem zou mogen
ij

believen de M te sieren met den glorieusen titel van Koninklijke

1
2
3

D.W. IX, 268.
S i l l e m , Leven van Valckenaer, II, 199, 307.
In dezen tijd valt ook de eenigszins raadselachtige aanbieding van een professoraat te Kazan.
Zie D.W. XII, 84: ‘Afscheid bij mijn bestemd vertrek uit het kortbezochte vaderland naar Kazan’,
met regels als

‘Ik moet bij ongastvrije Geten,
Kozak en Tarter en Sarmaat,
De dorre paardenschonken eten,
Die gier en schakal overlaat ..’
maar ook:

(wat is dit alles) ‘bij 't rustloos hijgen
Naar 't onvergeetbre vaderland ..’
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Maatschappij, gaf hij een ontwijkend antwoord. Voor Bilderdijk was hij uiterst
1
vriendelijk .
Middelerwijl was mevrouw Bilderdijk - op haar reispas van 18 Juli 1806 stond zij
als Katharina Wilhelmina Schweickhardt, Ehefrau des professoris von Teisterbant
2
- met twee kinderen en de meid ook naar Leiden gekomen . Daar stierf 30 September
hun zoontje Alexis Izaäk, het tiende kind dat de vader den dood moest afstaan, en
daags na de begrafenis, Vrijdag 3 October - men bespeurt dat de dag niet werd
gevierd - droeg hij in de maandvergadering zijn ‘Herinnering aan Leydens ontzet’
voor, ‘de lijktoorts van mijn kind nog rookende in de handen’. Hij bezong den moed
der burgers van toen, maar ook:
‘'t Was hunner als een leeuw geborsten uit zijn banden,
Te worstlen tegen 't spits van 't blinkend jachtgeweer;
Wij, met ontwrichten arm en uitgebroken tanden,
3
Wij liggen als de hond aan 's meesters voeten neer’ .
den

Dat was 3 October. Den 10
hoort gij hem vleien:

, in zijn opdracht van ‘Nieuwe mengelingen’ aan Z.M.

‘Sire vous paraissez, le bonheur va renaître,
Tout un peuple à genoux vous demande la loi;
Le Batave est surpris et d'adorer un maître
4
Et d'être libre enfin sous le pouvoir d'un roi’ .

Ja, van 14 October is de befaamde ‘Ode aan Napoleon’ als bedwinger der revolutie,
op aansporing van Dupré, den secretaris des Konings, gedicht,
‘Napoleon gij treft mijn oogen
En al wat groot heet is vervlogen,
5
Gij schittert en 't Heelal verdwijnt ...’

Van trouw aan Oranje valt hier weinig te bespeuren. Het is ook waar, dat reeds
tijdgenooten zich stieten aan Bilderdijks houding tegenover den Koning, die van zijn
kant van een onuitputtelijke goedheid jegens den dichter geweest is, eenige, spoedig
gestaakte, taallessen bij hem nam, hem de ordening der Kon. boekerij opdroeg en
het opstellen van dat merkwaardig verslag over onze hoogescholen, waarin hare
zonden van verouderde dictaten, lichtvaardige promoties, repetitorenmisbruik en
6
wat niet al haar worden voorgehouden .

1
2
3
4
5
6

Rekest aan koning Lodewijk, Ms. Letterk. 574.
Cat. Ms. Letterk. 873, blz. 25.
D.W. IX, 12.
D.W. IX, 16.
D.W. IX, 487. Ms. Letterk.
Catal. Ms. Letterk. 873, bl. 60.
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den

Van den avond van den onzaligen 12 Januari 1807 hebben wij een briefje van
's dichters hand aan Mad. Schweickhardt née van Hulst, Kerkstraat bij de Vijzelstraat,
Amsterdam. ‘Lieve Mama ....’ enz., waarin hij meldt dat zij ongedeerd zijn gebleven.
1
Alleen zijn huis, op de Hoogewoerd, had wat schade . Om zijn krachtige hulp en
hartelijk medelijden heeft Bilderdijk den Koning terecht, schoon op wat al te hooge
tonen, geprezen:
‘God spreekt, zijn reddende engel daalt,
Zie, zie hem o wanhopig Leyden
Uw koning bij de hand geleiden,
2
Uw koning, van Zijn glans omstraald’ .

En elders:
‘Ja Lodewijk verschijnt op Leydens steengruishoopen
3
En bergt met eigen hand een zuigling van den dood ...’ .

Wanneer hij spreekt over den dood van een ander kind, vlecht hij de herinnering in
aan eigen leed:
‘Lief meisje, hoop uws stams en beeld van mijn Irene ...’,

want zijn dochtertje Adelheid Irene, geboren 3 Juni, was 3 September 1807 reeds
overleden, als Poot's dochtertje had ook zij zich ‘aan het endt geschreit in haere
onnozelheit’. Bilderdijk en Siegenbeek hebben, herinnert gij u, in een bundel poëzie
en proza ‘Leydens Ramp’ herdacht. De dichter had het willen voorlezen, maar was
ziek geworden, en toen heeft Siegenbeek 13 Januari 1808 de voordracht in de
Maatschappij van fraaie kunsten edelmoedig op zich genomen. ‘De vergadering
won er bij’, zeide Bilderdijk, toen nog niet van hem vervreemd. Gij herinnert u
evenzeer, dat hij in November 1806 te Leiden zijn ‘Ziekte der geleerden’ voltooid
en der Leidsche hoogeschool opgedragen had:
‘Gij Leidsch Atheen, dat op uw eedlen schoot
Europa's roem gewiegd hebt en gekoesterd ...
Ontfang gij ook dit wierook van mijn handen!
Het koomt u toe van uwen voedsterzoon,
4
Die de uwe bleef ook aan de verste stranden’ .

Thans bestemde hij de opbrengst voor de slachtoffers van de ramp en kon later ƒ
1400 in het fonds storten. Maar den leden van den Senaat bood hij 20 gewone, aan
5
Curatoren zes fraai gebonden exemplaren aan . Dat was in Augustus 1807. Hij
woonde

1
2
3
4
5

o

Catal. als boven. Brief aan Valckenaer 19 Jan. Ms. n . 1039.
D.W. IX, 53.
D.W. IX, 38.
D.W. X, 459 v.
M o l h u y s e n , Bronnen, VII, 308, 322, 334.
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toen al weder in Den Haag, maar vond het een ‘nest door den Hemel vergeten’ en
verlangde terug naar het ‘geruste, hemelsche Leiden’. In Januari 1808 vindt gij hem
dan althans in de buurt, te Katwijk, geruild hebbende
‘'t walglijkst hol voor ruime en frissche velden’,

maar jammerend dat het landelijk genot niets voor hem is, noch
1

‘hier nutloos op het veld als onkruid voort te groeien’ .

Wederom ingeschreven als student, woonde hij ook de vergaderingen onzer
Maatschappij getrouw bij, rapporteerde met Tydeman over de Fransche verhandeling
2
van Raepzaat over het Jus primae noctis , een ander maal over de middelen om
aan de maandelijksche vergadering meerdere belangrijkheid bij te zetten, terwijl hij
7 October 1808 op de openbare samenkomst (die op de maandelijksche placht te
volgen en waartoe niet-leden toegang hadden, wanneer zij een kaart ervoor wilden
afhalen) eene dichterlijke navolging van den elfden zang der Odyssea voordroeg.
Enkele maanden vroeger had de Koning hem benoemd tot lid der tweede klasse
van het Kon. Ned. Instituut. Bilderdijk bedankte:
‘Ik lettren, kunst, geleerdheid staven,
Mijn koning, verg het niet.
Mijn stem is 't nachtgekras der raven,
3
Geen filomelenlied’ .

Doch het was ook, omdat hij niet met Scharp en Van Hemert en anderen in één
college wou ‘hassebassen’, een werkwoord, dat wij ons van tante Martha de Harde,
goedhartiger nagedachtenis, herinneren. Z.M. echter nam dat bedankje niet aan:
zoo de heer Bilderdijk zich te ziek gevoelde, dan moest hij eens wat op Soestdijk
4
komen uitrusten . Hij deed het, 13 Juli. Drie dagen later was hij met vrouw en kind
al weder in Leiden terug! In welke stemming, leert ons het gedicht op zijn verjaardag,
7 September 1808, dat aldus aanvangt: .... Ik zal alleen dit ééne voorbeeld van
Bilderdijk's gezwollenheid en heftigheid geven. Al te gemakkelijk zou het vallen met
meer van dien aard den lachlust te wekken. Maar dat zou immers schaden aan het
karakter onzer herdenking, die den lichten glimlach om de lippen brengen, maar
geene spottende vroolijkheid voeden mag. Ook is mij, zooals u, eene
geschiedschrijving, eene geschiedvertelling tegen de borst, die het verleden bij
voorkeur in komische tinten zet ... De aanvang dan luidt:
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‘'k Zie dan na een jaar vol weenen
't Haatlijk daglicht weêr verschenen,
Dat mij op den mesthoop smeet,
1
Dien het menschdom wereld heet’ .

Aldus worden de Amsterdamsche jaren ingeluid, reeds het begin ervan vergald
doordat hem alweder, nu een Leidsch professoraat ontging. Het was grievend, maar
begrijpelijk. Grievend, want gij stemt het Busken Huet toe, dat Bilderdijk's geest op
2
de vijf faculteiten eener hoogeschool gelijkt . Inderdaad, met stille bewondering ziet
men op naar den man, die, ondanks oppervlakkigheid, dilettantisme en ongebreidelde
verbeelding, zulk eene belezenheid, zulk eene wijd omvattende kennis van allerlei
ver uitéénliggende wetenschappen en kunsten ten toon spreidt. En toch begrijpelijk.
Het ontbrak hem immers aan die onbevooroordeelde waarheidsliefde, die zonder
bijoogmerken alleen zoekt en vaststelt wat naar ons beste weten waar is. Gebrek
aan waarheidszin. In 1798 zegt hij, Ossian uit het oorspronkelijk Keltisch vertaald
3
te hebben, terwijl die Schotsche vorm eerst in 1807 verscheen . Men vond hem te
wild, te onbetrouwbaar. Kern heeft de waarde van zijne taalkundige werken gering
4
genoemd , aan Grimm schenen zijne theorieën eenzijdig en onhoudbaar. Ik gedenk
wel en gaarne wat De Vries zegt: ‘Niemand doorgrondde de diepten der taal met
zoo genialen blik, noch spreidde hare duizendvoudige schatten zoo kwistig ten toon.
Al wat gevoel, verbeelding en vernuft den taalleeraar kunnen schenken, daarin was
Bilderdijk meester. Maar juist daarom schoot hij tekort, waar het koele verstand
5
moest beslissen’ . Ik gedenk even gaarne Allard Pierson's woord: ‘Bilderdijk, die
altijd hart gehad en getoond heeft voor onze taal, welker helderheid, nauwkeurigheid,
6
innigheid, zwier, schittering en macht ... hij door eigen arbeid heeft bevorderd’ . Of
eindelijk W.G.C. Bijvanck: ‘men hoort woorden van zoo diepen, vollen klank dat de
7
taal van ieder ander daarbij benepen schijnt’ .
‘Dat men zing' van Trojes val,
Van het woedend krijgsgeschal
En de wijdberoemde helden,
Die op rookende oorlogsvelden
Zich kweten voor zijn wal!
Dat men zing' van Trojes val!
8
Ik weet wat ik zingen zal ...’ .
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Men kan dan dit alles en meer nog beämen en met graagte in zijn credit boeken,
wij begrijpen toch dat men hem geen leerstoel durfde aanbieden. Hij zelf echter
schreef dat toe aan weerzin tegen het ‘Oudbataafsche graan’ dat hij bracht.
‘Geef Fransch en Engelsch kaf en Duitsche paardenboonen
1
Vooral! Ziedaar de smaak van Bato's nieuwste zonen’ .

Duitschland haatte hij nu eenmaal en de Duitsche wijsbegeerte, die het orthodox
geloof bedreigde,
‘die helsche vonden eerde en op den troon dorst zetten.’

In plaats van begeerigen om de ‘aaloudheid te doorwroeten’ waren de Duitschers
voor hem neologen, ‘vreemdelingen van de Grieksche zanggodes’,
‘Die Klopstock's droomgebulk voor echte heldenzangen
2
En Hallers laf gezwets voor godentaal ontfangen ..’

Dat was al te kras voor tijdgenooten, van wie toch ook Joh. Valckenaer geen Duitsch
kende, D.J. van Lennep geen Duitsche boeken in zijn huis duldde en Gijsbert Karel
Duitsche berichten voor zijne vrienden vertalen moest; die, als van der Palm, de
Duitsche wijsbegeerte een soort raaskallen, filosofische dweperij scholden of, als
3
Borger, haar met ‘mysticisme’ waanden te kunnen doodverven en verslaan . Maar
Bilderdijk zag niet, dat deze onbesuisde eenzijdigheid, dit onwetenschappelijk
om-zich-heen en er-maar-op-los-slaan hem de toga missen deed, zoo min als hij
zich er van bewust was, dat zijn eigen taal door het Brunswijksche verblijf vol
germanismen zat (‘het verstaat zich dat het uitzonderingen geeft; omsonst;
4
verwandlen’) . Te liever dan herinner ik er u aan, dat deze zelfde man in den zomer
van 1821 den jongen Hoffmann von Fallersleben allervriendelijkst te Leiden
ontvangen zou. Was het, omdat N.G. van Kampen, de Duitsche lector, zijn vijand,
van Hoffmann niet weten wilde? Was het, omdat hij zich geel en groen ergerde aan
die Leidsche juffers, die ginnegapten om de Middeleeuwsche liedjes, die de
5
enthousiaste Duitscher haar voorzong? Zeker is, dat Bilderdijk toen de eer van het
benepen en zelfgenoegzaam vaderland tegenover den vreemdeling heeft gered.
‘Ware het jonge Holland’, de verzuchting is van Dr A.S. Kok, ‘van's dichters dagen
maar even opgewekt en geestdriftig geweest als deze arme, Duitsche
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1

student, die het geheim scheen te bezitten om den dichter in te nemen’ . Wat
Bilderdijk aangaat, hij zegt vóór de uitgave zijner brieven aan Hoffmann:
‘.. wien de aaloude Biederkeit
In 't Duitsche hart besloten leit,
Dien bied ik willig hart en hand
2
Tot eer van 't oude vaderland.’

Intusschen was de teleurstelling over dat hem ontgane professoraat zoo hevig dat
nu zelfs ‘Leyden (hem) even onlijdelijk was als de rest van de provincie’ en ‘een
Leydenaar niet beter dan een andere hondsvot’. Maar die stemming week, al sterker
werd weer zijn hart naar Leiden getrokken en eindelijk, 4 Mei 1817, ziet onze stad
hem, met vrouw en zoon, ten derden male binnen hare wallen.
III. 1817-1827, die tien jaren van het derde en laatste Leidsche verblijf zijn in
hooge mate belangrijk geweest, volgens een zijner warme vereerders wegen zij
3
tegen een gansch menschenleven op . Hij is eerst komen te wonen aan de
Hooigracht, in een huis dat de oude Tydeman voor hem gehuurd had, maar waarover
hij even hard klaagde als over al de woningen, die hem hebben gehuisvest. Men
krijgt altijd den indruk, alsof al de lekkende, rookende, op afbraak wachtende kavaljes
der stad slechts hem beschoren waren, Hooigracht, Garenmarkt, Rapenburg, Oude
Vest tegenover de Marekerk (het huis, waarvan de tusschenmuren uit turven in
4
plaats van uit steenen bestonden! ... gelukkig de slak, verzucht de murmureerende
grijsaard, die haar eigen woning meêdraagt!
Leiden zag hem dan thans zooals de trekken van zijn karakter zich hadden gezet,
onbeholpen en schutterig van bewegen; met even weinig verstand van geldzaken
als Harold Skimpole in ‘Bleak House’, zoodat Mr Lodewijk Caspar Luzac ze voor
5
hem behartigde ; zwaartillend en gemelijk met uitbarstingen van woede; in spijs en
drank matig genoeg; met sterke driften, die niet in uitspattingen, maar in zwoele,
erotische gedichten uiting en uitweg vonden. Leiden hoorde hem roemen op zijne
hoogadellijke voorvaderen van overoud Oostersch bloed, met aanspraak op een
familiegraf in Constantinopel, en opgeven van een dichtvermogen,
‘waar 't oude Griekenland zijn eigen geest in kent ...’

en van
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‘een ziel aan tijd, noch lot, noch menschenwaan verkleefd,
1
die de Almacht en zich zelf alleen tot rechter heeft’ .

Maar Leiden kon, zoo het wilde, hem ook waarnemen in zijne zelfstandigheid en
oorspronkelijkheid, een ziener, die waarheden schouwde waarvoor zijn tijd nog blind
was, een dichter die het gevoel boven het verstand uitspraak dorst laten doen. Een
vat vol tegenstrijdigheden, grenzenloos ijdel maar meteen ootmoedig in stille
oogenblikken; voor de natuur ongevoelig, voor tegenstanders wreed, maar voor zijn
uitverkorenen gul en hulpvaardig, soms ontroerend teeder. Was zijn godsdienst
eerst uitwendig, vindt men van 1808 tot 1816 schier geen godsdienstige verzen,
ontbreekt in ‘De ziekte der geleerden’ eigenlijk het christelijk geloof - thans toont hij
zich hartstochtelijk rechtzinnig gereformeerd, van die bevindelijke vroomheid, die
hem tot den vader van het Nederlandsch Réveil zou maken en thuisbrengen onder
die ‘fijnen’, die, gering nog in aantal, eerlang in macht zouden toenemen, toch eene
vroomheid die in zachte schroomvalligheid voor die van Willem de Clercq onderdeed.
Want fel, onbeheerscht vaak spreekt hij nu van den menschelijken hoogmoed,
waaruit alle ongeloof voortkomt en die niet weten wil van Jezus Christus en die
gekruisigd. Hij droomt van vroeger tijden toen:
‘De Maagd van Holland steunde op 't wetboek der gena
De naald der wijsheid wees naar 't bloedig Golgotha’...
Helaas:
‘Maar van dat oogenblik dat Jezus werd verzaakt,
De godsdienst tot een spel of rededienst gemaakt,
Was 't uit met Nederland. Geweld en moedwil stegen;
De burcht des heils leed last en Sions wachters zwegen;
De naam Verdraagzaamheid werd masker van 't Geweld
2
Het heidendom vereerd en Gode een wet gesteld’ .

Zoo geducht is het ongeloof dat de Dies irae niet kan uitblijven, de doemsdag,
waarop God, de lang getergde Wreker, in een verterend vuur zijn tegenpartijders
verpletteren zal. Bilderdijk hechtte veel aan zijne voorspellingen van den ondergang
der wereld, van het Duizendjarig rijk, juist als in den Réveilkring, gelijk men ook bij
hem dat belangstellend onderzoeken vindt naar wat er op dat punt aan den kleinen
man in gezichten en droomen werd geopenbaard. Deze verwachting van den
Laatsten Dag deed echter niet af aan de felheid van zijn strijd tegen dien geest der
eeuw, waartegen ook Da Costa welhaast zijn befaamden aanval richten zou. Van
zijne staatkundige beginselen, van zijn blik op onze geschiedenis zal ik zoo
aanstonds spreken.
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Het begin der Tien jaren was droevig door ziekte zijner vrouw, door zoovele
bevallingen en miskramen uitgeput. Waarlijk, Katharina Wilhelmina Schweickhardt
verdient het wel, dat gij haar vriendelijke gestalte voor uwe herinnering laat oprijzen.
In September 1806 was, herinnert gij u, de kleine Alexis Izaäk overleden. Bilderdijk
wijdde het kind een grafdicht met de slotregels:
‘En behaagt het U, o Vader, gij die neemt en ook hergeeft,
1
Troost ons weder met een telgje, waar Alexis in herleeft.’

De arme vrouw zal er het hare bij gedacht hebben. 3 Juni 1807 nietwaar werd toen
Adelheid Irene geboren, maar 3 September reeds weer weggenomen. De moeder
heeft dit lichamelijk en geestelijk lijden met aandoenlijk geduld gedragen en de
nukken en luimen haars echtgenoots nog daarbij, eene ‘engelachtige levensgezellin’,
2
zeide de jonge Tydeman, eene ‘heerlijke vrouw’, Willem de Clercq eene ‘slavin’,
Van Vloten. Zóó heeft zij - of wat dunkt u? - zich zelve niet gevoeld, en het is waar
dat Bilderdijk haar in tallooze verzen zelfzuchtig, maar ongehuicheld, heeft vereerd.
Gij denkt met mij aan dat vers van 1822, ‘Vrouw’, waarin hij zijn ideaal eener
echtgenoot bezingt en dan eindigt:
‘Doch erken bij al uw schat,
Dat gij nooit dat goed bezat
Arme wereld. Maar zoo rijk
3
Maakte de Almacht Bilderdijk.’

Zelfzuchtig? Slaat zijn huwelijkscatechismus, ‘Het echtgeluk’, van 1799, op, vol van
grenzenloos, laat ons hopen niet geheel bewust, egoïsme, waaruit deze distellezing:
(is de man)
‘Door den wrevel overcast ..
Leer dan voor dat onweer buigen
Als de rietscheut voor den wind ..
Toont zijn inborst somtijds vlekken,
Zwijg, en heb er eerbied voor ...
Leer uw eigen wil verneedren
Voor uw egaas grilligheên’ ..

En
‘Beter aan zijn voet slavinne,
Dan verheven koninginne
4
Op des aardrijks hoogsten throon.’

Hoeveel edeler heeft Huygens zijne ‘Starre’, heeft Vondel
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zijne Maria bemind, ook zij zijne ‘bleeke star’ die ‘voor het rijzend licht ging
1
onderdalen.’
Intusschen hoe droevig ook het begin der Tien Jaren, toch was het in Leiden
altoos nog beter dan in dat vreeselijk Amsterdam met zijn Instituut, waarover de
dichter zich tegenover Valckenaer in weinig vleiende bewoordingen placht uit te
2
laten . De vergaderingen onzer Maatschappij woonde hij aanvankelijk weder getrouw
bij, las er zijne gedichten voor, bood er verzen, treurspelen van zichzelven en
mevrouw Bilderdijk aan, ook de tweede uitgave van zijne Verhandeling over de
geslachten der zelfstandige naamwoorden en van die andere over ‘Het verhevene’,
en deed het voorstel dat de leden in de maandelijksche vergadering eene lezing
zouden houden. Van hem is ook het rapport over den Catalogus van de handschriften
der Maatschappij, van de hand, zooals gij weet, van Hoffman von Fallersleben, die
3
voor zijn arbeid ƒ 50.- ontving .
Eene groote vreugde te midden der gewone klachten:
‘... wien dan zal het nog bevreemden,
zoo ik, leven moe en leed,
ook in Rhijnlands zoete beemden
5
van geen zielsgenoegen weet?’ ,

eene groote vreugde gaven de drukke bezoeken van Da Costa, die 7 December
1818 in de beide rechten promoveeren zou. In den zomer van 1817 komen dan de
plannen voor het privaat college. Zoo men hem dan niet als boogleeraar wilde,
welnu hij zou buiten de hoogeschool om leerlingen vormen. Na de zomervacantie
opende hij zijn lessen in de vaderlandsche geschiedenis, sinds November in het
nieuw betrokken huis aan de Garenmarkt. Daar zaten aan zijne voeten de
eerstelingen der geroepenen, over wie zijn geest vaardig worden zou, zoodat zij
zijne beginselen zouden uitdragen én toepassen in een herboren vaderland, Da
Costa en Capadose, Willem en Dirk van Hogendorp, Nic. Carbasius, later ook Groen,
toen nog liberaal, Van Wassenaar, Elout van Soeterwoude, de antirevolutionnaire
partij in windselen. Ook Jacob van Lennep zat onder de leerlingen. Gij meesmuilt?
Het was ook maar voor een poos, en zijn vader, Prof. D.J. van Lennep te Amsterdam,
behaagden deze excessen geenszins; hij keurde het af dat Bilderdijk de studenten
in paradoxale gevoelens van ‘ultra-royalismus of monarchismus van goddelijken
4
oorsprong opwiegde’ . En dat was de steen des aanstoots. In voortdurende
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1

tegenstelling tegen Jan Wagenaar, dat ‘onwetend, waanwijs gekjen’ , ontvouwde
Bilderdijk zijne, u bekende, opvatting der vaderlandsche geschiedenis. Zij is
waarschuwing voor het heden. God staat tot Nederland in bijzondere betrekking,
maar dan moeten Zijn wil en woord ook heerschen. En deze beginselen zijn
2
monarchaal, Oranje-gezind, antiliberalistisch . De graven toonen reeds den zegen
van dat monarchisme, Prins Willem grondvest de gezuiverde Kerk, Maurits redt den
3
Staat als Oldenbarnevelt's verraad openbaar wordt , de Loevesteinsche partij is het
vaderland noodlottig geworden, Jan de Witt is niet slecht misschien, maar zeker
onnoozel. Dat Koning Willem I door eene grondwet zich gebonden ziet, strijdt met
het koningschap bij Gods genade,
4

‘de Koning, vrij als God en niemands onderdaan ,

en het is jammer dat Z.M. Kerk en Staat niet hereenigt en dat hij rechten moet
gunnen aan het volk, dat als een duizendhoofdig monster kruis en kroon vertreedt.
Ziedaar de vaderlandsche geschiedenis, waarin de oude zijne leerlingen ‘opwiegde’
en zooals zij na zijn dood, 1832, zou worden uitgegeven. Meer nog dan die
beginselen zelve heeft de toon, waarop ze werden voorgedragen, de menschen
geprikkeld. Stellig betreurt gij dit met mij, overmits Bilderdijk aan den waan van
Wagenaar als het eind der wetenschap een eind heeft gemaakt en nademaal hij de
hoeksch-staatsgezinde-patriottische geschiedbeschouwing, waarvan Wagenaar de
tolk was, door Kluit voorgelicht, heeft bestreden en gehoond ‘met veel variatie maar
zonder eenige gratie’, zegt Kernkamp. Zeker, maar dan toch zóó, dat hij het goede
in de oude, grafelijke monarchie deed zien en in de geschiedenis der republiek brak
met die eenzijdigheid der loevesteiners, waarvan Wagenaar de verdediger, Betje
Wolff's ‘Santhorstsche geloofsbelijdenis’ het maar weinig caricatuur-achtig beeld is.
Groen is hem daarin gevolgd; maar ook Fruin en Bakhuizen van den Brink hebben
op die denkbeelden voortgebouwd. Wij dan, die Oldenbarnevelt en De Witt naast
de Oranjes zoo hartelijk vereeren, betreuren het nochtans dat Bilderdijks toon ook
zijne denkbeelden verwerpen deed. O, die toon, o dat vocabularium van
scheldwoorden voor tegenstanders in verleden en heden!
‘Wat blaft ge o, vuige hondenstoet ..
En lekt de vuile hand van snoode plonderfielen ..
5
Lafharte gluipers bij den nacht ..’
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‘... Laat groene slijkelingen
1
Tot berstens opgezet, op de eergestoelten springen .. .

Hoe moeten zij onder Bilderdijks medeburgers, die reden hadden zich dit schelden
aan te trekken, hem hebben aangekeken, wanneer zij hem op zijne dagelijksche
wandeling tegenkwamen?! Helaas, dat de volstrekt onbeheerschte man zelfs iemands
2
ongeluk niet spaarde en op Van Hemerts mismaaktheid dorst rijmen .
Zulk een schimp, in plaats van een wetenschappelijk verweer, dat hij niet aan
3
dorst , is ongetwijfeld evenzeer of meer de oorzaak van de verbittering tegen
Bilderdijk geweest als zijn politiek of godsdienstig standpunt.
En deze zelfde man is voor enkelen de zachtheid, de hulpvaardigheid, de gulheid
zelve, voor vrienden en leerlingen stonden huis en hart open, wanneer zij ziek zijn
bezoekt hij hen dagelijks. Zijne vaderlijke vriendschap voor Da Costa kent ieder.
4
Wanneer hij al maar vraagt om brieven , dan moet ik denken aan Potgieter, al maar
vragend om brieven van Huet, waarvoor La Saussaye hier eens het werkwoord
‘drensen’ gebruikte, hetgeen Naber zich toen met tranen aantrok. Altijd zal die
aanteekening van De Clercq in zijn dagboek ons bijblijven, dat bij den doop van Da
Costa, zijne jong getrouwde vrouw en Abr. Capadose 20 October 1822 in de
Pieterskerk, Bilderdijk er zat ‘met eene onderwerping, eene ontvangbaarheid ...’.
Des avonds verzamelde hij allen aan tafel en ‘wij zaten gelijk de broeders in de
eerste christenkerk’, de gastheer dronk op ‘bruid en bruidegom’ en toen zeide hij:
5
‘zoo heeft mij een glas wijn in lang niet gesmaakt’ . Vriendelijk tafereel, gelijk
trouwens deze jaren 1822-1825 meer oogenblikken van blijmoedigheid hebben.
Doch buiten dien intiemen kring bracht hij, strijdlustig, telkens het stille Leiden in
beroering, het deftige, zelfgenoegzame Leiden, waar de professoren als halfgoden
over straat gingen en waar zij, een paar jaren later, in hun olympische rust, deswege
ook den geestdriftigen, bedrijvigen Von Siebold (Bijleveld heeft het ons geschilderd)
6
noch begrijpen noch verdragen konden .
Hier schreef hij, 1819, eene aanprijzende voorrede vóór Nic. Schotsman's ‘Eerzuil
der Dordtsche synode’, en, wanneer in den zomer van 1823 Da Costa zijne
‘Bezwaren tegen den geest der eeuw’ het sluimerend vaderland inslingert, een
gewetensalarmkreet, bij alle overdrijving niet zonder ernstige waarheden, hijzelf
daarom voorwerp van aller toorn, komt Bilderdijk
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voor hem op in een bekend geschrift, ook hier te Leiden, bij Herdingh, uitgegeven,
‘De Bezwaren toegelicht’. Tot stikkens toe vol van woedende grieven zit hij tegen
1
liberalen en remonstranten; tegen Byron en Lamartine, die het herstelde heidendom
huldigen; het godtergend helsche Parijs; den gruwel van het neutrale onderwijs; de
armenzorg die tegen Gods onderscheidingen ingaat en de afschaffing der slavernij,
een vooruitloopen der Almacht; het onnatuurlijk en ontoereikend lamplicht; de beide
Kamers der Staten Generaal, een warklomp, een jammerlijk tooneel van burgerlijken
twist; tegen de geneeskunde, die Boerhave den rug toekeert en de scheikunde,
wier beoefenaars, bij de bittere en bijtende sappen van galnoten en vitriool opgevoed,
2
uit alles giften ter verwoesting trekken’ . Dit laatste klinkt ons, in deze overigens
verouderde acte van beschuldiging, akelig modern in de ooren, gelijk wij ook met
een bitteren grimlach lezen, dat Prof. van Hengel, optimistischer geest dan Bilderdijk,
in de maandvergadering van 21 November 1828 eene voordracht hield ten betooge,
dat wij geene terugkeering der barbaarschheid in Europa meer te duchten hebben.
o

Is deze dan ‘de’ Leidsche Bilderdijk a 1817-1827?
Maar nu daagt Vrijdag 3 October 1823. De raad heeft besloten Leidens ontzet
niet meer te vieren, de studenten doen het dan op eigen gelegenheid, uitbundig en
afdoende. En Bilderdijk stond hun krachtdadig ter zijde. Des morgens had de oude
man zijn woning aan de Oude Vest verlaten met een reusachtigen oranjestrik op
zijn oudmodischen rok en overal op straat de feestvierende jongelui de hand gedrukt.
Doch bovendien had hij zijn schallend lied, ‘De derde October’ gedicht met coupletten
als:
‘Vlecht Wijnmaand thans door rank en druif
Een krans van korenhalmen!
't Bezwijkend Leyden bracht gij brood
o, Wijnmaands derde morgenrood,
Gij dag van zegepalmen.
Zoo vaak uw blinkende uchtend daagt
Moet al wie 't Hollandsch hart nog draagt
3
U 't juichend Iö galmen.’

Hij deed het door de stad verspreiden en des avonds lieten de studenten het in den
schouwburg door den tooneelspeler Bingley voordragen, waarop het handgeklap
4
den schouwburg daveren deed .
Helaas dan, dat in deze jaren de vriendschapsbanden tusschen
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Een liberaal D.W. IX, 319-321.
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hem en van der Palm, den jongen Tydeman, Kemper, Siegenbeek braken,
losrafelden voor 't minst. Van der Palm hield 28 Januari 1824 die voordracht over
1
‘Het gezond verstand’ , die, door overduidelijke toespelingen op Bilderdijk, den
prikkelbaren man hevig ergerde. Wat H.W. Tydeman aangaat, gij herinnert u de
geestdrift ook hier te lande voor den Griekschen opstand, de ontzetting over den
ondergang van Missolonghi, 22-25 April 1826, de nationale geldinzameling onder
leiding van Gijsbert Karel. Tydeman en Van Kampen deden het voor Leiden.
Bilderdijk, gelijk ook Da Costa, zagen in den opstand louter jacobinisme en misbruik
van het kruis van Christus. Doch was het noodig daarom met Tydeman te breken
2
en te schimpen op het goddeloos gespuis der eerlooze Grieken?
Kemper opende 19 September 1821 zijne lessen met eene rede, waarin hij o.a.
waarschuwde tegen de dissertatie van J. Rau S.F.J. fil., ‘Over de monarchie als den
besten regeeringsvorm’, waaraan velen aanstoot hadden genomen. De schrijver
had, zeide Kemper, te weinig acht gegeven op wat tegen het goddelijk recht der
Kroon viel in te brengen. Moeten wij dan, vroeg hij, tegen alles in aannemen wat
die eene man - unus ille vir - ons verkondigt? Gelukkig gaf dit geene blijvende
verwijdering, daarvoor was Kemper te loyaal en te edelmoedig en hij heeft Bilderdijk
tegen onwaardige bejegening altijd beschut. Gij kent het trieste verhaal van De
Clercq dat niet alleen op een maaltijd van het Nut te Amsterdam Bilderdijks
gezondheid gesist werd, maar ook dat op eene maandvergadering van Letterkunde
3
niemand naast hem wilde zitten, totdat Kemper zich over den verstootene ontfermde .
Daarom kon hij zingen bij Kempers vroegen dood, 20 Juni 1824:
‘Wiens ziel mij liefde en eerde ..
.. mijn dichtlier was hem waard;
4
Hij was mijn vriend ..’

Maar gij wacht op den naam Siegenbeek. Ik zal kort zijn met dit ‘infandum renovare
dolorem’. Siegenbeek had 20 September 1821 gesproken ‘De laude Wagenarii’,
wat echter nog niet tot een breuk geleid had. Eerst de spellingskwestie bracht de
scheuring. Het was een oud zeer. Reeds in 1803 had Siegenbeek opdracht gekregen
over de verschilpunten in de spelling eene verhandeling te schrijven. Over dat stuk
ij

verzocht hij het advies der M , 20 April 1804 rapporteerden Kluit en Meinard Tydeman
5
uiterst gunstig en sinds aanvaardde Letterkunde de nieuwe spelling;
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slechts de heeren Van Wijn en Meerman wenschten bij hunne eigene spelling te
ij

1

blijven . Bilderdijk spelde aanvankelijk naar het systeem der M door Frans van
Lelyveld en beschouwde de kwestie als vrij onverschillig. Sedert zijn derde komst
te Leiden, toen hij zijn eigen spelling had, begon zijn spot met die van Siegenbeek.
Over die spelling zelve zal ik, als niet-philoloog, mij wel wachten te spreken, van
Bilderdijks spot een voorbeeld uit zijn ‘Rondedans in futuro om een doodkist’:
‘Nu is Bilderdijk
Een lijk ...
Nu met nieuwe kracht
En macht
2
aan het taalverbasteren ..

Erger, dat hij ook hier zijn gebrek aan onbevooroordeelde waarheidsliefde toont.
Hij stelde Siegenbeek voor als een taaldwingeland, kwansuis vergetend dat hij
slechts de opdracht der regeering had gehoorzaamd. Toch - nog geen breuk. ‘Ik
heb het niet tegen u, maar tegen uwe spelling’, zegt Bilderdijk. Doch in de voorrede
van ‘Verscheidenheden’ 4 Augustus 1823 heet het: ‘gelijk ik geen knods van Heracles
op wil nemen om een vlieg te verpletteren, zoo zou het mij smarten den heer
Siegenbeek door eenige te sterke uitdrukkingen zeer te doen. Maar hij was niet
tegen zijn taak opgewassen en kon nu moeielijk meer terug.’ Dat was zelfs
Siegenbeek te veel. Bilderdijk sprak sinds van de verfoeilijke, pedante
Siegenbeekiaansche spelling en vond het aardig ‘Ziegenbeek’ naast Witsen
Geysbeek te plaatsen, want deze laatste had het verkorven doordat hij in 1813 het
dichtstuk ‘Bonaparte’ in het licht had gegeven, ondeugend toegezongen aan den
dichter van de ‘Ode aan Napoleon’. Wanneer wij alles overwegen, zijn wij hoe langer
zoo meer overtuigd, dat het verzet tegen Bilderdijk niet vooral, zooals latere
geestverwanten gezegd hebben, hieruit voortvloeide, dat hij de bestrijders en
3
loochenaars der geopenbaarde waarheid geeselde , maar veeleer uit de ongenadige
wijze, waarop hij te keer ging tegen ieder, die met hem van meening verschilde.
Laat ons hem ook in dezen laatsten Leidschen tijd gedenken, ontrust door een
hevige ziekte van Mevrouw Bilderdijk en zelf van doodsgedachten vervuld:
‘Befloersde trom,
Noch rouwgebrom
Ga rommlend om
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Notulen op 7 Juni 1805, bl. 21.
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voor mijn gebeente.
Geen klokgebom
Uit hollen Dom
Roep' 't wellekom
1
In 't grafgesteente’ .

Of, schrijnender nog,
‘... Kan ik, mij bedwingend in die pijnen,
Dit scheuren doorstaan en 't onzachlijk oogenblik
Van slooping intrêen en niet siddren van den schrik,
2
Als alles voor mijn oog, ook 't dierbaarst, gaat verdwijnen’ .
3

Dit is van 1827. In dat jaar, 27 April, verhuist de grijsaard naar Haarlem met dat
weemoedig Afscheid:
‘'k Verlaat u dan, o dierbaar Leyden ...
Uw Rhyn zal om mijn graf niet ruischen
Uw landwind om mijn asch niet bruischen
In 't piepen door zijn golvend lisch ...
Vaarwel; en blijft er van mijn zangen
Nog iets in uwen luchtkring hangen
4
Zeg dan: hij liet zijn hart bij ons’ .

En daarna, in Haarlem,
‘vol raatlend straatgewoel bij nacht noch dag te stillen’,

in heimwee:
5

‘o zalig Leyden, wieg van 't zanggodinnendom’ .

Hier te Haarlem ging Mevrouw Bilderdijk, 16 April 1830, tot hare rust in.
Leiden vergat hem niet. De Mij hield 5 Juli 1831 hare jaarvergadering naar
6
gewoonte te Lisse ten huize van den kastelein Veldhorst. Daar zou aan Bilderdijk
en Van der Palm de gouden eerepenning uitgereikt worden, waarbij Siegenbeek,
sinds 1823 voorzitter, spreken zou. De oude dichter was er zelf niet, hij was te ziek,
maar Siegenbeek wist dat niet, toen hij zijne rede opstelde. Gij hebt de Handelingen
dier samenkomst niet vóór u en begeert toch te weten, hoe Siegenbeek zich van
zijne kiesche en pijnlijke taak gekweten heeft. Na de dooden, Ds D. Rijke, Arius
Adriani, Dr Joachim Bodel en H.C. van der Boon Mesch herdacht te hebben,
vervolgde de waardige man:
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‘Veel aangenamer taak wacht mij, hulde bieden aan twee nog levende sieraden
onzer Maatschappij, de eerste door de uitspraak van alle bevoegde regteren voor
den tweeden Vondel van Nederland gehouden. Ik wende mij tot u, Nestor der
vaderlandsche dichteren en taalgeleerden, door jaren en verdiensten
eerbiedwaardige Bilderdijk. Al uit uw eersten Leidschen tijd is de voorspelling, dat
gij den Nederlandschen dichtroem in top zoudt voeren. Die voorspelling hebt gij op
het heerlijkst vervuld, ook als taalgeleerde brengen vele kundigen u gaarne hun
hulde. In een stukje, voor eenige jaren door mij in 't licht gezonden, waarin ik het
waagde, zoo ik meen met de hoogste bescheidenheid, in een min belangrijk punt
van u te verschillen, heb ik het mij tot een aangenamen pligt gesteld openlijk u
mijnen dank te betuigen voor hetgeen ik aan uw mondelijke en schriftelijke
onderrigtingen ter uitbreiding mijner taalkennis verschuldigd ben. Het is waar, gij
hebt sedert mij tot mijn leedwezen genoodzaakt uwen omgang te vermijden en mij
tot handhaving mijner verguisde eer mijns ondanks tot eene pligtmatige
zelfsverdediging gedwongen; dan, noch die verwijdering noch mijne afgeperste
zelfsverdediging is in staat geweest het erkentelijk gevoel der verpligtingen welke
ik aan U heb in mijne ziel uit te wisschen ... Na deze verklaring zal niemand der
aanwezigen kunnen twijfelen, of ik volbreng met bereidwilligheid de taak, mij als
voorzitter dezer vergadering opgelegd, dit eeremetaal aan te bieden. Dat het den
Hemel behage den avond van uw leven kalm en liefelijk voor u te maken en zooveel
mogelijk uwe regtmatige droefheid te verzachten over het verlies eener gade, wier
verdiensten als dichteresse geheel Nederland vereert, en wier stille en praallooze
deugden als echtgenoot en moeder ik in de, voor mijn hart steeds dierbare,
1
gelegenheid geweest ben op haren vollen prijs te leeren schatten’ .
Gij zult stellig aan Siegenbeek den lof der gematigdheid niet onthouden. Typisch
eerlijk is ook wat dan volgt:
‘Heb ik het eerste gedeelte der mij opgelegde taak met genoegen volbragt,
met nog veel grooter genoegen (waarom zou ik ontveinzen 't geen ieder
uwer, zich in mijne omstandigheden verplaatsende, levendig gevoelen
moet?) ga ik tot het tweede gedeelte van dezelve over. Ja edele van der
2
Palm ...’ .
Dit alles is waardig en na al het gebeurde gematigd en vergevend. Tydeman nam
den penning voor Bilderdijk in ontvangst. Enkele maanden later, 18 December 1831,
volgde de dichter zijne vrouw in het graf. Met leedwezen zult gij 't volgende ver-
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nemen uit de notulen van de maandelijksche vergadering van 10 Februari 1832:
‘De secretaris brengt een brief ter tafel van den heer L.W. Bilderdijk kennis gevend
van het overlijden van wijlen zijn vader, Mr W. Bilderdijk, en wordt na deliberatie
besloten, wegens het lange tijdsverloop dezen brief niet meer officieel van wege de
Maatschappij te beantwoorden’. Wij zouden het van harte gaarne grooter, nobeler
gehad hebben. En dat moeten wij ook zeggen van Siegenbeek op de jaarvergadering
van 3 Juli 1832 bij het herdenken der dooden: ‘Het is u bekend dat tusschen hem
en mij in de laatste jaren eene breuke ontstaan is, welke tot mijn leedwezen maar
zeker geheel buiten mijn schuld bij zijn leven niet geheeld is. Gij zult dus niet
1
verwachten, dat ik als zijn lijk- of lofredenaar zal optreden ...’ .
Over Bilderdijk en zijne Leidsche omgeving oordeelt de geschiedenis. U zij het
welgevallig geweest den man te hooren gedenken in zijne onloochenbare liefde
voor onze Maatschappij en voor de stad waar zij haren zetel heeft. ste

Ik verklaar de 166

1

vergadering geopend.

Handd. 1832 bl. 4 vlg.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1932

30

Bijlage II Volkskunst in Vlaanderen
Toen ik, naar aanleiding van het eeuwfeest van Hendrik Conscience te Antwerpen
in 1912 op het toen vergaderend Nederlandsch Congres den lof zou spreken van
den grooten Vlaamschen verteller, heb ik den inval gehad hem, dien ik den Argelooze
noemde, te situeeren als gegroeid uit de Vlaamsche folklore.
Wat te dien tijde aan sommigen wellicht ironisch of oneerbiedig is toegeschenen,
nl. de bewering dat de oer-bron van Conscience's inspiratie, terug te vinden was in
den beroemden lokalen Poesjenellenkelder, dat zal toch wel niemand meer stuiten,
die zich herinnert, dat bijv. ook Goethe's oudste aandrang tot het scheppen van den
Faust dagteekent van het door hem in zijn jeugd bewonderde poppenspel, dat de
wonderbaarlijke geschiedenis van den vermaarden doctor op oubollige wijze met
kostelijken humor in beeld bracht.
Dieper, edeler bron dan de eeuwige volksziel kan toch geen kunstwerk hebben.
De literatuur, die door cerebrale verfijning tot uiterste verbizondering neigt, zal
gaandeweg de voedende sappen missen die haar aan de gemeenschap verbinden.
En telkens zien we, na zulk een periode, de terugslag, en dikwijls op zulke overdadige
wijze, dat de meest vormelooze en groteske elementen met de kracht van een
vulcanische uitbarsting al het verfijnd-cultureele onder een laag lava begraven. Men
denke aan ‘negerkunst’ en aan de veelvuldige experimenten der laatste tijden.
Ik sprak daar van dien Antwerpschen poppenkelder, waar onze meest populaire
verteller uit ontstaan is. Laat u me over die nationale instelling, die helaas, precies
als de meer officieele collega's, uit schouwburg en opera, thans geducht onder de
huidige economische wereldcrisis lijdt, een en ander meedeelen. De oorsprong van
de Antwerpsche Poesje is zóó diep in den nacht der tijden verdwaald, dat men
zeggen mag: hij is er inderdaad in verloren geraakt. ‘De Schavies’, dat is: de
voorlaatste directeur van de Poesje - behalve directeur oefende de man het
onaanzienlijke bedrijf van schoorsteenveger uit, vandaar zijn bijnaam ‘de Schavies’,
terwijl zijn ware naam eigenlijk
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was: Leopold Pasmans - heeft, nu omtrent 30 jaar geleden, op 72-jarigen leeftijd,
het tijdelijke met het eeuwige verwisseld, en, na meer dan een halve eeuw zijn
akteurs letterlijk aan de hand te hebben geleid, heeft hij 't geheim van 't verleden
zijner instelling met zich in het graf medegenomen.
De man, die er álles van wist, de Victor Driessens van de Poesje, en zijn waardig
leider, ‘die de traditie bezat’, die traditie, waar men in de Comédie Française zooveel
prijs op stelt, de ‘Schavies’ - is niet meer. Zijn dochter echter leeft en zijn schoonzoon
Lodewijk Deschamps heeft hem na zijn dood als eigenaar-directeur opgevolgd: hij
spreekt nog met den grootsten eerbied van ‘papa’ en diens groote gaven.
De figuur van den Schavies, ze genoot een Antwerpsche beroemdheid, die
inderdaad niet gestolen mocht heeten. De Schavies, dat was de man die aan 't
armste, geringste, meest berooide deel van ons volk het brood des geestes reikte,
die het, in den harden strijd voor de dagelijksche korst, verkwikte en opbeurde met
‘het spel’, dat het even zeer als brood noodig heeft, nl.: het tooneelspel, het drama,
het treurspel, de klucht, alles ruw en ongeschaafd voorzeker, maar zóó echt en zoo
onmiddellijk geboren uit de rijke, naïeve, dikwijls prachtige verbeelding des volks
zelf.
Wat is dat dan voor een tooneel, dat poesjesnellen- of poppentheater? O, iets
zeer bescheidens. Het is gevestigd in een kelder, gelegen onder een estamineetje,
in een der schilderachtigste straatjes onzer oude stad. Dit straatje daalt af langshenen
het Vleeschhuis, van de Beenhouwersstraat naar de Palingbrug, in de richting der
Schelde, en draagt den naam van Reepenstraat, die beter genoemd ware
Reepensteeg of Reepenberg. Daar ligt aan de laatste trede van de afhellende kassei
een donker oud drankhuis ‘In de Reep, estaminet Bij Roos’, waarvan de
onderaardsche gewelven de hoop en 't verlangen bergen van de jeugd van 't
oer-oude Schipperskwartier. Dáár klopt nog 't onvervalschte oud-Antwerpsche hart.
Onder de schaduw van het prachtige Vleeschhuis, stevig en oorspronkelijk bouwwerk
van Herman de Waghemakere, klopt dit hart daar, onzichtbaar, verborgen in ... een
somberen kelder, die boven op andere kelderingen, ja waarschijnlijk zelfs gevestigd
is op een der geheimzinnige loopgangen welke, eeuwen her, de aloude gevangenis
van het Steen met het raadhuis verbonden.
Wie er des daags door het oude kwartier kuiert, zal aan de kelderdeur niets
bizonder merkwaardigs ontdekken, en reeds genoeg bekijks hebben aan de
schilderachtige omgeving: de hooge muren van het Vleeschhuis, het opschrift van
een minuscuul oud estamineetje, dat tot vóór korten tijd grootsprakig ‘Grand Hotel’,
thans ‘In de Schuif, bij Piet de Witte’ is gedoopt. Vervolgens de donkere doorgang
onder 't Vleeschhuis, waar bij 't intreden een Lievevrouwenbeeldje tegen
schelblauwen achter-
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grond hem treft; verder, de ongeurige gang doorgegaan, zal hij aan de Noordzijde
van het gebouw, het schilderachtig vertoog te zien krijgen van een groot, in steen
gebeeldhouwden Calvarieberg: Ons Heer met zijn Moeder en Johannes, den Apostel,
en een paar verminkte engeltjes, alles in olieverf geschilderd, en meer dan
levensgroot tegen den bruinen baksteenwand van het gebouw opgesteld. Terwijl
hij verder aan typische deuren en raampjes en trapgeveltjes van Burchtgracht, Drie
Hespen-straatje en Beenhouwersstraat zijn hart kan ophalen.
Maar den Poesjenellenkelder zelf, den trots van de oude stede, is hij
ondertusschen onachtzaam voorbijgewandeld. Die blijft natuurlijk des daags gesloten.
Maar, brengt het toeval u daar des avonds voorbij en op den gepasten dag als er
een vertooning wordt gegeven - de dagen waren, althans vroeger, Zaterdags,
Zondags, Maandags en Dinsdags - dan zal de met eenigen speurzin begaafde
reiziger wel opmerken, dat de deur van den bewusten kelder op een kier staat, en
een lichtstraal uit laat schijnen, dat daar twee of drie straatjongens met begeerigheid
aan die lichtspleet staan te loeren en hun ooren staan te spitsen, om iets op te
vangen van 't geheimzinnige dat daarbinnen is gebeurende. En, zijt gij van nature
nieuwsgierig, dan zult gij aldra een dier jongens aanklampen en hem vragen, zoo
mogelijk in onvervalscht dialekt: ‘wa' gebeurt er dor binne, joenge?’ en, beter dan
ik het u zeggen kan, zult gij dan spoedig door hen ervaren op welk terrein gij
aangeland zijt.
Ga dus binnen, stort uwen penning in de grage hand van de voor vreemdelingen
gaarne als beschermengel fungeerende vrouw aan den kelderingang; vrouw, die
behalve over het recht van toezicht ever het publiek, en den plicht der verwelkoming
en bescherming van vreemdelingen, ook over 't voorrecht beschikt van den
alleenverkoop van saucijzen, kilgroene appelen, dadels, sprot en diergelijke lekkernij.
Ik heb laatst met mijn vriend den directeur een nieuw bezoek aan zijn theater
gebracht, geheel vertrouwelijk, in vollen dag, en als bizondere gunst ben ik met hem
tot in de geheimste schuilhoeken van de tooneelruimte doorgedrongen, waar de
artiesten in den donkere hangen of liggen, wachtend tot zij 's avonds door onzachte
handen vastgegrepen, uit hun dommelige rust worden gehaald.
Bij 't betreden van den kelder heb ik op en zwarte plank halfvergane letteren
ontcijferd, en 't volgende gelezen. ‘Onderaardsche Schouwburg De Poesje.
Reglement. Het is verboden te Vloeken, Te Werpen. Te Rooken. Of te slaan op
straf van den kelder ontzegt te worden’. Ik was gewaarschuwd.
De kelder zelf is een tamelijk ruime plaats, ongeveer een zevental meters breed
en in de lengte bezet met tien banken, zeer smal, die stijgen naar achteren toe,
waar ongetwijfeld de kleinste bezoekers moeten postvatten om zich aan het gewelf
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het hoofd niet te stooten. Daar is op die banken plaats voor een honderdtal
menschen, mits zij ... een weinig aansluiten. Dat er soms ongeduld heerscht in de
gemoederen moet blijken uit de gapingen in den met roode en blauwe steenen
geplaveiden vloer, ongetwijfeld door zenuwachtig gestamp ontstaan.
Wij klaferen door een smal zijdeurtje de scène op, en bevinden ons in 't heilig der
heiligen van de kunst der poesjenellen. Een decoratief staat opgesteld en verbeeldt
een, geenszins kwalijk gedane, stadsgezicht, nl. straten van 't oude Antwerpen. Dit
decoratief moet vanavond fungeeren voor een ... Russische stad in het stuk dat
vandaag wordt ‘voortgespeeld’, nl.: Jan Stout en Boerequist, een klucht die zeer
geliefd is. De schilder der schermen heet Ceulemans, die vóor een 70-tal jaren
leefde en wien 't niet vóor den wind is gegaan.
Ruim is 't hier maar amper genoeg. De tooneelopening heeft 2 M., de geheele
breedte is 7 M., de diepte 2 M. 80. Aan ieder zijkant, achter de coulissen, is zoowat
een paar meter plaats, èn voor de menschen, èn voor de poesjenellen. Die liggen
of hangen thans in een der hoeken links en rechts, en de directeur zal mij de
voornaamste gasten even voor den dag halen, met benoeming van hun waardigheid
en voornaamste kwaliteiten.
Vooraf echter vertelt hij me van de menschen, die hem terzijde staan. Sedert den
dood van den onvergetelijken Schavies I, die àlles wist, àlles kende, zijn daar nog
twee van zijn oude helpers overgebleven. Daar is vooreerst De Pré, ook, evenals
de directeur, schouwveger van zijn ambacht, die bij de halve eeuw in dienst is, en
dus wel geconfijt in tooneelspelen mag worden genoemd; de twee andere helpers
zijn Van Bogaerdt en Resman: die drie zijn eigenlijk, met den directeur, de
uitvoerende macht, zij die de poppen vasthouden en voor hen spreken, evenzeer
waar het de ongearticuleerde geluiden van Oursson, 't gebrabbel van den Hakkeleer,
of 't zoete lispelen van de ‘prinsars van Teurrekije’ geldt. Die drie man hebben
natuurlijk geen academische opleiding genoten, maar wat hun aan geleerdheid te
kort schiet vergoeden zij, voornamelijk de oude De Pré, door een sterke traditie en
door aangeboren vernuft. Ik daag u uit, literair ontwikkelde toehoorder, niet verbaasd
te staan voor menigeen der stoute en oorspronkelijke zetten van deze volksjongens.
Zij zijn de dragers der levende folklore. Deze voor niemand of niets poseerende
spelers zijn de laatste vertellers die voor ons geringste volk de lectuur der
blauwboekjes, oud als de straat, vervangen.
Zij hebben onverwachte replieken, als deze:
- Wie zijt gij?
Waarop de andere antwoordt:
- De goedheid zelve.
Soms klinkt de apostroof Homerisch:
- Ik groet u, gij eenige zoon van mijnen nog levenden broeder!
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Of tragisch:
- En als gij deze plaats verlaat ... het is de dooid!
Voor de ridderlijke poesjenellen zijn de woorden ja en neen te gemeen. Zij zeggen
plechtig; ja-da; nee-da.
Iemand zegt tot den Koning:
- Majesteit, mag ik ou eenen druppel koman te offreeran?
Dit wordt kwalijk genomen. Het antwoord luidt verpletterend:
- Nee-da, vermaledijde: ik drink niks as kokende lood!
Een stuk eindigt plotseling, als het uur verstreken is, met de tijding:
- Daar we nog een brug moeten bouwen, scheien we uit, jongens, morgen de
vervoordering!
De Zwarte Profeet is diep ongelukkig. Hij zucht:
- Ik heb zulk eenen dorst, ik heb zulk eenen dorst: ik kan benor nie meer spiekan!
Het repertoire? Ik heb het volledige lijstje zooals de directeur het uit zijn hoofd
voor mij heeft opgeschreven. Let wel, geschreven teksten bestaan er niet, enkel
de

dienen nog wel eens eenige 18 -eeuwsche blauwboekjes als
geheugen-verfrissching. Ik noem ze:
Het wenschhoeike,
De vier Apmonskinderen,
Oursson en Valentijn,
Malegijs en Vivien,
de Zinnelooze,
de Vliegende Ridder,
de Zwarte Profeet.
(Al deze stukken spelen van 4 tot 6 weken lang; als de avond vol is breekt het
stuk af en wordt een volgende maal voortgezet).
Verder:
Genoveva van Brabant (14 dagen),
Keizer Fortunatus (6 weken),
Alledijntje of oude lampen voor nieuwe (2 avonden),
Jan van Parijs (3 avonden),
Haar en Quito (Arenquito?) (1 avond),
De roovertapijt (2 avonden),
Jan Stout en Boerequist (6 weken),
de Drij diserteurs (1 avond),
Don Juan (2),
de Danseres van America (3),
Eustachius (3),
Don Cesar (2),
de Bloedige Bruiloft (2),
Katarina Howar(d) (3),
Don Jineiro (3),
Raoul de ijzeren Arm of de graven van Valkenburg en Velsen (14 avonden),
Orsino de Bandiet der rotsvestingen (3 weken),
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Rodolphe de Boos,
Ruibrecht den Duivel,
de Drij mattemakers,
de Muzikale matinee of Romeo en Juliette,
Pilatus' Kluis (4 avonden),
Henri en Joseph,
Barbier de Seville,
Jan Onversaagd zeven in eenen slag slaagt,
De zeven leugenaars,
den Bedrogen Huisbaas,
Den armen Schoenmaker,
Onschuldig veroordeeld of van honger gestorven,
Gusseman de gevloekte,
Jan Wouters,
Kobe Dada (3 weken),
- En naar Conscience en anderen:
de Leeuw van Vlaanderen,
de Boerenkrijg,
het Wonderjaar,
Simon Tourche (Turchi),
Lambrecht Segsmans (Hensmans),
Lodwig en Clotildis (14 avonden),
Ferdinand de Zeeroover,
Jozef den Brigand,
Don Pareix van Madrid,
de Bokkenrijders,
Juda Mardock,
de Pomp van de Veemarkt ...
Te zamen omtrent een 50-tal tragische en boertige spelen, waarvan de titels hier
voor de eerste maal - belangrijk document! - opgesomd worden, naar de meest
vertrouwbare bron.
Nu was 't aan de beurt der poesjenellen. Als 't ware met een ‘God zegen de greep!’
haalde de brave directeur me een voor een de voornaamste zijner schelmen aan
het licht. ‘Zie’, sprak hij, ‘die gast met zijnen tulband op, en met een zon op zijn
harnas, dat is de knecht van Jackes. En hier hebde Jackes zelf, hier is ten minste
zijn lijf, waar voor 't oogenblik de kop van den Vliegenden Ridder op staat; hij heeft
een half maan op zijn borst. Merk op, dat het kostuum met een grooten nagel aan
de verlenging van den houten kop vastzit, zoodat beide gemakkelijk van elkaar te
scheiden zijn. Hier is het Duveltje, zoo gezeid ‘de vervoerder van de wereld’, die
brengt de anderen van het eiland op vasten bodem terug.’ Ik zag een zwarte klomp
met krokodil-wezen, van uiterste naïefheid.
In een donkeren hoek zag ik een groot poesjenel als in onmacht liggen. ‘Wie ligt
daar ginder?’ - ‘Ho, da's de groote reus, hij heeft een oog kapot, hier is 'm, zie!’ En
met groot geweld haalde hij den zwaren kerel uit de duisternis, die met een bons
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op den grond plompte: ‘deze artiest weegt niet minder dan een 25 a 30 kilo’ zei de
directeur, ‘en dan mankeert er nog zijnen kop aan ... wacht, ik zal hem eens pakken
... die ligt een eind verder’- Hij kreeg hem, en een dikke zware reuzenkop kwam te
voorschijn, afkomstig van den boeg van een schip: een vervaarlijke lompe tronie,
met zwarten vlokkigen baard.
Daar sprong Oursson de Wildeman naar voren, naakt met een rosse vacht over
den buik en ruig ook aan enkels en polsen en borsten; zijn baard een onontwarbare
klis donker bruin haar; als van een beer. Men weet dat hij geen andere woorden
kan spreken dan: ‘Kolleminor resjkontsjinababber’. Hier is een reus, die zijn mondstuk
kan bewegen. Daar hangen de geesten: doodskoppen, met roode oogen en tanden
erin, en gewikkeld in een wit lijnwaden hemd. Hier hebt ge een der voornaamste
komieke helden: de Grijze, och arme, zijn kop is half in splinters, van 't overdadige
bokken, zijn vel is afgeblot en zijn oogen staan nog maar half in zijn gezicht: de
zware matroos heet hij zijn eigen. Hier is zijn kameraad, de Schele Bertrang, zijn
broek is weeral kapot, zie; het knechtje van den Koning van Majorka is een negerke,
aangedaan in hemelsblauw pompadoeren wambuis; de beul, met een gladgeschoren
wreed, echt beulengezicht, heelemaal in bloedrood, tot zijn haren toe, en vlak daarbij
de kapblok of galgetien (guillotine) en zie maar eens, hoe dat hier werkt, het kapmes
is nog roestig van 't vergoten bloed. Daar komt Den Bult: och, zijn bult is precies
plat geslagen, het helpt haast niet hem een bult te geven, iederen avond is hij plat
van wege 't beuken dat er op gedaan wordt, en gewoonlijk heeft hij er twee, een
van voren en een van achteren.
Hebt gij deze zee al gezien bij storm en den vuurtoren met het lichtje aan? 't Is
natuurlijk niet als in de groote theaters, maar 't pakt toch. We hebben negen of tien
duvels, zie hier staan ze, met hun zwarte snoeten, doorveegd met vlammend rood:
schooner duvels zult ge niet gauw vinden. Zie, daar is de Sultan, ging Deschamps
voort, zijnen kop zit half vol cement, dat was noodig, want de haak hield niet meer;
hier hebt ge den gardevil, die altijd met een pak slagen moet aftrekken, zie hoe goed
hij is aangetakeld met sabel en revolver. Maar hier is een meesterstuk: peeke
Roelants, een oude pachter, die altijd spreekt van ‘soep van eikelblaren’, en ik zag
een smoezelig, maar uiterst karakteristiek oudje, snugger kopje vol vernuft. Dan:
pater Fransuscus, te veel gevernist, ongelukkig, ik zal er dat met een beetje
soezemoetje wel afkrijgen (hij bedoelde: met voorloop van soda); zie eens wat
aardige kop, en bezie me dien nek, hoe vol pezen! Kende gij de koppen van Brussel:
allemaal cartonnen ventjes, die Brusseleerkens, die zouden het tegen onze harde
Antwerpsche koppen niet uithouden ... Hier is 'ne Koning: ik moet er nog vier laten
bijmaken, want ik kom niet toe. Daar wordt té véel op geslagen! Hoe vindt ge dees
Prinske, in zijn
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floeren kostumeken en zijn flodderhoedje, hemelsblauw en goud, daar kruipt veel
geld in, wilde 't gelooven? Peist eens: nu en dan moeten de gasten gekalfaterd, op
zijn versch geschilderd en heelemaal aangekleed worden; daar heb ik een vrouw
particulier voor: een poesjenel kwam vóór den oorlog soms op een 20 à 25 francs
te staan. Reken maar uit op uw vingeren! Wat denkt ge, dat aan floer en galon
inkruipt? Broek en mouwen van de simpelen, dat gaat nog, dat maken we zelf, en
schilderen doe ik ze ook, en voor 't ondergoed zorgt mijn vrouw, maar ... dan moeten
ze nog gekostumeerd worden, astemblieft! En dan zwijg ik nog van de reparaties.
In heel ons gezelschap zijn er misschien geen tien, die hun echte neuzen nog
bezitten, de meesten moeten het met lederen neuzen stellen. Er wordt zoodanig op
gerammeld en getroefd, hé? Bij mij thuis heb ik in reparatie een poesjenel die voor
Criviole heeft gespeeld, de moeder van Spietom, in Malegijs en Vivien: e' geef
koppeke, zulle! Daar is nog Godmaart, uit 't Wonderjaar, en de Snoef, waar in zijnen
tijd Sus de Paus voor speelde, een helper van papa zaliger: die moest áltijd grof
spreken, en van tijd tot tijd goten ze door zijnen open bek (van de pop sprak de
direkteur) water uit een fiesch, en dat liep deur en deur zijn lijf weg ... Die Snoef
heeft ook niet weinig op zijn neus gehad! En wilt ge gelooven, dat Criviole er ook al
zoodanig heeft van gehad, dat we haar op den duur voor Baronneke hebben moeten
gebruiken? Voor een vrouwmensch deugde haar afgetakelde kop niet meer ... En
dan is er nog het Zeeserpent, Achille de Vliegende ridder, och ik heb er wel bij de
tweehonderd hier staan ... Maar, genoeg!
De Vlaamsche volkskunst ontleent haar primitiefste bekoring aan het dialekt.
Reeds heb ik u uit den mond van den Antwerpschen schouwveger eenige staaltjes
van de Antwerpsche spreektaal laten hooren.
Niemand is er beter dan Conscience in geslaagd die sappige volkstaal weer te
geven, namelijk in het vertelsel ‘de Geest’ uit zijn Avondstonden. Het is de historie
van Sterke Jan, de oude soldaat, die den Marmitten-oorlog meemaakte (onder Jozef
den

den II , op de Schelde tusschen Hollanders en Brabanders, en waarbij alleen een
ketel het moest ontgelden), en hoe hij eens in een groot ledig huis, waar 't spookte,
den nacht door ging waken, en er zijn tijd kortte met aan den haard koeken te bakken.
Maar ieder keer als hij een koek halfklaar heeft, valt er door de schouwpijp een been
in zijn pan, en dan nog een, en dan een heele reesel, en Jan zijn koeken in de
assche! Ja - maar, Jan gooide de beenderen zoo maar achtereen tegen den muur,
en bakte rustig door. Tot op eens, op slag van twaalven, de beenderen alle kropen
aan mekaar, en daar stond permantig een geraamte, dat Jan met de knokkelige
hand toewenkte ...
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‘Het spook wees aan Jan, dat hem die zark moest opheffe’; maar Jan die begost te
lachen en hij zé: jà, g'houd me wâ veur de zot, brurke! Als ge geene nikanik in ouwe
zak hebt, zulde nog al lang moete' rondloopen. Heft gij de steen zelf op, want ik kan
ekik het nie.
‘De geest hefte de' steen op, en daaronder was ene groote put, daar drij groot'
ijzere' potten in stonde' vol gouwe geld.
En zoo gauw als Jan het geld gezien had, begost het spook te spreke.
Ziede da geld? vroeg het aan Jan.
Wel, gij vieze landsman, riep Jan, ge sprekt gelak Vlaamsch? Nou beginne me
malkandere te verstaan. Fransch kan ik toch ook, zulle, want 'k heb vijf jaar gediend
- en Vievan Apoleon! Ja 'k zien zoo al iet blinken, da sterk op tienguldestukke' trekt.
De geest haalde de drij potten uit de put en zé mê en holle stem:
Da zijn drij potte' geld, die ik had verbeurgen, eer dat ik dood was.
Eer da ge dood waart! riep Jan heel verwonderd, zijde gij dood? Da zoude nie
zegge'. 'k Geloof, da ge me wat opwindt.
Maar de geest die luisterde daar nie naar, en hij zé: Ik heb in d' hel zoo lank moete'
brande', tot dat die potte' zoude' gevonde' zijn - en gij hebt me nou uit d' hel verlost.
Heb ik ouw uit d' hel verlost? riep Jan; dat doe me groot spijt. Ge zijt dan toch'
ene' schoone jonge! 'k Zal er maar van zwijge' want mijn bloed kokt al!
Nou brand ik nie meer, zé de geest, arrê! daar is mijn hand, voelt, nou is ze heel
koud ...
Bedanke veur de goedheid, zé Jan, houdt uw pikkelbeentjes maar stillekes thuis.
Zoo weinig komplementen a's 't meugelijk is. Ik ken u, vogel, gij zijt gij den duvel te
plat, gij!
Zie, zè het spook, van die drij potte' goud verzoek ik u, dat g'er eenen aan den
arme' zoudt geven, eenen aan de kerk, om missen veur mijn ziel te doen, en ...
Hola, riep Jan, da' verwensch ik' en bitje. Ben ik ouwe knecht? Ge mokt gij geen
slechte rekening! En wa zal ik dan hebbe? Neen, maar a's er wa drinkgeld overschiet,
dan zal ik het doen ... Ge zijt gij ommers toch rijk genoeg, al is 't da ge zoo slecht
gekleed gaat, en dan nog al in de winter ... Ah wel, wa zegde?
Den derde pot, zé de geest, is veur ouw.
Veur mij! riep Jan heel blij, wel Simenie! daar weur ik stapelzot van. Kom hier, ik
zal u eens kusse' op uw postelijne kaken;
En Jan sprong op van arreusie; maar hij strunkelde en hij viel in de put en zijn
licht uit. Het sloeg just éen uur.
Na' was Jan in den donkere!
Pietje de Dood! riep 'm zoo hard as hem kost, waar zijde? He, spookske lief, komd
eens hier! 'k Heb ouw uit d' hel verlost, ge moogt me nou ook wel uit deze put
verlosse'.
Maar het spook was weg.
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Jan die kroop dan me' veul moeite de' put uit en raapte zijn keers op.
Hij ging dan naar boven, en as hem zijn eige' wa' gewarmd had en nog twee
fleskes had gedronke', viel hem in 't slaap.
's Anderdaags dé Jan hetgeen da de geest hem gezéed had. Hij gaf ene pot aan
den armen, ene pot aan de karrek, en hij hield ene pot veur zijn eige'.
En Jan was rijk, want in zijne' pot ware' wel honderd duzed millioen.
En Jan woonde dan in e groot huis, en hij hiel' sees en peerd, en hij sliep op e
fraweelen bed, en hij dronk wijn, en hij gink alle dagen naar d' herberg,..
En daar kwam e varke me eene lange snuit, en 't vertelsel is uit!
Ik geloof niet, dat iemand ooit beter toon en geest gevat heeft van den Antwerpschen
volksjongen dan Conscience dit deed in dit vertelsel, waar ik u alleen het slot van
gaf. Er steekt in dat Antwerpsch een gemoedelijke fantasie, een robuste humor,
een gezapige leukheid en een zekere Brabantsche grootsprakigheid, zooals in geen
ander onzer dialekten wordt bereikt.
De Gentenaar heeft niet die ongerepte joligheid, die te Antwerpen als 't ware uit
de steenen zingt. Ook de Brusselaar, die in 't opsnijden anders zijn gelijke zoekt,
heeft een geheel andere klank. Het is of het uitzicht der stad in de taal zelf, zooals
ze op de lippen van het volkskind ligt, haar schaduw afwerpt.
Ziehier de Brusselaar aan 't woord in d'Istore van Goffra de Boejon, ‘verteltsch
deu ne platten Brusseleer’.
‘Dane man te pjeed, die ie te Brussel veu de kerk van Kaanberg stoot, dad en es
niemand andes as Goffra de Boejon. - Ik zeg ijle da mo, omda ge 't zotsch wete,
want sedert meer as twintjschtig joor, da se postuur doe stoot, emme se tot den dag
van vandoeg, doe nog zenne noom nie op geschreve.
‘Awel! dane Goffra de Boejon wit in zennen taaid gebore in 't Broebans
Woelekottier, lanst de kante van Nijvel en Genappe. Van as en nog en klei menneke
was, goenk se voor, ne rijke pachter, al overal oep em stoeffe; aai verteldjschje oen
iedereen, da senne zoon ne felle kadee zou weudde. De klaaine was mè moeite uit
sen eeste broek gegroeid, as en al dienstjsch nam, as porte-drapeau, by de
dragonders van Latour, e regiment dad uitpakte, zelle! - en keurten tijd dornoe, in
nen oorlocht tegen de Saksers, stak en de lans van ze vonjel tot tegen zen vuistjsch,
dwees endeu 't laaif van nen doschje keizer. Van doe goenk et ventjschje noe 't
boembardement van Rome, omda, zoo 't schaaintjsch, de paus doe e wa te veul
op senne poot speldjschje. Zoo rap as ne metteko klefferden aai d' ooige vesten
op, sproenk den eesten van allemoe de stad in, liep recht noe 't uis van de paus,
pakten en baai zenne schabbernak en schupten em mè
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sen klikken en klakke 't gat uit. Dane selfsten dag nog kreeg Goffra van ze monoenkel
et ijzere kruis van 't order Leopol en aai kwamp wee noe Brussel met d' eeste
delegence de beste.
‘As e ie na eenigen taaid te Brussel rond gezwaainschjeld ha, kreeg en in zennen
bol van ischj' nen beeweg te doen, mo ginnen beeweg noe Alle och Scherpenheuvel,
mo da nog al noe Jerusalem, om de Teurken ne ki gon goed af te beustele.
‘Ge moetjsch ni paze, zelle, dat er em doe iemand e strooitjschje in zenne weg
geleed a; in 't géél niet; mo Goffra de Boejon was bekendjsch veu nen eeste vechter,
't was zelfs en betjschje ne ruzemoeker.
Godfried trommelt duizend boeren bijeen, zet zijn meubelen in den roep, zijn
oorringen en zijn horlogie in den berg ... enz. en bereikt de ‘aailige stad’ .... Mechelen.
‘Z'oeten elk nen boteram me. j. esp, droenke ne kapper faro, en ze pakte den aaizere
weg tot oen den ave God’. Verder gingen ze te voet voort. ‘Versmacht van den dorst’
willen de Brusselaars, na een avontuur met een beer, terug naar huis. Maar dat
ware de groeschtje labbekakke die dat zegden. Ten langen laatste roept Godfried
zijn gezellen toe:
‘Joenges, oud aaile waais (houdt u wijs), zelle, we zaain van d'aailige stad, doed,
in Goesjsch noeme! aaile moesjsch af en aaile schoenen uit!
‘Ge moetsjch ma wete, da ze sintjsch twieje joor al op eule bloote ferkette liepe’.
‘Met een Fransche abiletaaid’ springt Godfried op een plank de veste binnen, doe
't poeiermagazijn springen en vermoordt veu 't minstjsche vier onder duzed
Egypteneers.
Jerusalem was ferlost!
't Was oep ne Vraaidag, keuts noe de noen, om dra ure ...
De Jerusalemmenaars veur de Belge te pladooizen aaijen al eule beureputte
vergeven. Da vergaf Godfried hun niet.
‘Aai begost mense in twieje te klieve, nekke te breke, koppe af te kappe, da't e
plezier was om te zien ....
Hij stierf van een vergiftigde appelcien, die van binnen vol nicotine stak’.
De schrijver S.C.A. Willems, die dit dolle verhaal schreef ten behoeve van
Leopold's Van de Schelde tot de Weichsel heeft daarin een monument gezet aan
den Brusselaar, die trouwens thans op zijn best nog voortleeft in den schrijver van
Johan Doxa gothieker of den wijsgeerigen verhaler van de Wandelende Jood,
Herman Teirlinck en August Vermeylen.
Laat me u, om den Gentenaar te laten optreden, eenige regelen laten hooren uit
de vrijagie van Jellen en Mietje, zoo kostelijk in 't jaar 1811 beschreven door den
Gentenaar Karel Brouckaert.
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Dit boekje heeft zijn geschiedenis gehad.
De schrijver had het handschrift, naar luid van de bestaande dekreten op de
drukpers, besteld op de secretary van de prefecture van het departement der
Schelde. Vandaar werd het verzonden naar Parijs, waar verlof moest gekregen
worden om het te drukken. De censuur viel in dien tijd niet makkelijk, te meer dat
er onder de boekkeurders niemand was die de taal van Jellen en Mietje verstond.
Het werd gedeeltelijk teruggestuurd met verzoek een Fransche vertaling in te zenden.
Hiervan kwam niets, het deel dat hier toekwam werd door Annoot-Braekman in
1842, later door Snoeck & Ducaju te Gent uitgegeven.
Jellen gaat Zondags met zijnen schranslooper, zijnen splinternieuwen hoed, een
vierendeel suikerspekken (noot van den schrijver: gemeen suikergebak dat zeer
gezocht is) en een paar stijve leerzen die hij op d'oude merkt voor acht
permissieschellingen had gekocht, om Mietjen te vragen, en zij hadden samen 't
volgende gesprek:
Hij: - Mietje ...!
Zij: - Jellen ...!
- Mietjen, mag ik mijn pijpe ne keer ontsteken aan uywen vierpot?
- Och jaech Jellen, waarom niet dan? Moeste daer veuren daar zoo lange staan
drenten?
- Maar Mietje, bezie mij ne keer, mag ik uy es wa vraegen?
- En wel, wat est nuy?
- Ten es maer da 'k zegge wille, verstae mij wel: daar en es geen kwaad bij, noch
g'en meugt er uy niet in ontstellen .. T'es da'k gepeist hè, dat ne keer zoo verre
kwaeme ... T'es noch zoo verre niet, noch k'en zeggen niet dat 't zoo verre zal
komen: maar zoo genomen, het kwame nuy ne keer zoo verre, daar nog geen
apprentie van en es. Maar 'k zie wel, Mietjen, ge gaet kwaed zijn, en g'en zilt het
mij niet laten uytzeggen ..
- En waerom en zou 't ik uy nie laeten uytzeggen? m' hooren wel nen hond bassen.
Kijk, Jellen, ge zijt toch nen aerdigen jongen, as 't ik uy regtuyt moe' zeggen.
- Verstae mij wel, Mietje, me moeten malkaer nie' ameseren: dat en waer nie'
fraey veur uy, en ten waer ook nie' wel van mijnen kant; en dat zoo genomen, nuy
'ne keer zoo verre kwaeme, g'en zou gij toch zoo slecht nie' zijn me' mij.
- Maer, Jellen, laet mij om de liefde Gods gerust. Kijk, ge doet er mij zuiver de
vlamme van krijge in mijn gezichte.
- Ziede wel, da wist 'k van te veuren!
- Maer, Jellen, 't en es dat nie' da 'k zeggen wille.
- 't Doet, 't doet, 'k hoore 'k ik uy wel komen, al en hadde geen kloefkens aen, ge
ziet liever Cobben de voerman: den diën zwemt nog altijd boven.
- Uy, zou'k wel? en 'k zal mij daer van meyen ... Zal 'k my daer van meyen!
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- Maer dat 't ik nie' gezien en hae', Mietje? Nuy trouwt er maer mee, ge gaet er nen
g'heelen vetten aen hên. Hij es den helft van den tijd zat, en toens slaet hy zyn
aerme beeste dat 'en schande es, en ge zilt van 't zelve laeken een broek krijgen:
rekent daer maer op.
- Maer, Jellen, wa komt er uy nuy overe, en waer zijn weer uy droeve zinnen?
- Maer dat 't ik ommers nie' gezien en hae; ik ben ook vijftien jaer ...
- En wat hedde weere gezien, laet hooren?
- Op de bruyloft van zijn zuster Tonia en was hij van uy nie' schuppelijk; 'k en was
't ik alleene niet die 't zag ... Ze spraeken er genoeg op ...! Ten es zeker nie' waer!
't Zijn zeker weer leugens?
- Wa' koest ik daer aen doen, Jellen? We moeten vrij leven in onzen staet met
God en g'heel de wereld. T'es 'nen goeien kalant. Al dat hij verleesten (vergaren)
kan es veur te snoepen; hij koopt veel schurren bij ons, en alle Zondagen kerrekolen
of krabben; mijn moeder ziet hem geerne, en dat es g'heel naturelijk. Daer en es
maer een baete, zegt Tone Wyters, en elk end' een zoek-ze. Ge zou'g het zelve
zijn!...
- Ge zie' gij hem ook geern, Mietjen en steekt gij da' nie' weg.
- Huy zou 'k wel, Jellen! maar 't es dade gij mij nie meer geern en ziet; want g'het
wel gezien, da'k mijn handen onder mijnen veurschoot stak, en da k er altijd mijn
gat naer keerde. (Nota van den schrijver: ‘Bij de beschaafde kringen zou men
zeggen: mijn rug naer toe keerde’).
- Da'k uy nie geern en zie? Mietje, hoe kunde zulke dingen zeggen? ... Da gae
zoo verre ('k ben beschaamd van 't te moeten zeggen), da gae' zoo verre, zeg ik,
da 'k er binst g'heel den nacht geen oogen meer en kan luyken; es 't in den dag, 'k
loope gelijk verloren, en 'k en kan mê mijn eigen geenen weg; as ik bij uy niet en
ben ... Dat es n'e keer aerdig! Zijn al de vrijers azoo, ze zijn wel te beklaegen.
- Tes zonde van den aerme jongen!
- Jae, Mietje, g' het gelijk, lacht er maer mê, ik gevoel te kik best ... Kijk, as ik zoo
moeg ben, gelijk nen hond, 'k en moe uy maer zien, 'k kome achtereens op mijn
lappen; en oft regent dat 't giet, en oft vriest dat 't kraekt, en oft zoo heet es dat de
kraeyen gaepen, dat es mij al gelijk; 't en es veur mij, noch slecht weere, noch
slechten tijd, as ik uy maer en zie ...
- Gae maer voerts, Jellen, g' en zy nog niet gefaald.
- Nuy, 't es waerachtig waar, en ge meugt er van peynzen al da ge wilt, en zeggen
da k ne groote wyten (snul) ben, da zal ik uy laeten doen; maer éen dingen dat vast
es, dat es dat a's ik azoo aen myn deure stae, en da 'k uy azoo van verre zie
aenkomen, gelyk een blomme des velds, 'k zwelle gelyk zuyver op van kontentement.
'K en moe uy maer taeken, Mietje,
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by 't jopke van uwen kleynen vingere, 'k ben gelyk om uyt myn vel te springen, en
ge zoudt zeggen, da 'k van al de mieren bezeekt ben. (Noot van den schrijver: groote
jeuk te gevoelen.) En a's ik toens zitte te peynzen, bij myn eygen, da me nog nievers
en zyn, dat alles nog kwalijk kan uytvallen, dat myn moeder misschien niet en zal
willen (zes zy nog al aerdig) en da 'k hier nog een buize zou kunnen krijgen. (Noot
van den schrijver: ‘Men verbeeldt zich hier bij de honden, die de straetjongens, naer
het voorbeeld van Samsons vossen, met eene blikken buis aen den steert gebonden,
de straten opjagen’) oh! dan en wee 'k niet meer wa dat er van my zou geworden.
Jae! 'k verhing my, 'k ging my versmooren; 't waer gedaan mê Jellen. Ah! dat es
zeker, en 't es gelijk of g' het zaegt ...
- Jae, Jellen, ge keun het zoo wel zeggen! K'en wee nie waer da g' het haelt; ge
lees het g'lyk uyt een boeksken.
- 'K meen het noch al veel beter, Mietje ...’
Vindt u niet, dat het koppel prachtig geteekend vóor u staat? De jonkman, die eerst
als een bevroren minnaar, bestaan en verlegen, naar woorden zoekt, daarna in zijn
volle vuur raakt en zich prachtig opwindt. En Mietjen daartegenover, aangedaan,
meer dan ze wil laten blijken, in den zevenden hemel eigenlijk, maar die in haar
blooheid niet anders vindt dan schertsende, sollende woorden, die den ‘aermen
jongen’ nog meer prikkelen.
Het is een liefdeduo, zoo frisch, zoo smakelijk en zoo innig doorvoeld, dat men
zich afvraagt, waarom heeft men tot nu toe den schrijver Karel Broeckaert zoo
verwaarloosd en niet waardig gekeurd om in de letterkundige geschiedenis de hem
toekomende nederige, maar ruimschoots verdiende plaats in te nemen?
Nu we weldra, door de zorgen van Dr. Arthur Jacob, een uitgave van het kostelijke
oude volksboek zullen krijgen - nadat hij ons in 1922 diens Borgers in den Estaminé
heeft geschonken (uitg. de Sikkel, te Antwerpen) - zal er vermoedelijk door de
historieschrijvers wel meer werk van hem worden gemaakt.
Ik zou dit overzicht van Vlaamsche volksliteratuur en -kunst nog belangrijk kunnen
aanvullen. Ik zou u kunnen wijzen op het werk onzer folkloristen, die het
volkssprookje met zijn geur van den bodem, met zijn humor en zijn tragiek, hebben
opgeschreven van de lippen der levende vertellers. Zoo had ik u gaarne iets gelezen
uit dat weinig bekende boekje van Guido Gezelle ‘Vlaamsche volksvertelsels’, die
eerst in de drie eerste jaren van Rond den Heerd verschenen: een zuiver genot om
deze prachtige Westvlaamsche taal te hooren. Ik had u willen wijzen op de uiterst
zeldzame Oude vertelsels in den Brugschen tongval, door Ad. Lootens (Brussel,
1868), op de vijf deelen van de Oud-Vlaamsche Zeisels en Vertellingen, afgehorkt
en opgeschreven door J. Leroy, onderpastoor te Staden, 1893-1903, met een woord
vooraf van Guido Gezelle. De kostbare Wondervertelsels
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uit Vlaanderen door Pol de Mont en Alfons de Cock, en de laatste verschenen deelen
Sprookjes door Victor de Meyere.
En hier had ik - maar de tijd laat het niet toe - zoo gaarne uitgeweid over een pas
bij ons geopenbaarde figuur: de smid Lodewijk Verhees, die in zijn Verhalen van
den Smid in 1931 bij de Sikkel te Antwerpen verschenen, de populaire kunst van
vertellen op meesterlijke wijze blijkt te verstaan. Het is niet te gelooven, uit welke
schuldeloos-eenvoudige ziel, welke argelooze goedheid, deze verhalen opgeweld
zijn. Stijn Streuvels schrijft me pas: ‘Vandaag, 1 Mei, heb ik me kostelijk verzet met
de Vert. v.d. Smid van Lode Verhees, dat boek is me vóor enkele dagen door den
auteur toegestuurd geworden met een glorieuse opdracht. Langs buiten zag ik dat
het boek mij aanstond en ik heb de consigne verbroken: al 't ander dat sedert
maanden te wachten ligt om gelezen te worden, is blijven liggen, om vandaag die
vertellingen te lezen. Ik heb er heerlijk van genoten. Verhees is een aartsverteller en vertellen op papier is nog iets anders dan mondeling. In dees tijden van
gewichtig-doenerij is 't een verrassende gebeurtenis zoo iets aan te treffen. De kerel
dient geluk gewenscht te worden’.
Men denkt bij deze van alle literaire smetten vrije vertelkunst aan iemand als le
douanier Henry Rousseau: het is de wereld gezien op z'n Zondagsch, alles doet
naïef en onbeholpen aan, maar wat een een eigenaardigen, nooit ergens gehoorden
of afgekeken trant.
‘Vertellen, schrijft hij zelf, ‘dat is oprecht mijn aard, ik weet niet of dat goed of
slecht is, gelukkig of ongelukkig, ik weet maar alleen dat ik van jongsaf op den
keldermond mijn kameraden met vertellingen vermaakte, dat het niet aangeleerd,
maar wel ingeboren is.
Verhees is kunstsmid, heeft zich in zijn ambacht een kunstenaar getoond; zijn
haarden, kachels, met de spaarzame geëmailleerde versieringen waar hij tuk op is,
evenals op zijn Antwerpsche kleuren, zijn beroemd. En in heel dit boek voelt ge zijn
liefde tot zijn ambacht, en ook tot zijn stad, zijn omgeving, alles wat gaandeweg in
hem bewust is geworden.
Hoor hoe hij de oude straat waar hij woont voor ons weet op te roepen.
‘Op een warmen zomeravond in het begin van de jaren '70, kom ik eens, moe
geravot, nevens mijn vader plaats nemen, die aan de deur van ons huisje met eenige
geburen zit te praten. De gesprekken waren niet belangrijk, kleine gebeurtenissen
uit het straatje, en niets waarin ik als jongen, ik was 14 of 15 jaar oud, belang kon
stellen. Zooeens niets van heldendaden of van grooten moed of van durven of van
gevechten tegen wilde dieren of zoo iets, neen alles was kalm en stil, zooals ons
straatje 's avonds om 10 uur gewoonlijk was.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1932

45
Het was zeer warm geweest in den dag en moeder had de straat voor ons huisje
kletsnat gegoten en nu kwam er een frischheid die ons werkelijk goed deed. Nu
was het werkelijk zoo stil en vredig in het straatje als in een begijnehof. Rijtuigen
kwamen er niet door op dit uur en menschen heel weinig, maar toch kwamen er nu
van het houten huisje een paar menschen de straat ingewandeld en wanneer ze
onder den gaslantaarn doorgaan herken ik den man.
Het is een groote schoone man met krullend haar en kinbaard, breed geschouderd,
met lange jas gekleed, een breede geruite broek aan en hoed met breede randen,
heelemaal gekleed en van figuur zooals men toen de Yankee's of Amerikanen
teekende ....’
Dat heet het Beste Houwelijk van de Stad, en de spanning gaat stijgend. Uit wat
ik u citeer voelt ge hoe hij met weinige woorden een stemming weet te geven.
Wonderbaar is het evokeerend vermogen van Lodewijk Verhees. Hij verhaalt van
een wrak op zee, en hoe de matrozen aan boord klauteren, omzwommen door
haaien; hoe ze daar in 't ruim een tot op het been afgeteerd vrouwenlichaam vinden;
daarna 't aan boord hijschen van de lading, mahoniehouten balken; dan de vreugde
der bemanning, het bereiden van een kostbare spijs ‘Jan in den Zak’ (en waarlijk,
het is zoo suggestief verteld, dat het water er u van in den mond komt). En steeds
die goedjongensche verteltrant, en ook steeds die verbazende kennis van alle
techniek, van alles wat ambachtelijk is; waardoor ook deze volksman zich weer
gunstig van dilettantische literatoren, die zoo weinig weten, onderscheidt. Men denkt
dikwijls bij die verhalen aan Robinson Crusoë: drang naar avontuur leeft er in.
Daar steken in dit boekje duizenden kleine trekjes en waarnemingen, alles
volks-echt en soms ontroerend door naïeve direktheid.
Amusant is bijv. iets als dit: de kleine Wannes zal als kajuitjongen mee op zee,
moet eerst zich aanmelden bij Willem den bootsman: ‘Dat is een Hollander, de beste
zeeman van heel onze handelsvloot ... ge zult tot dien man gaan, een buiging maken,
uw klak afnemen en zeggen: ‘Willem de komplimenten van Wannes de klerk, dees
pak toebak is voor u, ik ben de zoon van Wannes en ga mee als kajuitjongen’.
Die vertelling van Wannes de klerk - een der meest fantastische, met die
Wrak-geschiedenis - begint erg droefgeestig:
‘1863.
Wanneer ik deze vertelling wil doen wordt het mij wee aan het hart, want ik moet
mijn vader die ik zoo bemind heb, weer uit zijn graf halen, waarin hij nu reeds 44
jaren rust, en hem weer laten leven en bewegen in een tijd toen hij zeer ongelukkig
was’.
Het klinkt bijna ... potsierlijk en het is zeker eigenaardig genoeg gezegd.
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Maar men voelt, hoe ieder woord, dat voor anderen allicht banaal geworden is, bij
hem nog de oorspronkelijke kracht heeft bewaard. En is dit niet van een bizondere
gevoeligheid, dit detail, dat hij ongaarne zijns vaders rust verstoort om weer van
zijn ouden tegenspoed te gewagen?
Zijn vader is eens op zee gegaan, toen er voor den smid geen arbeid was. Als 5of 6-jarige knaap, wonende in de havenbuurt, zal Lodewijk zijn vader gaan begroeten
wiens schip terug is:
‘Hoelang hij wegblijft weet ik niet, maar onverwachts, na 2 of 3 maanden, denk
ik, is de tijding daar: vader komt, en nu loop ik zoo snel mijn kinderbeenen maar
kunnen door de Lachuitstraat en de Kriekenstraat naar de werf en roep uit al mijn
macht: ‘Vader, Vader’, alsof deze mensch mij op 500 meters afstand zou kunnen
hooren’.
‘Deze mensch’; hoe links, hoe onwennig, en juist daarom hoe ontroerend klinkt
dat. Zoo'n woorden zal geen gedrild letterkundige gebruiken.
‘Ik ken hem niet maar hij geeft mij een harde scheepsbeschuit waar ik veel van
houd, neemt me bij de hand en ons geheele groepje gaat nu huiswaarts, Ik kan
maar niet begrijpen wat er gebeurd is. Mijn vader was een geheel andere mensch.
Maar nu is hij gewasschen en geschoren en heeft zuivere kleederen aan en begin
ik stilaan mijn vader weer te vinden’.
Dat trekje tusschendoor ‘dat hij de 5-jarige jongen, van scheepsbeschuiten houdt’,
lijkt me ook weer psychologisch zoo kenmerkend. ‘Ik ken hem niet, maar hij geeft
me een scheepsbeschuit’. Van zoo iets geniet ge, omdat het heelemaal niet gezocht
is.
Zoo kunt ge heel dit boek van Verhees doorproeven en soms eenzelfde
aandoening daarbij hebben als ge kunt krijgen bij oude kinderprent-rijmen; er is een
zekere Brave Hendrik-achtigheid, een doodelijke ernst, en een humor, die zichzelf
ignoreert.
Teekenend voor dezen man, wiens lievelingsspreuk is ‘Sinjoren zijn van edel
bloed’ is dit vaderlandsche slot van zijn Beste Houwelijk:
... ‘en de oude man, die deze vertelling schrijft (Verhees is in de 70) is in zijn hart
trots omdat een van onze Antwerpsche jongens, een dapper man, zulke schoone
levensgeschiedenis heeft gehad en zulke schoone en moedige en toegewijde vrouw
had.’
Dat heet met zijn personages medeleven!
Want dit is het geheim van ‘dezen mensch’, den smid Lodewijk Verhees: hij leeft,
denkt, voelt alles zooals de menschen waar hij van verhaalt, in den eenvoud des
harten; zoo is hij diep bewust één te zijn met zijn volk uit de Scheldestad, het oude
Antwerpsche volk van den havenkant, dat bij traditie trouwhartig is en vol geest en
gulle goedheid.
Hoe velen zijn er nog over van dit uitgelezen rechtschapen volk? Ik vrees: slechts
weinigen.
Maar het pracht-exemplaar onder hen allen, dat we thans ge-
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lukkig nog bezitten, is: Lodewijk Verhees, de smid, zooals Henri Rousseau, de
douanier, was, en die van den Hemel de genade verwierf, bij al zijn andere deugden
en ambachtelijke vaardigheid, de genade en de gave van te zijn onze sappige en
inniggoede verteller, wiens argelooze verhalen langer zullen leven dan vele
hoog-doelende zoogenaamde woordkunst.
Ik hoop, waarde toehoorders, bij u voor dezen volksjongen iets medegedeeld te
hebben van de warme vriendschap en vereering die ik hem toedraag. Ik zeg slechts
dit: ga en lees de Vertellingen van den Smid, uitgegeven door de Sikkel te Antwerpen.
En uw ziel zal gezond worden!
Waarde toehoorders, wij hebben een Vlaamsche literatuur, waar wij al dadelijk
bij denken aan Guido Gezelle, Stijn Streuvels, Cyriel Buysse, Herman Teirlinck,
Felix Timmermans en zoovele anderen. Maar de Quickborn, de oer-bodem, waar
heel deze hoogere kunst is uit opgegroeid, waar zij haar sappen uit trekt, ze ligt in
de volksziel. Zoolang die bron niet is verdroogd, zoolang ons Vlaamsche volk zijn
oorspronkelijk wezen niet heeft verleerd, zoolang onder onzen Vlaamschen hemel
de Vlaamsche leeuwerik eigen-gebekt blijft zingen, zoolang zal ook de rijkere,
doorleefde en met den geest bevruchte kunst in Vlaanderen blijven bloeien.
Het is een weldaad voor den Naderlandschen stam, dat er nog zoovele krachten
in wording zijn op den ouden Nederlandschen bodem. Moge het aandeel dat het
Vlaamsche volk aan de eigen cultuur bijbrengt genade vinden in uw oogen - tot
grooter welzijn van het grooter Nederland, dat wij als ons ware vaderland
beschouwen.
EMMANUEL DE BOM.
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Bijlage III Verslag van den secretaris
De nablijvers van de Jaarlijksche Vergadering van 10 Juni 1931 - waarvan het
verslag met bijlagen in de laatst verschenen bundel ‘Handelingen en Levensberichten’
de 83 eerste pagina's vult - bezochten in grooten getale de dien dag door onzen
Bibliothecaris in de Universiteits-Bibliotheek aangerichte tentoonstelling van
volksboeken, aangekocht uit de nalatenschap van wijlen Dr G.J. Boekenoogen uit
de daartoe door onze leden zoo gul verstrekte middelen.
De oudejaarsavond werd weer gevierd met den gebruikelijken ‘vriendschappelijken
maaltijd’ in Hotel ‘Den Burcht’.
De eerste Maandelijksche Vergadering in het nieuwe vereenigingsjaar op 9
October 1931 koos Dr L. Knappert tot Voorzitter als opvolger van Dr N.J. Krom.
In die vergadering sprak Dr P.J.M. van Gils over ‘Middeleeuwsche perkamenten
missaal- en lectionaarbladen als mappen voor rekeningen’, in de bijeenkomst van
6 November Dr P. Valkhoff over ‘Rabelais en wij’.
Dr W.E. van Wijk handelde op 4 December over ‘Het Leerdicht De Massa compoti
van Alexander Dolensis’.
Op 8 Januari 1932 vertelde Mr Dr W. Verburgt van ‘Het leven van Jan Pieterszoon
Dou als burger, landmeter, wijnroeier en notaris van Leiden 1573-1635’, op 5 Februari
Dr F.W. Stapel over ‘De slavernij in Indië tijdens de compagnie’. De heer Cornelis
Veth sprak op 4 Maart over ‘De nieuwe levensvorm’, Dr J.C. van Dillen op 8 April
over ‘De maatschappelijke verhoudingen in Bredero's tijd’. Dien avond volgde nog
een bijdrage van Dr J.W. Muller over ‘Het ontstaan van den naam Batavia’. Eindelijk
hield ter vergadering van 6 Mei Jhr Mr A.H. Martens van Sevenhoven een lezing
‘Over de vorming van het graafschap Gelre’.
Korte inhoudsopgaven dier voordrachten volgen hierachter.
Sinds nagenoeg iedere Nederlandsche woning is uitgerust met
radio-ontvangtoestel en luidspreker, schijnt het steeds moeilijker adressen te vinden,
waar men béter zou kunnen zijn ‘qu'au sein de sa famille’.
Societeit, concertzaal en schouwburg hebben afgedaan wordt
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wel beweerd. Voordrachten op belletristisch en taal- letter- of geschiedkundig gebied
vinden geen gehoor meer, zoo niet uitgesproken in of via Hilversum of Huizen; want
de radio maakt hokvast.
Wie de sport beoefenen van hengelen naar nieuwe kortegolfstations wijken niet
van het toestel. Evenmin de schoolkinderen die zonder muziek geen huiswerk meer
kunnen maken.
En de conservatieven, die uit den aether niets wenschten te vernemen en in
radeloosheid de straat op vluchtten op zoek naar radioloosheid, - hen wachtte buiten
de donder en de dreiging van het moderne verkeer: en zij keerden terug, getemd,
gedwee, naar de plaats van de kléinere gevaren, onder het vertrouwde dak met de
antenne.
Ongetwijfeld hebben de radio en de motor in onderlinge samenwerking de
huiselijkheid verdicht en het gezinsleven meer leven en nieuwe geluiden bijgebracht.
Uitgegaan wordt er dan ook niet meer. Alleen in en om de bioscopen ziet men dat
nog zoo niet in.
Edoch - de cijfers van het ledenbezoek onzer maandvergaringen steunen zulke
voorstelling geenszins. De opkomst, zoo bezien over een lange reeks van jaren,
gaat er eer op vóóruit; en, zoolang de electrische waaier in het luchtrooster van Zaal
I er zich niet mee bemoeit, wolkt de tabaksdamp nog zoo dicht, dat men het n i e t
dichter zou durven wenschen.
Mogelijk is het te danken aan de wèlverzorgde voordrachten die worden tenbeste
gegeven, dat onze ‘toehoorders’ nog géén alleenige en onverdeelde ‘luistervinken’
zijn geworden.
Het Bestuur en de bezoekers onzer Maandelijksche Vergaderingen voelen zich
aan de Sprekers op die bijeenkomsten dan ook niet weinig verplicht!
Van de offervaardigheid onzer leden, waar het er om gaat de totstandkoming te
bevorderen van goede werken, vallend binnen ons Maatschappelijk ressort, leverde
ook het verslagjaar weer een treffend voorbeeld. Het staat vermeld in Punt XI van
den beschrijvingsbrief: Vier leden brachten f 1000 bijeen om de uitgave mogelijk te
maken van het door Mejuffrouw Dr H.J.A. Ruys bewerkte vierde of laatste deel van
Petit's Repertorium van Bijdragen betreffende de Geschiedenis des Vaderlands.
Met den hartelijken dank van het Bestuur aan die vier Heeren stemmen al onze
leden wel stellig in.
De jaarlijksche bundel ‘Handelingen en Levensberichten’ verscheen in November
1932. Aan de schrijvers der daarin voorkomende 13 levensberichten herhaalt het
Bestuur hier zijn grooten dank.
Mede in November 1931 verscheen een herdruk van ‘Een Historie vanden Ridder
o

metter Swane’ als n . III van de Serie Nederlandsche Volksboeken.
Alle ter vorige jaarvergadering benoemde 30 gewone en 3 buitengewone leden
namen hun benoeming aan.
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Te betreuren valt het verlies van 20 in het afgeloopen vereenigingsjaar gestorven
leden. Onze Voorzitter heeft in zijn rede hun namen genoemd en hun verdiensten
gememoreerd.
Van nog één in het buitenland verblijvend gewoon lid en 6 buitengewone leden
die al eer kwamen te overlijden, werd het heengaan eerst kortelings hier bekend.
Ook hen heeft onze Voorzitter genoemd.
Gezien de tijdsomstandigheden, moet het mogelijk nog redelijk heeten, dat het
aantal leden dat voor het lidmaatschap bedankte zich tot een 19-tal beperkte.
De Maatschappij gaat het nieuwe jaar in met 1 eerelid, 645 gewone en 77
buitengewone leden, ongerekend de op heden te benoemen, door U verkozen 35
gewone en 3 buitengewone nieuwe leden, en 5 door het Bestuur benoemden. Van
de gewone leden hebben 46 (buitenlanders) geen verplichtingen aanvaard. Zij
genieten dus slechts de rechten van buitengewone leden.
Blijkens den beschrijvingsbrief zal de heer Emm. de Bom uit Antwerpen ons
hedenmiddag onderhouden over ‘Volkskunst in Vlaanderen’.
Omstandigheden beletten hem twee jaar geleden te spreken over ‘Het Proza van
Guido Gezelle’, als in het plan voor de toenmalige jaarvergadering had gelegen.
Door den heer Dr Jozef Muls deed hij zich toen vervangen, en aan diens
voordracht ‘De nationale beteekenis van Guido Gezelle’ bewaren onze leden de
meest aangename herinneringen.
Zeer verheugend is het den heer de Bom thans persoonlijk in ons midden te zien,
en wij danken hem bij voorbaat voor het genot, dat zijn voordracht ons zal schenken.
Met deze schets van den Staat der Maatschappij meen ik mij van mijn
Secretaris-plicht te hebben gekweten.

Resumé's van gehouden voordrachten.
Dr P.J.M. van Gils: Middeleeuwsche perkamenten missaalen
lectionaarbladen als mappen voor rekeningen.
Spreker liet onder verwijzing naar Haapanen's ‘Verzeichnis der Mittelalterlichen
Handschriftenfragmente in der Universitätsbibliothek zu Helsingfors I Missalia’ zien,
hoe allerlei perkamenten, die tot kerkelijk gebruik gediend hadden, na de Reformatie
in het Noorden van Europa gebruikt werden als banden, om rekeningen der ‘voogden’
in samen te binden. Mag met recht gesproken worden van ‘Vandalismus der Vögte’,
toch heeft hun vandalisme ons duizenden fragmenten van missalia, gradualia,
mislectionaria, breviaria, antiphonaria, efficiumlectionaria gered.
Dat gebruik heeft in Finland van 1540 tot 1640 geheerscht. Reeds in 1843 besloot
de Finsche senaat, dat de perkamenten omslagen en de resten van oude drukken,
die eens voor de
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Katholieke kerk in Finland hadden gediend, in de universiteitsbibliotheek te
Helsingfors zouden verzameld worden. De studie dezer oude documenten leidde
tot de mogelijkheid van volledige reconstructie van een tot nu toe onbekend Manuale
Aboënse van 1522, zoo ook tot het terugvinden van Manuale Aboënse in 1438 te
Lübeck gedrukt, van eenige exemplaren van een Missaleecclesia, Upsaliensis,
Strenmensis en Hafniensis, en tal van andere belangrijke werken. De
universiteitsbibliotheek te Helsingfors telde reeds in 1922 2685 missaalbladen, die
tot 369 misalia hebben behoord. Een eigen zaal is voor de liturgica ingeruimd.
Volgens berekeningen zijn in Zweden en Finland 5000 à 6000 perkamenten codices
tot inbinden van rentmeesterlijke rekeningen gebruikt. Uit een en ander blijkt een
hooge middeleeuwsche cultuur in Noord-Europa.
Spreker betoogde op grond van een twaalftal teruggevonden missaal- en
lectionaarbladen, dat het verschijnsel, dat liturgische perkamenten als banden en
mappen voor rekeningen worden gebruikt, niet enkel in het Noorden systeem was,
maar ook in Duitschland veelvuldig voorkwam. De fragmenten, die spreker toonde,
hebben, zooals reeds de gaatjes uitwijzen, niet gediend als bindwerk maar als
mappen voor rentmeesters. Zij omvatten de rentmeestersjaren: 1586-91; 1594;
1598; 1599; 1602 en 1603. De rentmeestersjaren vallen niet samen met het
tegenwoordige burgerlijk jaar, maar met het middeleeuwsche magistraatsjaar in
vele streken ook van ons vaderland; niet enkel in Oud-Gelder, zooals te Roermond
en te Nijmegen, maar bijv. ook in Groningen. Dat magistraatsjaar begon op 22
Februari, de Cathedra Petri, een der oudste feesten van het kerkelijk jaar. De
rekeningen zijn dan ook gedateerd von Petri (in verschillende vormen geschreven)
uff Petri, met bijvoeging van het jaar, bijv. 1586-87. Een rekening loopt van
Bartholomaii bis Petri; dit is dus een halfjaarlijksche rekening. Spreker toonde met
voorbeelden, hoe noodig voor het begrijpen van allerlei historische zaken de kennis
der liturgica is. Slechts op een enkel stuk komt de naam van het rentmeesterschap
voor: het is Wertheim, in de buurt van Heidelberg. Toch zal nader onderzoek van
de namen der rentmeesters wel tot meer zekerheid kunnen leiden. De Fürstlich
Löwenstein-Wertheim-Rosenbergische Domänenkanzlei, waartoe spreker zich
wendde, gaf bereidwillig inlichtingen, waarvoor spreker dank bracht, doch kon niet
alle vragen oplossen.
Spreker bracht bijzonderen dank aan Dom Coebergh ván de St Paulus abdij te
Oosterhout, die belangrijke liturgische gegevens verschafte.
Daarna toonde dr van Gils fragmenten van missalia en lectionaria, waaronder
prachtige stukken schrijfkunst. Hij besprak termen als complenda, dubbele
complenda, collecta enz. en toonde tal van merkwaardigheden, díe vooral betrekking
hebben op de Kerst- en de Vastenliturgie; zoo bijv. dat de asch op Asch-
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woensdag eertijds niet gewijd werd. Spr. kwam dan op de schrijffouten, die bijwijlen
uit het niet verstaan van den tekst voorkomen. Vooral vroeg spreker aandacht voor
een prachtige miniatuur in de hoofdletter N van Natalis. Het is een gevoelige
voorstelling van Christus' geboorte, werk uit de 13 eeuw, die zeker de belangstelling
van kunsthistorici verdient.
Moest dr de Vreese onlangs verlies van zeldzaamheden noteeren, spreker meende
thans op een winst te kunnen wijzen.
Spr. vroeg een onderzoek naar alle in ons land aanwezige middeleeuwsche
liturgische fragmenten en hoopte, dat de Maatschappij onder hare leden weldra
eenige liturgisten, van de kracht der Benedictijnen te Oosterhout, moge tellen.

Dr P. Valkhoff: Rabelais en wij.
Onder de vele vragen, die zich aan onzen geest voordoen, als we Gargantua en
Pantagruel van Rabelais bestudeeren, behoort ook deze: Wat beteekent hij voor
onzen tijd? Is de levensopvatting, die spreekt uit zijn werk, zoo belangrijk, dat wij
menschen van de twintigste eeuw ons er voor kunnen interesseeren? Kan zij nog
toejuiching of afkeuring bij ons vinden?
Rabelais, met zijn encyclopedische kennis van geneeskunst, theologie,
wijsbegeerte, rechtsgeleerdheid, is een echte Renaissancefiguur, een humanist in
merg en been. Zijn vurige liefde voor de Grieksche auteurs, Hippocrates, Aristoteles,
Lucianus, Plutarchus en velen meer, is even groot als zijn minachting voor de
Latijnsche theologen, commentatoren en grammatici der middeleeuwen.
Toch heeft hij de scholastiek, die hij zoo goed kende, voortdurend gebruikt voor
zijn vermakelijke uitbeelding van menschen en dingen. In de bespotting van het
verstarde, vormelijke, gebondene vooral, openbaart zich een Rabelais, wiens ideeën
nog waarde hebben voor onzen tijd. Ook in het hooghouden van een grootmoedige
humaniteit. Dat humane levensinzicht treft ons in de houding van de reuzenkoningen
Gargantua en Pantagruel tegenover hun overwonnen vijanden. Vertrouwen in de
goedheid van de menschelijke natuur, veelzijdige levenslust, komen sterk uit in de
schepping van de ideaal-kolonie, de abdij van Thélème, waarin bijkans alles
tegenovergesteld is aan de gewone kloosterlijke gemeenschap.
De gedachte van een universeele harmonische opvoeding, waarbij aan het lichaam
niet minder zorg wordt besteed dan aan den geest, beheerscht de opvoeding die
Rabelais voor den knaap Gargantua bedacht. Daar schrijft hij ook soberheid in spijs
en drank voor, evenals hij dokter Rondibilis arbeid en studie laat aanprijzen als een
der beste verweermiddelen tegen zinnelijke aanvechtingen. Er wordt in Rabelais'
werk ontzettend veel gedronken en gegeten, doch het zou dwaasheid zijn sommige
met
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graagte schransende personen van zijn roman te vereenzelvigen met den schepper
ervan. Zij, die overtuigd zijn van de verscheidenheid en onzekerheid van de
menschelijke meeningen betreffende éénzelfde probleem, zullen nu nog met
genoegen de hoofdstukken lezen, waarin Panurge aan vele deskundigen raad vraagt
over het huwelijk en de huwelijkstrouw der vrouw.
En ten slotte zullen wellicht anti-roomsch gezinden nog behagen scheppen in
Rabelais' satirieke voorstelling van de roomsche kerk en haar organisatie, de aflaten,
het monnikenwezen, ofschoon, evenals bij Erasmus, zijn spot daar vele misstanden
treft, die nu zijn verdwenen.
Veel belangrijker dan de denker is voor ons de kunstenaar. We moeten Rabelais
in de eerste plaats zien als verteller. Hij is wellicht de grootste verteller van de
wereldliteratuur, door zijn matelooze fantasie, zijn bruisende levenskracht en
levensvreugde, zijn ontzaglijke liefde voor het Woord, zijn wonderbaarlijke macht
van taalschepping.
Daarin ligt Rabelais' grootheid, en dat kunstenaarschap maakt, dat vele gedeelten
van zijn werk, die voor ons hun inhoudswaarde hebben verloren, ons blijven boeien
door den vorm.
We maken ons niet warm meer over pauselijke dekretalen van de dertiende en
veertiende eeuw, maar we lezen nòg met verrukking de hoofdstukken, waarin
bisschop Homenaz die verheerlijkt aan het banket, dat hij Pantagruel en diens
gezellen aanbiedt.
Een enkel woord, als beeld gezien, bijv. de weg die g a a t , kan aan Rabelais'
tintelenden geest een reeks van fantastische voorstellingen doen ontspringen.
Voor zijn tijdgenooten beteekenden Rabelais' ideeën meer dan voor ons. Tijdens
zijn leven reeds werd hij bestookt van uit Parijs door de Sorbonne, van uit Genève
door Calvijn, die het betreurde dat Rabelais, evenals veel andere humanisten, van
zijn sympathie voor de hervorming was teruggekomen.
Doch andere Hugenoten, zooals Agrippa d'Aubigné en Marnix van Sint-Aldegonde,
namen gretig uit Rabelais over.
De Duitscher Fischart vertaalde hem zelfs. Marnix heeft veel aan Rabelais
ontleend, vooral burleske woordvormingen en woordspellingen, voor zijn B i j e n k o r f ,
doch véél meer voor de uitbreiding in het Fransch daarvan het T a b l e a u d e s
d i f f é r e n s d e l a r e l i g i o n , waarvan het eerste gedeelte dertig jaar later, in
1599, één jaar na Marnix' dood, verscheen. Oosterhof, Wille, Sainéan hebben den
invloed bestudeerd van Rabelais' woordgebruik op dat van Marnix, doch nog steeds
wachten we op een degelijke kritische uitgave zoowel van de Bijenkorf als van het
Tableau, waarin ook het Fransch van Marnix nauwkeurig wordt onderzocht.
In 1682 is in Amsterdam bij Jan ten Hoorn een Rabelais in't Hollandsch
verschenen, door Claudio Gallitalo, welke naam
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een pseudoniem moet zijn. De vertaling is in sappige, kleurige taal geschreven,
doch ze bevat een massa onjuistheden. De Rabelais-studie heeft sinds Gallitalo
enorme vorderingen gemaakt.
Het resultaat daarvan vinden we terug in de nieuwe vertaling van Rabelais, die
bij den uitgever Schoonderbeek te Laren is verschenen.
De vertaler, de heer J.A. Sandfort, heeft kunnen profiteeren van de vondsten van
moderne ‘Rabelaisants’ als Abel Lefranc en Plattard, of oudere als de zeldzaam
geleerde Gottlob Regis, doch het is niet voldoende Rabelais te begrijpen, men moet
kunstenaar zijn in eigen taal om hem te kunnen vernederlandschen. Den heer
Sandfort is het gelukt een werk te maken, dat als vertaling van een onbeschrijflijk
moeilijk boek, een eereplaats zal innemen naast andere uitnemende
Rabelais-vertalingen, zooals die in het Engelsch van Smith, die in het
Amerikaansch-Engelsch van Samuel Putnam en die in het Duitsch van Gottlob
Regis.

Dr W.E. van Wijk: Het leerdicht De massa compoti van Alexander
Dolensis.
De kalender, waarvan wij ons bedienen, aldus spr., heeft een lange geschiedenis
achter den rug. In zijn huidigen vorm is hij de projectie van het Joodsche maanjaar
op den achtergrond der Romeinsche tijdrekening.
Een maanjaar is geen begrip. De maan beweegt zich om de aarde in 27 1/2 dag
en legt derhalve in dien tijd haar baan tusschen de sterren van den Riem af; na een
tijdsverloop van 29 1/2 dag vertoont zij dezelfde schijngestalten. Een verzameling
van een bepaald aantal - en wel steeds van twaalf - maanden noemt men dan een
maanjaar. Hiermee rekenen de Joden, vóór hen hebben de Babyloniërs het gedaan,
de Egyptenaren, en alle volkeren, waarvan wij berichten hebben. De Mohammedanen
doen dit tot den huidigen dag. Na zulk een maanjaar keeren noch aardsche
verschijnselen, als bijv. de jaargetijden, noch hemelsche verschijnselen, als op- en
ondergangen van sterren, in dezelfde orde weer. De Joden en de Babyloniërs, om
ons tot deze volkeren te bepalen, koppelden echter bepaalde religieuze feesten èn
aan vaste dagen van hun maanjaar èn aan vaste punten van den zonneloop,
weshalve zij van tijd tot tijd een extramaand moesten inleggen of - gelijk zij dit
opvatten - een maand met een tijdperk van ongeveer dertig dagen moesten
verlengen. Men noemt deze handelwijze e m b o l i s m e . Een maanjaar, door
embolisme aan het zonnejaar vastgekoppeld, heet een gebonden maanjaar. In een
gebonden maanjaar is het derhalve mogelijk, dat een bepaald feest, bijv. de Joden
het Paaschfeest, steeds in een bepaald jaargetij valt.
De eerste Christenen vierden, als de Joden hun Paschen hielden, den dag van
den dood of van de opstanding des Heeren. Lang-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1932

55
zamerhand, doch nog in de eerste eeuwen onzer jaartelling, is het gewoonte
geworden om dien feestdag aan den Zondag te koppelen. Het is bekend, dat er
over den Paaschdatum veel strijd is gevoerd. Het is merkwaardig, dat de eenige
zaak, waarover aanvankelijk geen strijd gevoerd is, nl. dat de berekening cyclisch,
in tegenstelling tot astronomisch, geschieden zou, pas vele eeuwen later tot heftige
controversen aanleiding zou geven.
Aanvankelijk was de zege aan de Alexandrijnsche kerk, die een cyclus van vier
maal negentien jaren bezigde. De Roomsche kerk kende een cyclus van 84 jaren
en hield een dag 16 als vroegste Paaschdatum vast. De Alexandrijnsche patriarchen
hebben in hun Paaschbrieven (waarvan er vele bewaard zijn gebleven) voor vele
jaren aan de Christenheid den Paaschdatum aangegeven; als de beide methoden
verschillend resultaat geven, is Egypte dikwijls gezwicht, in het belang van den
lieven vrede.
Spreker gaf een overzicht van de cyclische berekeningen. In 19 jaren zijn er 235
maanden, in 8 jaren 99 maanden, in 84 jaren 1039 maanden, enz. Van deze periode
is die van 19 jaren verreweg de nauwkeurigste.
In het avondland der middeleeuwen werden deze maanden in een tabel vereenigd:
in den a l t o o s d u r e n d e n k a l e n d e r , het calendarium perpetuum; de kennis
van deze tabel is het voornaamste onderdeel der middeleeuwsche computistiek;
het onderwerp, dat spreker wilde behandelen was juist een leerboek dier
computistiek.
Hier rijst een vraag: Is deze tabel oud of middeleeuwsch? Uitvoerig toonde spr.
aan, dat het gulden getal, dat den sleutel tot die tabel vormt, niet ouder is dan het
eind der twaalde eeuw.
Het is bij alle volkeren van oudsher een didactische methode geweest, voordat
het gedrukte boek gemeen goed geworden was en dus het memoreeren van groot
belang was, om zaken, die leerlingen dienden te onthouden, in versvorm mee te
deelen, of in technische woorden, of wel in combinaties van deze twee, [technische
woorden zijn woorden, die met de zaak, die men te onthouden heeft niet
samenhangen, doch waaraan men iets onthouden kan].
De moeilijke regels der kalenderkunst zijn ook reeds vroeg in memorieverzen
gebracht; zoo in de tot een soort eenheid verwerkte compilatie van A l e x a n d e r
D o l e n s i s , het onderwerp van sprekers voordracht. Deze compilatie, die spr. den
weidschen naam van leerdicht gaf, werd in 1200 geschreven. Zij is, middellijk of
onmiddellijk, door alle schrijvers over den computus gebruikt.
Na een levensbeschrijving van Alexander Dolensis vervolgde spreker: de tekst,
dien ik hier van zijn compotus tot mijn beschikking heb, is ontleend aan handschrift
722 der Utrechtsche bibliotheek, waarin hij tweemaal voorkomt, beide malen
veertiende-eeuwsch. De eerste tekst is minder fraai geschreven dan de tweede,
maar voorzien van de voorrede van Alexander, die
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ook in verscheidene van de oudste handschriften wordt aangetroffen en daarom
wel authentiek zal zijn; bovendien lijkt de eerste tekst vollediger. Ik heb gelegenheid
gehad om mijn copie te vergelijken met een viertal handschaften in Parijs en een
viertal in de Bodleian te Oxford: in alle is een en hetzelfde woord voor mij onleesbaar
gebleven, schoon ik daarbij de min of meer welwillend verleende assistentie van
ervaren palaeografen heb gehad. Het werkje bevat een voorrede van omtrent 400
woorden en voorts 500 versregels; daar het in wezen een verzameling is van door
Alexander bijeengelezen kalenderregels, waarvan zoo aantal als volgorde in geen
twee handschriften gelijk bleek, kan uiteraard niemand zeggen hoe groot het vers
oorspronkelijk geweest is. De opschriften boven verzen of groepen van verzen zijn
later toegevoegd; zij zijn in strijd met het karakter van het werk, dat voor memoreeren,
niet voor naslaan diende. In een der handschriften wordt het vers dan ook zonder
opschriften aangetroffen.
Spr. las het begin der voorrede voor, waarin voorkomt: ‘De gansche nuttigheid
van deze wetenschap wordt in vier kleine gedeelten verdeeld; het eerste handelt
over den kalender, het tweede over alle termini, het derde behandelt den
zonnecyclus, het vierde den maancirkel en ook de epacten.
En daar dit boek tezamen is gelezen uit de werken van vele anderen, heb ik
derhalve dit boek willen noemen m a s s a c o m p o t i , evenals in den smeltoven
uit vele stukjes koper één massa tezamen gesmolten wordt ...’ Spreker deed hier
en daar een greep uit het werkje:
Men kan tijdrekenkundige gegevens leeren of onthouden; 1. uit doceerende regels,
dus uit een eigenlijk leerdicht. Deze gedeelten bevatten zeer behoorlijke, alhoewel
geen diep poëtische regels, die naar spr. vermoedt, de eigenlijke bijdrage van
Alexander vormen. 2. met behulp van regels, die slechts uit gedeelten van woorden
bestaan, echte ezelsbruggen dus. 3. regels om een deeling te bekorten. Men leert
bijv. dat het gulden getal kan worden gevonden door het jaartal met 1 te
vermeerderen en dan door 19 te deelen; de rest is het gulden getal. 4. De kunstigste
regels zijn die, waarin de woorden - die grootendeels zelf geen b e s t a a n d e
woorden zijn - door de plaats der letters in het alphabet, door begin- of slotletters,
en dgl. de gegevens verschaffen. Daar de gebruikte alphabets niet steeds dezelfde
waren, is het niet altijd gemakkelijk geweest, de beteekenis te ontwarren.
In het speculus naturale van Vincentius Bellovacensis komen gedeelten voor uit
de massa compoti, zonder vermelding van den schrijversnaam. Ferdinand Piper,
de bekende theoloog, die ook veel over tijdrekenkunde heeft gepubliceerd, heeft
die stukken opgemerkt en tevens geconstateerd, dat de schrijver daarvan bekend
moet zijn geweest met de voornaamste fout van den Juliaanschen kalender: de
verschuiving der cardinale punten door
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de maanden heen. Hij noemt in zijn kalenderrekening derhalve dien schrijver, d.w.z.
Alexander de Villa Dei, den eersten man, die die fout heeft aangewezen (1843).
Kaltenbrunner, in zijn Vorgeschichte der gregorianischen Kalenderreform, muss
dieses ehrende Prädicat für M a g i s t e r C h o n r a d in Anspruch nehmen. Magister
Chonrad's geschrift, dat uit 1200 moet stammen, kennen wij slechts uit een bewerking
van 1396 in een manuscript te Weenen. Spreker kent het slechts uit datgene, wat
Kaltenbrunner er omtrent meedeelt; maar naar wat daar te lezen staat lijkt het
bedenkelijk veel op een commentaar op de massa compoti. In deze meening werd
spreker gesterkt door de slotwoorden van het geschrift: explicit commentum computi
ecclesiatici Deo graties. Hij aarzelde dan ook niet om het vereerende praedicaat de
voorbereider te zijn geweest van de Gregoriaansche kalenderhervorming te
restitueeren aan Alexander de Villa Dei.

Mr dr J.W. Verburgt: Het leven van Jan Pietersz. Dou als burger,
landmeter, wijnroeier en notaris van Leiden 1573-1635.
Spreker vermeldde van de door hem gebruikte bronnen, het handschrift: ‘Bouchouder
van den staet mijns goets mitsgaders, de goederen, die mijn laatste huysvrouwe
Iosyna de Sadelaer in houwelijck aan mijn heeft gebracht, mitsgaders de
ommestandicheden van dien, twelck gehouden wart als autentyc ende daarom mit
desen op den vierden December 1607 bevesticht, bij mij J. Pieterz. Dou’. Dit
handschrift, in 1930 door het Gemeentearchief van Leiden ten geschenke ontvangen
van den heer W.C. van der Sleyden, oud-burgemeester van St. Philipsland, was de
aanleiding tot deze voordracht.
De landmeter Jan Pietersz. Dou en de schilder Gerard Dou hebben niets met
elkander uit te staan; bij den landmeter is de naam Dou familienaam, bij den schilder
patronymicum.
Jan Pietersz. Dou, geboren in 1573 uit het huwelijk van den kuiper Pieter Arentsz.
Dou en Diewertgen Harmansdochter, legde zich op zijn 17de jaar toe op de
cijferkunst en de geometrie en kon in 1594 door bestudeering van de zes eerste
boeken van Euclides in het Hoogduitsch en in het Fransch een goeden grond voor
zijn kennis verkrijgen. Al de vraagstukken, die hij van 1592 tot 1596 oploste, stelde
hij in 1603 te boek in ‘Den Hutspot der Geometrya’.
Hij huwde in 1598 met Maritgen Louwerisdochter van Zegwaard, die in 1603
overleed; een tweede huwelijk ging hij in 1607 aan met Josyna de Sadelaer, dochter
van een aanzienlijk koopman uit Gent, uit welk huwelijk tien kinderen sproten. Dou
behoorde tot den gezeten burgerstand en zag zijn bezittingen, vooral na zijn tweede
huwelijk, toenemen, zoodat hij dan onder de meer gegoeden dient gerekend te
worden. Spr. vermeldde, dat hij tot de Veertigen van Leiden gekozen werd; bewees,
dat hij tot de
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Remonstranten behoorde, en beschreef zijn gevangenhouding in 1623, als verdacht
deel te hebben aan de samenzwering tegen Prins Maurits. Hij overleed 5 Augustus
1635.
Overgaande tot zijn ambtelijk leven, behandelde spr. zijn landmeterschap, dat hij
uitoefende van 1597 tot zijn dood, en zijn boeken, die hij òf met Jan Sems, landmeter
van Friesland òf alleen schreef. Zijn bekendste werk was: ‘De ses eerste boucken
Euclidis. Van de beginselen ende fondamenten der Geometri’, uitgegeven in 1606
te Leiden door Jan Bouwenas, op de Hooglandsche Kerkgracht. Dit leerboek voor
meetkunde beleefde negen drukken. Spr. stond stil bij de honderden kaarten van
Dou en bij zijn landmeetkundige werkzaamheden, waarvan die betrekking hebben
op de vergrooting van Leiden in 1610, op de waterverversching der stad en op de
Vroonwateren in het bijzonder vermeld werden.
Het ambt van wijnroeier oefende Dou van 1598 af uit. Die functie betrof het meten
van den wijn in verband met den wijnaccijns.
Het notarisschap kwam van zijn drie ambten het minst op den voorgrond; van zijn
notariaat, sedert 1618, bestaat slechts één deel protocollen, loopende tot 1635.
Spr. noemde Jan Pietersz. Dou een self-made man, die groote verdienste heeft
gehad, omdat hij de meetkunde tot grootere hoogte bracht en de uitvinder was van
landmeetkundige instrumenten, welke in zijn tijd en daarna tot groot nut waren; een
Leidenaar, die meer belangstelling en bekendheid waard is.

Dr F.W. Stapel: De slavernij in Indië tijdens de Compagnie.
Spreker merkte op, dat het vraagstuk der slavernij bezien kan worden van uit de
meest uiteenloopende standpunten. De uitersten daarbij zijn: eenerzijds, dat de
gekleurde slaaf als lid van het vervloekte geslacht Chams, tot dienstbaarheid is
geboren; anderzijds, dat slavernij een der meest onteerende instellingen is, die de
menschheid ooit heeft gekend. Reeds in den Romeinschen tijd waren er aanhangers
van deze laatste opvatting: het Corpus Juris noemt de slavernij een instelling contra
naturam. Het was niet sprekers bedoeling zich op een dezer standpunten te stellen;
hij wilde zich bepalen tot het meedeelen van wat feiten en gegevens, die hij had
verzameld bij zijn onderzoekingen in het oud-Indisch archief. Achtereenvolgens
behandelde spr. de wijzen, waarop men aan slaven kwam (geboorte van kinderen
uit slavenhouders, krijgsgevangenen, aankoop), de prijzen op verschillende plaatsen
en in verschillende tijden; de aantallen in verschillende gezinnen en werkplaatsen,
en den arbeid, dien men den slaven opdroeg; de behandeling, die in Indië veel beter
was dan in Amerika en in andere koloniën; de rechtspositie, en de pogingen, welke
de Compagnie deed om de slaven tot
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het Christendom te brengen. Een en ander werd met voorbeelden toegelicht, waarna
spreker eindigde met een overzicht der gebeurtenissen, die hebben geleid tot de
afschaffing van de slavernij in Indië bij de wet van 7 Mei 1859.

Corn. Veth: De nieuwe levensvorm.
Men heeft nu reeds een dertig jaar lang gesproken van een overgangstijd. Misschien
hebben wij althans een gedeelte van den overgang nu door gemaakt - ja, wij hebben
eenig recht dat te verwachten. Er zijn al veel dingen op deze wereld volkomen
veranderd; de overgang ligt daar al weer in het verleden. Dit moet ook wel, want de
oorzaken van die veranderingen werken al geruimen tijd. Dingen, die eenige jaren
geleden zelfs geheel buiten ons voorstellingsvermogen lagen, zijn nu nuchtere
werkelijkheden geworden, en dat niet slechts op het gebied van mechanica, maar
ook op die van menschelijke toestanden en moraal.
Met dat voorstellingsvermogen is het evenwel een raar ding. De waarheid is
daarbij somtijds inderdaad nog vreemder, maar zeker altijd anders gebleken dan
de fantasie. Denken wij, die dat vrijwel vergeten boek van Bellamy, bij ons vertaald
als ‘Het jaar tweeduizend’, gelezen hebben, er wel eens aan, dat wij reeds niet zoo
heel ver meer van dien datum af zijn? De kinderen van velen onzer zullen het
beleven. Maar zijn wij, sedert het geschreven werd ook maar één stap dichter
gekomen tot een toestand, waarbij het geld als ruil- en betaalmiddel zou hebben
afgedaan? Toekomstromans schijnen vaak slechts geschreven te zijn om te worden
gelogenstraft. Spr. dacht aan een der toekomstromans van H.G. Wells, waarin een
gemechaniseerde wereld wordt voorgesteld, zoo troosteloos en somber als het
verleden er geen te vertoonen heeft. De heer Veth heeft er indertijd een parodie op
gemaakt, die hij voorlas: ‘Het vergaan der Wereld’, in het jaar drie duizend. Een
sterrekundige voorspelt het vergaan der wereld. De maatschappij is volkomen
gemechaniseerd, de menschen zijn geslachtloos en nummers geworden. De
voorspelling maakt nauwelijks indruk, want niemand hecht nog aan het leven en als
de geleerde blijkt een fout gemaakt te hebben, is het eenig gevolg, dat enkele
teleurgestelden doen wat de komeet verzuimde te doen.
Spr. wees er op, dat zijn parodie van het werk van Wells, zij het ook geheel
onopzettelijk, een groote fout met diens werk gemeen heeft: de gang van zaken is
te zeer voorgesteld als een rechte lijn. Maar vooral: de menschheid is er veel te
hoog aange slagen. De heer Veth heeft het voorgesteld, alsof de uitzonderingen
op den geest van mechanisatie en neutralisatie zouden bestaan alleen uit fijner
besnaarde wezens, maar in het geheel geen rekening gehouden met een macht,
die aan de georganiseerde nivelleering in den weg staat. Spr. bedoelde nog niet
eens het
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egoïsme; het egoïsme is misschien te organiseeren en maatschappelijk te
exploiteeren. Hij bedoelde de genotzucht. Het is natuurlijk niet de verfijnde genotzucht
van hen die men gewoon is intellectueelen te noemen - met deze zal men
gemakkelijk korte metten maken -, maar de grove genotzucht der menigte. Spr. kent
het Russische volk te weinig om te weten of de georganiseerde en gedwongen
gemeenschappelijke opoffering van comfort en vermaak daar zonder reactie zal
blijven; maar spr. weet wel, dat hier in de westelijke landen de eerste verschijnselen
der mechaniseering begeleid worden door klanken, allerminst van ernst en
gemeenschapszin, maar van een toenemende kinderachtigheid.
Men heeft de gewoonte, de toenemende kinderachtigheid om ons heen, tezamen
met vele andere en misschien erger dingen, toe te schrijven aan de democratie, die
wel een zeer breeden rug heeft. Maar spr. althans is niet geneigd, het te betreuren,
dat een groote categorie van menschen, die vroeger een vaal en gedrukt bestaan
hebben geleefd, thans hun aandeel hebben gekregen in de mogelijkheden tot
levensvreugde en spr. vindt het noch verwonderlijk noch verontrustend, als in deze
wordt overdreven.
De gevaarlijke kinderachtigheid van dezen tijd ligt niet op het terrein der
ontspanning, zij heerscht juist daar, waar de ernstigste gezichten worden getrokken,
en is het onderwerp van de geleerdste betoogen. Zij heerscht op het gebied der
techniek. Zij - en zij is misschien wel inderdaad de correctie op den
mechaniseerenden en neutraliseerenden geest van den tijd - is misschien meer
dan iets anders een wanhopige en stijllooze poging tot romantiek; zij uit zich vooral
in den vorm van het experiment en in den vorm van de reclame.
Spr. gaf daarvan als eerste voorbeeld een overzicht van de moderne architectuur,
waarbij de ‘zakelijkheid’ geheel op den achtergrond is geraakt door den geest van
reclame en zich alleen nog maar in zekere cliché-vormen vertoont. Spr. zette dit
nader uitvoerig uiteen. De kinderachtigheid is hier volgens spr. in optima forma
aanwezig, vertegenwoordigd door drie elementen: de zucht om na te doen, de zucht
om de aandacht te trekken en de zucht om te experimenteeren, maar ook: de fatale
zucht om nieuw te zijn. Het kan spr. niet schelen, dat deze verschijnselen verdedigd
en aangemoedigd worden met groote woorden als: blijken van levensvernieuwing
en aankondiging van den nieuwen levensvorm. Het is immers veel te duidelijk, dat
ook hier de waarlijk consequente uitingen van den mechaniseerenden geest reeds
worden gecorrigeerd door de onbedwingbare kinderachtigheid van den modernen
mensch. Het is duidelijk, dat de grilligheid, die toch wel volkomen onvereenigbaar
is met de zakelijkheid, reeds overal is binnengeslopen, waar die zakelijkheid in naam
wordt beleden.
De traditie. Er is ook een traditie van de menschheid, die
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bewijst, dat in vele, vooral groote-verschijnselen des levens, de frivoliteit domineert.
Men kent de geschiedenis van de Fransche revolutie en herinnert zich, hoe in de
periode, die op den val van het Schrikbewind volgde, de bevolking zich aan de
wildste maar ook onnoozelste genoegens overgaf. Hetzelfde heeft men gezien na
den dood van Cromwell en den val van de heerschappij der puriteinen, in Engeland;
en in Duitschland, na den druk van de oorlogsjaren.
Spr. gelooft, dat het niet moeilijk zou zijn, de vergelijking tot dezen tijd door te
trekken. Bemerkt men er iets van, dat, terwijl wetenschap en kunst het kind van de
rekening worden, het vermaak een stiller of soberder vorm aanneemt? Is er een
eind gekomen aan de imbeciele schoonheidswedstrijden, een van de
alleronwaardigste teekenen van den tijd, een vergroving van een traditie, die van
de Meifeesten en vastenavondfeesten? Is er in de titels zelf der
bioscoopvoorstellingen eenig teeken van een komenden ernst? Worden de werkelijk
ernstige pogingen met eenigen bijval van het publiek ontvangen? Is de bête herrie
van de jazz-muziek reeds, zooals zoo dikwijls werd voorspeld, in discrediet?
Maakt niet de tegenwoordige jeugd zijn huiswerk onder begeleiding van de radio?
En dan spreekt men van een ‘nieuwen levensvorm’, waarvoor men alles wat de
traditie heeft geleerd, over boord wil gooien en men bedoelt daarmee utiliteit,
soberheid, minimalisme, strengheid en simpelheid in de omgeving, en men meent
waarlijk, dat de tegenwoordige mensch, de moderne mensch, dien vorm zal huldigen.
De nieuwe levensvorm dan, dien vernuftige en zeer welmeenende geesten ons
hebben toegedacht in deze eeuw van mechanisatie, is niet alleen uitgesproken in
den buitenkant van de monumentale en uniforme huizen, waarin wij zullen mogen
wonen, maar ook in de interieurs. Alles vast, alles wit, van alles zoo min mogelijk,
huiskamer, slaapkamer, wachtkamer, operatiezaal, kinderkamer, alles éènzelfde
type. Het huis is, evenals de woning van Babbitt, alles, alleen geen home.
Waar zijn nu de strenge, sobere, gedisciplineerde wezens, voor wie deze nieuwe
levensvorm is klaar gemaakt? Spr. ziet deze hygiënische, harde witte muren, ondanks
alles beprikt met kiekjes van filmsterren, hij ziet overal de typisch moderne onnoozele
snuisterijen binnen geloodst, de mooie glazen tafelbladen geschonden, de meubelen
aan den muur ingedeukt bij de pogingen om ze opzij te duwen voor een dansje ...
kortom hij ziet het heele moderne leven, slordig en grillig als het trots alle
mechanisatie is, in botsing komen met dien braven nieuwen levensvorm.
Wij behoeven ons niet bezorgd te maken voor de nivelleering. Er is bij de
menschen een volslagen onwil om genoegen te nemen met het nuttige en redelijke.
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Dr J.G. van Dillen: De maatschappelijke verhoudingen in Brederoo's
tijd.
Het korte leven van Gerbrand Adriaensz. Brederoo (1585-1617) valt samen met
een periode van grooten bloei en van snelle uitbreiding van Amsterdam. Van 30.000
inwoners in den tijd van keizer Karel V groeit de bevolking tot 105.000 in 1622. Tot
de vreemdelingen, die zich te Amsterdam vestigen, behooren de Portugeesche
Joden, wier beteekenis voor de ontwikkeling van den Amsterdamschen wereldhandel
echter soms wordt overschat. In elk geval is van grooter belang geweest de vestiging
der talrijke uitgewekenen uit Zuid-Nederland, en dat niet alleen voor den handel
maar ook voor de industrie. Met welke oogen deze ‘Spaansche Brabanders’ door
de ingeboren Amsterdammers werden aangekeken, leert ons Brederoo's
meesterwerk.
In het toenmalige handelsverkeer was een stapelmarkt onontbeerlijk, een functie,
welke Amsterdam van Antwerpen heeft overgenomen. Ook de nijverheid, die zich
hier ontwikkelde, hing met de stapelmarkt ten nauwste samen. De overvloed van
grondstoffen en halffabrikaten, die van alle wereldstreken werden aangevoerd, deed
een uitgebreid veredelingsbedrijf opkomen. Terwijl de textielindustrie - waaraan
Leiden en Haarlem hun bloei dankten - te Amsterdam niet wilde aarden, bloeiden
hier veredelingsbedrijven als de suikerrafinaderij, de lakenververij en het bereiden
en droogscheren van laken. Voor de ontwikkeling van laatstgenoemde bedrijven
was de groote aanvoer van wit en onbereld Engelsch laken van groot gewicht.
Voor zoover de belangen van den handel het gedoogden, was het stadsbestuur
niet afkeerig van een zeker stedelijk protectionisme. Spreker toont aan, dat ook de
beoefenaars der kunst, zooals schilders en musici, tegen concurrentie van elders
werden beschermd.
De voorspoed, waarin de Amsterdamsche wereldhandel zich mocht verheugen,
deed groote vermogens ontstaan. Het bewaarde belastingkohier van 1631 geeft
daarvan geen volkomen juist beeld, aangezien vele vermogens in werkelijkheid
blijken grooter te zijn geweest dan zij voor de belasting werden aangegeven. Naast
een rijke klasse bestond er een uitgebreide, welvarende middenstand. Voorts een
vrij talrijke arbeidersklasse, bestaande uit zeelieden, haven- en transportarbeiders
benevens industriearbeiders. Strijd om loonsverhooging werd nagenoeg alleen
gevoerd door de droogscheerdersgasten, die meermalen tot ‘courten’ en staken
overgingen.
Het leven van al deze elementen der Amsterdamsche bevolking weerspiegelt
zich in de werken van Brederoo, in het bijzonder in ‘Het Moortje’ en in den
Spaanschen Brabander, zooals spreker met voorbeelden aantoont.
Een zeer belangrijke bron voor de kennis van het Volksleven
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vormt het notarieel archief. De notaris had immers in dien tijd een veel uitgebreider
taak dan tegenwoordig het geval is. Hij vergezelde de belastingpachters, wanneer
deze er op uitgingen om ontduikingen der accijnzen te constateeren. Hij maakte
ook acten op, welke getuigen-verklaringen betreffende allerlei voorvallen behelsden
en die bestemd waren om aan den rechter te worden overgelegd. Er zijn talrijke
notarieele acten, die een levendige voorstelling van voorvallen uit het dagelijksche
leven geven en die sterk aan de blijspelen van Brederoo herinneren.

Dr J.W. Muller: Het ontstaan van den naam Batavia.
De naam, hoe gewoon hij ons nu moge klinken, maakt welbeschouwd onder de
Nederlandsch-Indische plaatsnamen een vreemden indruk: noch Indonesisch, noch
Indisch, noch ook gewoon Nederlandsch, maar geleerd, Latijnsch in klank, vorm en
herkomst. Bij onderzoek blijkt de naam reeds in een brief van de Bewindhebbers
der Compagnie van 31 Oct. 1617 vastgesteld te zijn voor het reeds geruimen tijd
gewenschte ‘rendez-vous’ (loopplaats en middelpunt voor scheepvaart en handel)
in den Oostindischen archipel. Dienovereenkomstig werd het daartoe uitverkoren
fort bij Jakatra op 12 Maart 1619 plechtig gedoopt met dien naam, die daarna
overging op de stad, die twee maanden later door Coen op de plaats van het door
hem veroverde en verwoeste Jakatra gesticht werd. Hoe kwamen nu Heeren XVII
aan dien naam? ‘Batavia’ was de toen in verschillende Latijnsche en Nederlandsche
boeken van geleerde Hollandsche oudheidkundigen veel gebruikte, uit de latere
Romeinsche en Grieksche geschiedschrijvers opgediepte, naam van het in de
oudere geschriften (van Caesar en Tacitus) meermalen genoemde ‘eiland der
Bataven’; welke naam men wel allereerst in de ‘Betuwe’ herkende, maar liefst ook
met Holland vereenzelvigde, welks bewoners zoodoende de rechtstreeksche
afstammelingen der roemruchte Bataven (of ‘Batavieren’) konden heeten. De
hoofdplaats der volksplanting in het Verre Oosten werd dus met dezen
classiekhistorischen naam als een ‘nieuw-Holland’ gedoopt, hare inwoners werden
ook wel als ‘nieuwe Batavieren’ aangeduid. Merkwaardig is echter hierbij, dat in den
bovengenoemden brief met nadruk het gebruik geeischt wordt van den naam
‘Nederlanders’, niet ‘Hollanders’; waarin men in spijt van de meer practisch-politieke
dan ideale motiveering toch ook wel een blijk van een niet bekrompen-Hollandsche
denkwijze mag zien. Wie heeft nu echter dezen in oorsprong geleerden naam uit
de studeerkamer der oudheidkundigen overgebracht in de raadkamer der Heeren
XVII? Zou dit wellicht Laurens Reael geweest zijn, staats- en krijgsman, gouveneur
der Molukken, weldra gouverneur-generaal, maar tevens belangstellend bevorderaar
en zelf ook beoefenaar van letteren en wetenschap, bevriend met dichters (Hooft,
Vondel,
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Huygens) en geleerden, vooral met eerstgenoemde, die in zijn spel Baeto (1616-'17)
den exodus of emigratie der Bataven uit het land der Chatten naar het (oude,
westersche) Batavia herdacht en veraanschouwlijkt had? Steun vindt deze gissing
wellicht in de tegenstelling tusschen Reael en zijn opvolger als gouveneur-generaal,
Coen; twee mannen van gansch verschillend karakter en structuur. Het is bekend,
dat laatstgenoemde aanvankelijk de nieuwe stad naar zijne geboorteplaats - en ook
wel naar zijn (en Bontekoe's) schip? - ‘Nieuw-Hoorn’ heeft willen noemen, dat hij
bij zijne terugkomst uit de Molukken, zeer verstoord over den nieuwen, op het fort
geschilderden naam ‘Batavia’ dezen - mede uit tegenzin tegen een door Reael
bedachten naam? - heeft laten uitwisschen en dat hij hem in zijne brieven ook
zoogoed als nooit bezigt, totdat een expres bevel van Heeren XVII hem eindelijk in
1621 daartoe noopt. Wie echter ook de schakel tusschen de geleerden- en de
koopmanskringen geweest moge zijn, de naam is weldra, ook door Vondel en andere
dichters gebezigd en bezongen, algemeen aanvaard en populair geworden.

Jhr mr A.H. Martens van Sevenhoven: Eenige opmerkingen over de
vorming van het graafschap Gelre.
Het Geldersche gebied had zijn grootste uitgestrektheid verkregen toen graaf Reinald
II de hertogelijke waardigheid verwierf, in 1339. Onder zijn zonen zijn Emmerik en
de Lymers verloren gegaan aan Kleef, dat nog in 1473 belangrijke stukken Geldersch
gebied heeft gekregen. Een moeilijk te beantwoorden vraag is deze, in hoeverre
de

verschillende heerlijkheden, die in de 15 eeuw of later aan Gelre schatplichtig zijn
geworden, reeds in den tijd van den eersten hertog tot het Geldersche gebied kunnen
worden gerekend. Zelfs al wil men deze heerlijkheden (meerendeels in
grensgebieden gelegen) als onafhankelijke staatjes beschouwen, dan zou men toch
nog wel kunnen volhouden, dat in 1339 de uitbreiding van het gebied der graven
van Gelre tot stilstand kwam.
Spr. geeft een overzicht van de literatuur over de oudste graven van Gelre en de
wijze, waarop zij hun gebied hebben verworven. Deze literatuur steunt nagenoeg
geheel op bronnen, die in oorkondenboeken en andere publicaties gedrukt zijn,
want met uitzondering van de oudste in het grafelijk archief bewaarde rekeningen
zijn wel haast alle bronnen voor de Geldersche geschiedenis van vóór 1339 in druk
uitgegeven. Het zou goed zijn, de schaarsche gegevens uit die gedrukte bronnen
nog eens tot een verhaal te verwerken, maar dan minder opgesmukt dan dat van
Van Spaen en met gebruikmaking van later verkregen inzichten in enkele
detailquaesties. Spr. kan dit niet doen, maar wil het graafschap, dat in 1339
hertogdom is geworden, meer van den internen kant bekijken en daarbij gebruik
maken van de bovengenoemde oudste
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rekeningen, die op een enkele na nog niet zijn gepubliceerd. De vraag, die hij stelt,
is deze: Met welke middelen hebben de Geldersche heeren hun gebied niet alleen
steeds kunnen uitbreiden, maar ook het bij elkaar kunnen houden? Natuurlijk zijn
die middelen in laatste instantie van politieken en militairen aard geweest, maar alle
politieke en militaire macht heeft tot achtergrond een economisch krachtige positie.
Onderzocht dienen dus de economische factoren, die daarbij werkzaam zijn geweest.
de

De aard der grafelijke rechten en bezittingen in het begin der 14 eeuw kan daarop
eenig licht doen vallen.
Een groot gedeelte van de grafelijke inkomsten in dien tijd moet verklaard worden
uit het bezit van koninklijke rechten of regalia. Het oudste door den koning afgestane
recht, de hooge rechtsmacht, die reeds door den gouwgraaf werd uitgeoefend
(oorspronkelijk niet als recht, maar als ambtstaak) is later gevolgd door andere
rechten van beteekenis. De oudste rijksleenbrief, die tot ons is gekomen, is die van
1231 voor Otto II, waarbij deze wordt beleend met alle rijksleenen, waarmede zijn
vader beleend was geweest, zonder nadere omschrijving.
Deze oorkonde berust met vele andere koninklijke brieven voor de graven en
hertogen van Gelre in het voormalig koninklijke Huisarchief te München. Omtrent
de tijdstippen, waarop de belangrijkste regalia zijn verkregen, laten die brieven ons
echter in het onzekere.
Het Geldersche gebied, zooals wij dat in de latere middeleeuwen kennen, was
in ouderen tijd in cultuur gebracht en voor bewoning geschikt gemaakt door den
aanleg van landgoederen of villae, die ieder een hof of curtis tot centrum hadden.
De hofheer of de villicus, die op den hof een grootgrondbezitter vertegenwoordigde,
was tegelijk dagelijksch richter, hofrichter en markerichter. De villa is de oudste
staatkundige eenheid in deze streken, die tot ver in de middeleeuwen een groote
mate van zelfstandigheid heeft behouden. Grootere districten waren de kerspelen
en de gebieden, waarin koninklijke ambtenaren de hooge jurisdictie en den heerban
uitoefenden. Het behoort wel tot de geschiedenis van de vorming van het graafschap
Gelre, maar meer tot die der latere middeleeuwen, na te gaan, hoe de grafelijke
richters en scholten langzamerhand de bevoegdheden der plaatselijke scholten,
buurrichters en dergelijke hebben overgenomen, althans voor een belangrijk
gedeelte. Met behulp van de hooge jurisdictie alleen echter zouden de graven zich
vermoedelijk nooit hebben opgewerkt tot de landsheeren, die zij in de latere
middeleeuwen waren. Een zeer gewichtige factor in dit proces van de verruiming
van den inhoud van het grafelijk gezag is geweest de verkrijging van andere
koninklijke rechten dan de jurisdictie.
In het kort kunnen we zeggen, dat het geheele buiten de villae gelegen
ongecultiveerde gebied, alsmede de groote stroomen, de beken, de heerbanen,
niet alleen tot het rechtsgebied,
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maar tot het domein van den koning behoorde. Uit het regaal op de stroomen
vloeiden tol-, veer- en vischrechten voort en rechten op insulae in flumine natae
(recht van opwas). De z.g. novale tienden en zeer vele van de aan den landsheer
verschuldigde tynsen vonden hun oorsprong in het koninklijk recht op de woeste
gronden, waardoor ontginning van die gronden niet zonder de medewerking van
den vorst kon plaats hebben. Men houde in het oog, dat het grafelijke grondbezit,
voor zoover het op het oorspronkelijk bewoonde gedeelte van het land, de villae,
betrekking had, in een groot gedeelte van het grafelijk gebied naar verhouding nooit
vele villae heeft omvat. Van meer belang is geweest het bezit van alles wat buiten
de villae lag. Dit heeft den graven het groote overwicht gegeven, waardoor
langzamerhand de verhouding tot de hofheeren zich ten koste van de laatsten heeft
gewijzigd.
Spr. gaat vervolgens na, wat de oudste bewaarde domeinrekeningen hieromtrent
leeren.
In de eerste plaats tracht hij aan te toonen, dat in de oude voogdij Gelre of
Gelderland, de bakermat van het Geldersche Huis, de graaf in zoo algemeenen zin
de grootgrondbezitter was als hij het misschien nergens elders in zijn gebied is
de

geweest. De opbrengst van dit grondbezit was in de eerste helft der 14 eeuw
echter al van veel minder belang dan die van uit regalia voortgekomen domeinen
in andere streken. Ook in het naburige land van Goch, waar Otto II in 1248 het
klooster 's-Gravendaal stichtte, waaraan een groot gedeelte van de grafelijke
domeinen zijn overgegaan, zijn de graven van Gelre grootgrondbezitters geweest.
Die beide landjes, die met het reeds in den Limburgschen oorlog verloren gegane
Wassenberg de kern van hun oudste gebied vormden, geven in dat opzicht hetzelfde
te zien. Uitvoerig staat spr. stil bij het land van Zutphen. Ook de heeren van Zutphen
moeten grootgrondbezitters zijn geweest. Waarschijnlijk hebben zij eerst laat
grafelijke rechten verworven in de streek, waar hun grondbezit lag. Hunne oudste
hoven waren die van Zutphen en Lochem. Het domeinbezit bestond in de streek,
de

die waarschijnlijk het oudste gebied der heeren van Zutphen was, in de 14 eeuw
uit zeer uitgestrekte goederen, die niet kunnen zijn verkregen door het recht op de
ongecultiveerde gronden en andere regalia: een overeenkomst met het land van
Gelre aan de Niers. Men bedenke, dat het gebied der graven van Zutphen veel
kleiner is geweest dan het latere kwartier van Zutphen. Een groot gedeelte van dat
de

kwartier is eerst in de 13

de

en het begin der 14

eeuw van Munstersch Geldersch
de

geworden, de heerlijkheid Borculo eerst in het begin der 17 . Ook het land ten z.
van den ouden IJsel is niet Zutphensch geweest en spr. meent zelfs te moeten
betwijfelen, of een strook ten n. van die rivier, met o.a. Doesburg en Doetinchem,
er oorspronkelijk wel toe hebben behoord.
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Werden nu ook elders dergelijke domeincomplexen aangetroffen als in de landen
van Gelre, Goch en Zutphen? Op de Veluwe bezat de graaf een aantal curtes, maar
in verhouding tot de uitgestrektheid van dit gebied moeten die landgoederen niet
van veel beteekenis geweest zijn. Toch is het niet onwaarschijnlijk, dat juist door
dit bezit het eerst vaste voet door de graven van Gelre op de Veluwe is verkregen.
Spr. gaat vervolgens de geschiedenis der regalia in die streek na, die daar in
toenemende mate van belang voor den graaf zijn geweest. Hij komt tot de slotsom,
de

dat omstreeks den aanvang der 14 eeuw de verhouding tusschen het oude
familiebezit en de regalia op de Veluwe een geheel andere is geweest dan in Gelre
en in Zutphen.
Ook in de Betuwe blijkt die verhouding destijds ten gunste van de regalia uit te
vallen. Intusschen is de grafelijke macht daar eerst betrekkelijk laat definitief
gevestigd, wat aan de concurrentie met Kleef zal moeten worden toegeschreven.
Kleef heeft er in de middeleeuwen op verschillende plaatsen grondbezit en jurisdictie
gehad en Huissen en Malburgen zijn tot 1816 Kleefsch gebleven. Verschillende
de

kleine heerlijkheden in de Betuwe waren in de 14 eeuw nog grootendeels
onafhankelijk van den graaf van Gelre. Toch bezat deze daar (voornamelijk in de
Nederbetuwe) een aantal villae met curtes en heeft hij stellig reeds in het laatst der
de

13 eeuw ook buiten dat grondbezit in een groot deel van de Betuwe de hooge
rechtsmacht gehad, terwijl de rekeningen uitwijzen, dat het bezit van een aantal
regalia daarmede samenging.
Ook in het land tusschen den Rijn en den (ouden) IJsel, dat ongeveer
overeenkwam met de oude gouw Leomerike en het Utrechtsche diaconaat Emmerik,
schijnt de grafelijke macht van Gelre eerst laat gevestigd te zijn. Er zijn daar geen
oude bezittingen aan te wijzen, wel enkele regalia. Ook daar bestond rivaliteit met
Kleef en ook daar hebben verschillende kleinere heeren zich onafhankelijk gedragen.
Spr. wijst op de z.g. bannerheeren, die aan de grenzen van dit gebied gevestigd
de

waren. De titel bannerheer is eerst in de 15 eeuw, in verband met de vorming van
Statenvergaderingen, hun officieele titel geworden. Oorspronkelijk zijn ook deze
heeren waarschijnlijk slechts hofheeren geweest.
Vervolgens wijst spr. op een zeer belangrijk regaal, het recht op de groote
de

stroomen, dat vermoedelijk in het laatst der 12 eeuw door graaf Otto I van den
Keizer is verkregen. De riviertollen moeten als uitvloeisels van dat recht worden
beschouwd. Vooral die te Lobith leverde zoo belangrijke inkomsten op, dat hij reeds
de

in de 14 eeuw een grondzuil van de machtspositie van den graaf van Gelre was.
In 1340 bedroegen de inkomsten uit dien tol 1/3 van de totale inkomsten van den
hertog uit domeinen en boeten. De verkrijging van rechten op de groote stroomen,
die gezien moet worden in verband met de verwerving van de grafelijke macht en
andere regalia in de aangrenzende gebieden,
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is dus wel een belangrijk moment in de geschiedenis van het graafschap geweest.
Reeds in 1053 heeft een zekere Gerard, die vrij zeker de heer of graaf van Gelre
geweest is, een graafschap in Teisterbant gehad. Dit graafschap, aanvankelijk
waarschijnlijk een leen van den Utrechtschen bisschop, moet de Tielerwaard hebben
omvat en bovendien de noordelijke helft ongeveer van de Bommelerwaard, doch
waarschijnlijk nog niet de villa Bommel. De bevolking woonde daar in kleine langs
de rivieren gelegen villae, die later kerkdorpen geworden zijn en tevens nog langen
tijd als maalschappen of jurisdictiones (dagelijksche heerlijkheden) bekend hebben
gestaan. De z.g. ‘eeninge’ van de Tieler- en Bommelerwaarden, die in 1316 door
den graaf is bevestigd tegelijk met de verleening van stadsrechten aan Bommel,
vormde de oudste organisatie van dit onder de grafelijke rechtsmacht ressorteerende
gebied.
In 1265 ging graaf Otto een ruil aan met Rodolf Cock, waarbij hij dezen afstond
zijn curtes te Hiern (waar Cock het slot Waardenburg gebouwd heeft), Neerynen,
Opynen en Meteren, onder voorbehoud alleen van de hooge jurisdictie in die
plaatsen. Hij kreeg daarvoor diens goederen tusschen de Lek en de Linge, met de
hooge en de lage jurisdictie, en den burg te Renooi. Aangezien we over geen enkel
gegeven beschikken, dat wijst op het bezit van andere dan de genoemde hoven in
de Bommeler- en Tielerwaarden door den graaf van Gelre, terwijl de domeinen, die
de

in de bewaarde rekeningen uit de eerste helft der 14 eeuw voorkomen, nagenoeg
alle uit regalia kunnen worden verklaard, schijnen die vier curtes in de Tielerwaard
het eenige landgoederenbezit van den graaf in deze streken te hebben gevormd.
Er pleit iets vóór de veronderstelling, dat de heer van Gelre die goederen door erfenis
of op andere wijze verkregen heeft en daarna eerst de grafelijke rechten in dat deel
van Teisterbant. In 1265 zal dan dit bezit van minder belang zijn geweest dan de
uitbreiding van rechten in het land tusschen de Lek en de Linge.
Spr. noemt verschillende regalia in die streken, die belangrijk hebben bijgedragen
tot de inkomsten der graven, o.a. de watertollen te Driel aan de Maas en te Zuilichem
(de laatste vóór 1348 overgebracht naar Zalt-Bommel). De Bommeler- en
Tielerwaarden (afgezien van eenige heerlijkheden in het zuiden van de
Bommelerwaard) geven duidelijk te zien, hoe de graaf, wiens hovenbezit hier geen
belangrijke rol speelde, zijn macht over een tusschen een aantal hofheeren verdeeld
gebied kon doen toenemen juist omdat die kleine villae een grootere organisatie
noodig hadden voor de rechtszekerheid en de veiligheid tegen watervloed. De
hofheeren hebben daarbij hunne geheele autonomie niet prijsgegeven, want nog
in veel lateren tijd waren hunne villae onder den naam van dagelijksche
heerlijkheden, zij het in geringe mate, autonoom. Spr. wijst voorts op de rivaliteit
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tusschen Gelre en Brabant, waaraan een aantal heerlijkheden aan de Maasoevers
haar tot op zekere hoogte onafhankelijk voortbestaan hadden te danken. Batenburg
een, rijksleen, grenzende aan het oude Rijksgebied van Nijmegen, was er de
belangrijkste van. De heeren van Batenburg hebben zich als kleine landsheeren
gedragen totdat hertog Karel er zijn schatting heeft ingevoerd. In het noordelijke
gedeelte van het land tusschen Maas en Waal, waar de graaf van Gelre in het begin
de

der 14 eeuw een curtis, die van Deest, bezat, moet deze reeds eerder grafelijke
rechten gehad hebben. Een oud steunpunt van Gelre aan de Maas moet
Maasbommel zijn geweest, waar in 1307 een afzonderlijke grafelijke rentmeester
voorkomt, terwijl het in 1318 een brief bezegelde met de andere Geldersche steden.
Thans komend tot een samenvatting van het medegedeelde, herhaalt spr. de aan
het begin gestelde vraag: Met welke middelen hebben de Geldersche heeren hun
gebied steeds kunnen uitbreiden en het bij elkaar gehouden?
Alles wijst er op, dat zij begonnen zijn als grondbezitters en dat zij zich door de
vereeniging van meerdere landgoederen in hun bezit sterker gemaakt hebben dan
hunne buren. De tweede fase moet geweest zijn die, waarin zij het recht van
jurisdictie als koninklijke ambtenaren hebben verworven in stukken van de
uiteengevallen gouwen, het eerst in die streken, waar zij reeds grondbezitters waren.
In verband met die oudste grafelijke rechten moet gezien worden de verkrijging,
langzamerhand, van alle regalia in hun rechtsgebied, waarvan sommige zeer groote
baten opleverden. Die in waarde toenemende regalia waren op den duur een
machtiger economisch wapen dan het oorspronkelijke grondbezit. Als een derde
fase is te beschouwen de heffing van beden of schattingen niet alleen van de lieden,
die op 's graven domeinen woonden, maar ook van die op de bezittingen van anderen
in het gebied, waar de hooge jurisdictie den graaf toekwam. Hoewel ook dit recht
ongetwijfeld samenhangt met de jurisdictie en den heerban, zou spr. het toch niet
in één adem met de regalia willen noemen. Wij hebben geen positieve gegevens
van vóór 1300 betreffende schattingen in Gelderland en ook de rekeningen uit de
de

eerste helft der 14 eeuw werpen er maar weinig licht op. De oudste vrij volledig
bewaarde rekening van een bede of schatting is die van de Veluwe van vóór 1320
(uitgegeven door Van Doorninck) en deze toont ons een zeer opmerkelijke indeeling.
Er wordt nl. onderscheid gemaakt tusschen de schatting van 's graven lieden en
die van a n d e r e r h e e r e n l i e d e n . De naam beden werd van ouds gegeven
aan pachten, door 's graven eigen lieden op te brengen (herfst- en meibeden), maar
deze bede werd ook van goederen van anderen geheven. Hoewel de bronnen niet
voldoende licht verspreiden, moeten we aannemen, dat die algemeene heffingen
in geld vóór 1300 niet veel beteekend hebben in Gelderland. De positie van den
graaf moet door
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andere middelen sterk zijn geworden voordat hij tot deze bedeheffing over kon gaan
en omgekeerd heeft zij niet weinig tot versterking van die positie bijgedragen, want
in 1340 overtroffen de opbrengsten van de beden zelfs die van de groote riviertollen.
In wat men de derde fase van de uitbreiding der grafelijke macht zou kunnen noemen
bereikten de finantieele middelen hun hoogtepunt.
Aanvankelijk vonden geen heffingen plaats in die gebieden van andere heeren,
waar de hooge jurisdictie niet aan den graaf toekwam. Wanneer men ze als criterium
wil aannemen voor het al of niet behooren van een heerlijkheid tot het Geldersche
de

gebied, dan moeten in de 14 eeuw niet alleen de later als bannerheerlijkheden
bekende, maar nog een aantal heerlijkheden meer als niet-Geldersch worden
beschouwd. Onder Gelderschen invloed stonden die in en naast het Geldersche
gebied gelegen heerlijkheden echter al wel in dien tijd. Het behoort tot de
de

geschiedenis vooral van de 15 eeuw, dat de hertogen er in geslaagd zijn, een
aantal hooge heerlijkheden, die van ouds niet tot hun rechtsgebied behoorden,
schatplichtig te maken.
Spr. meent, dat de genoemde economische factoren de politieke en militaire
maatregelen mogelijk hebben gemaakt, waardoor de middeleeuwsche staat uit de
Frankische landgoederen is opgebouwd. Verschijnselen als de feodaliteit en de
ministerialiteit bij voorbeeld, die een groote rol vervuld hebben bij de vorming van
den middeleeuwschen staat, zijn alleen te verklaren uit het feit, dat er finantieel
krachtige heeren waren, die voor hunne belangen anderen aan zich konden
verbinden. In dit verband moeten ook de stedenverheffingen worden gezien: de
steden der kleinere heeren, die geringere voordeelen te verschaffen hadden, hebben
nooit zooveel beteekend ook voor de versterking van de macht harer heeren als de
landsheerlijke steden, al moet worden erkend, dat de steden in Gelderland in het
algemeen althans in de latere middeleeuwen niet de belangrijke rol hebben vervuld
van die in de zeegewesten. Ook de bemoeiingen met het dijkbestuur, die van het
de

begin der 14 eeuw dateeren, waren alleen mogelijk bij een sterk overwicht van
den landsheer over de hofheeren. Door de uitbreiding van de grafelijke rechtsmacht
op dit gebied werd diep ingegrepen in de autonomie der maalschappen. Dit
onderwerp behoort intusschen ook tot de geschiedenis van de ontwikkeling der
landsheerlijke macht in de latere middeleeuwen. Het is niet de bedoeling van spr.,
deze te behandelen; hij heeft slechts willen aantoonen, dat op een schijnbaar
afgegraasd terrein nog wel enkele gezichtspunten vallen te ontdekken, die wellicht
nog tot een vruchtbaar onderzoek op dat terrein aanleiding zullen kunnen geven.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1932

71

Bijlage IV Verslag van de bibliothecaris
Aansluitende aan hetgeen ik het vorige jaar mededeelde over de verzameling
Boekenoogen, wens ook ik dit verslag te beginnen met de vermelding, dat de
tentoonstelling van volksboeken, uitgaven van de sprookjes van Moeder de Gans
en andere zeldzame boeken na afloop van de Jaarvergadering gehouden, vrij wat
belangstelling ondervond en daarna nog enige dagen voor belangstellenden geopend
bleef. Voor de gastvrijheid hiervoor door de Bibliothecaris der Universiteitsbibliotheek
verleend, betuig ik gaarne mijn dank, temeer daar diezelfde gastvrijheid mij
gedurende verscheidene maanden de gelegenheid verschafte genoemde
verzameling meer in biezonderheden te leren kennen en te beschrijven, waardoor
het, naar ik hoop, eerlang mogelik zal zijn een gedrukte Catalogus te doen toekomen
aan hen, die van hun belangstelling voor deze verzameling blijk gaven.
Het jaar der Bilderdijk- herdenking vermeerderde ons bezit aan handschriften van
deze dichter door een schenking van de Bilderdijk-kenner bij uitnemendheid, Dr
R.A. Kollewijn (tans juist een halve eeuw lid onzer Maatschappij), die aan de
Bibliotheek afstond 2 brieven, 12 handschriften van gedichten, waaronder de
beroemde Ode aan Napoleon, 30 fragmenten van toneelstukken en verschillende
aantekeningen over allerlei onderwerpen. Dr Kollewijn moge zich verzekerd houden
van onze grote waardering voor dit blijk zijner belangstelling.
Een belangrijke aanwinst in het afgelopen jaar verworven, zijn mede de
handschriften van wijlen ons medelid A. Reyding, die door tussenkomst van Dr L.
Simons, die ook zijn levensbericht samenstelde, aan de Bibliotheek werden
afgestaan. Deze verzameling omvat ruim dertig handschriften van ten dele nog
onuitgegeven revues, kluchten, monologen en nieuwjaarswensen. Te midden der
overige oude en geleerde handschriften mogen titels als De Doofpot, Hookie-Pookie,
De Slempers, Maandaghouders, Luilekkerland enz. een ietwat vreemde, zelfs wufte
indruk maken, in de verzameling onzer Maatschappij, die immers een zeer
uitgebreide toneelbibliotheek bezit, zijn deze handschriften volkomen op hun plaats
en een zeer welkome aanwinst, die ook uit cultuurhistories oogpunt van belang is.
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Het aantal personen en instellingen, die dit jaar boeken aan de Bibliotheek ten
geschenke gaven, bedroeg 48, aanzienlik minder dan het vorige jaar. De milde
gevers, wier namen achter dit verslag vermeld worden, breng ik hier mijn hartelike
dank voor hun gewaardeerde gaven. Men houde mij de opmerking ten goede, dat
het aantal Leden der Maatschappij, die hun werken aan de Bibliotheek afstaan, nog
altijd zeer voor uitbreiding vatbaar is; mogen de leden bedenken, dat het budget
van de Bibliotheek de aanschaffing van al water jaarliks op het gebied der
Nederlandse taal- en letterkunde, vaderlandse geschiedenis en oudheidkunde
verschijnt, niet toelaat. De abonnementen op het steeds groter wordend aantal
tijdschriften, de kosten der vervolgwerken en het bindwerk vergen reeds zoveel van
de geldmiddelen, dat er voor aankoop van nieuwe en oude boeken slechts een
beperkt bedrag overblijft. Bij gelegenheid van de aankoop der verzameling
Boekenoogen is de stichting van een Boekerijfonds in het vooruitzicht gesteld. De
bodem van deze biezondere schatkist is echter alweer zichtbaar; zouden er onder
onze leden geen vrienden van het boek te vinden zijn, die dit fonds eens willen en
kunnen bedenken?
Door aankoop werd de Bibliotheek verrijkt met enige nog ontbrekende Vondeliana;
uit de Bibliotheek van wijlen Johan de Meester werden de gedichten van enkele
dichters uit de laatste tijd aangeschaft. Vooral op dit gebied bestaan lacune's, die
met de steun van een Boekerij-fonds zouden aangevuld kunnen worden. In het
geheel werd de verzameling vermeerderd met 279 boekwerken en 195 overdrukken,
terwijl van ruim 300 tijdschriften, genootschapswerken enz. vervolgen werden
ontvangen. De verzameling Boekenoogen geeft bovendien een vermeerdering van
het boekenbezit met 513 titels. De proefschriften te Groningen en Nijmegen verdedigd
en van belang voor onze Bibliotheek werden ons door de Bibliothecarissen der
Universiteitsbibliotheken aldaar geregeld toegezonden, ook van de Utrechtse
Universiteit zullen wij die voortaan mogen ontvangen. Het is mij een groot genoegen
dit hier te kunnen vermelden.
A.A. VAN RIJNBACH.
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Lijst van personen en instellingen die de Bibliotheek van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde in het genootschapsjaar
1931-1932 met geschenken hebben vereerd.
1.

Dr P. Allossery, Brugge.

2.

Mevr. H. Baart de la Faille-Wichers
Hoeth, 's-Gravenhage.

3.

Dr L.A. Bähler, Eelde.

4.

Kon. Bataviaasch Genootschap van K.
en W., Batavia.

5.

Gem. Bibliotheek en Leeszaal, Haarlem.

6.

Mevr. A. Blink-Lubberink, 's-Gravenhage.

7.

J.H. van den Bosch, 's-Gravenhage.

8.

R. Brandstetter, Luzern.

9.

Dr H. Burger, Amsterdam.

10.

Dr F.A.M. Daniëls O.P., Nijmegen.

11.

Mr E. Franquinet, Gulpen.

12.

A.A. Ganderheyden, Hilversum.

13.

Gemeentebestuur van Leeuwarden.

14.

Mevr. A. van Gogh-Kaulbach,
Amsterdam.

15.

Dr J.C. de Haan, Solo.

16.

Mej. J.J. Heydanus, Weesp.

17.

Indisch Comité voor Wetenschappelijke
Onderzoekingen, Batavia.

18.

Dr R.A. Kollewijn, Helmond.

19.

Dr F. Kossmann, Rotterdam.

20.

Dr Edw. B. Koster, 's-Gravenhage.

21.

W. Kramer, Wageningen.

22.

Dr J.E. Kroon, Leiden.

23.

K. ter Laan, Zaandam.

24.

Mevr. H. Laman Trip-de Beaufort,
Oberstdorf.

25.

Dr W.J. Leyds, 's-Gravenhage.

26.

S.W.F. Margadant, 's-Gravenhage.

27.

L.C. Michels, Tilburg.

28.

Ministerie van Onderw., Kunsten en
Wetensch., 's-Gravenhage.
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29.

Dr J.W. Muller, Oestgeest.

30.

P. Noordhoff N.V., Groningen.

31.

Raden Mas Noto Soeroto,
's-Gravenhage.

32.

Openb. Leeszaal en Bibliotheek
‘Reuvens’, Leiden.

33.

F. Oudschans Dentz, 's-Gravenhage.

34.

Regeering der Unie van Zuid-Afrika.

35.

Rijkscommissie van advies in zake het
bibliotheekwezen, 's-Gravenhage.

36.

Arthur van Schendel, Ascona.

37.

Dr A. Schillings, Batavia.

38.

Dr L. Simons, 's-Gravenhage.

39.

Universiteitsbibliotheek te Groningen.

40.

Idem te Nijmegen.

41.

Idem te Utrecht.

42.

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

43.

Dr W. de Vreese, Rotterdam.

44.

Dr Jan de Vries, Leiden.

45.

Dr J.L. Walch, 's-Gravenhage.

46.

J.B. Wolters Uitg. Maatsch., Groningen.

47.

D. Wouters, Zeist.

48.

Dr C.J. Wijnaendts Francken, Leiden.
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Lijst der handschriften en boeken, waarmede de bibliotheek is verrijkt.
I. Handschriften.
a. Aantekeningen van D r G.J. B o e k e n o o g e n over de verschillende Nederlandse,
Franse en Engelse redacties van het V o l k s b o e k v a n d e n R i d d e r m e t t e r
S w a n e . - Aantekeningen over en reproducties van houtsneden in hetzelfde
Volksboek. - Fotografiese reproductie van druk E van het V o l k s b o e k v a n d e n
R i d d e r m e t t e r S w a n e . (Antwerpen Verhulst, 1684).
b. Fragment van een perkamenten handschrift van de 15de eeuw, van C h r i s t i n e
d e P i s a n , L a C i t é d e s D a m e s (vgl. Jeanroy, Romania 1922, p. 93 ss., p.
100), gebruikt als omslag voor: De Fonteyne der eeren ende der deught; La Fontaine
1
d'honneur et de vertu. Antwerpen, 1677 .
c. D e V e r m a a k e l y k e M o r g e n - W e k k e r voor Swaerhoofdige Geesten
(waarsch. vertaling van Le Facétieux Réveil-matin etc.) 17de-eeuws handschrift,
o
407 blz. kl. 8 .
a-c uit de nalatenschap van D r G.J. B o e k e n o o g e n .
d. Brieven van M r W i l l e m B i l d e r d i j k aan 1. d e P r i n s v a n O r a n j e
(Koning Willem II) ten geleide van een exemplaar der nieuwe uitgave van Van Haren,
De Geuzen, dd. 5 Aug. 1826. 2. Z. Exc. Grave V a n K i n s b e r g e n , dd. 24 Mei
1816.
e. Gedichten van M r W i l l e m B i l d e r d i j k :
1. Jeftaas Dochter aan Haare Moeder. 1774 (hierbij een afschrift van: Jepthaas
Gemaalinne aan haare Dochter, door I[säac] B[ilderdijk] M.D.).
2. Aan --, ter geleide van eenig teekenwerk. 1774.
3. Yrwin en Fredebag of de Steenrotsklip: Laplandsche romance (1788).
4. Roosjen. Romance. 1794.
5. Het Echtgeluk. Brunswijk 17-2/20-99.
6. Het Nachtspook. Romance. Br. 1799.
7. De Drukpers. Drame. Brunswijk 1805.
8. Napoleon. Ode. Leyden. 1806.
9. Het Noorden aan den Koning. 1809.
10. Koekeloer of de eerste April. Vertelling 1817.
Na eene voorlezing op den eersten April. 1811.
11. Haarlem. 1827.
12. Afschrift van de Burleske Romance: Filemon en Baucis (uitgegeven door Dr
R.A. Kollewijn, in de Navorscher 1891).
f. 30 Fragmenten van toneelstukken van Mr W i l l e m B i l d e r d i j k .
1. Polydor. 2. Floris II en Dirk VI. 3. Romeins treurspel. 4. Reinoud, koning van
Trebizonde. 5. Cleonice. 6. Selima. 7. Olynthia. 8. Alvijne. 9. Helena

1

a

Mej. A.M. Smit, litt. rom. doct . te Leiden, had de vriendelikheid dit fragment te determineren.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1932

75
(parodie). 10. Toneel van een blijspel. 11. Scipio. 12. Arabies treurspel. 13. Byzantijns
treurspel. 14. De verkeerde koffer (Blijspel). 15. Pizarro. 16. Eric, koning van Zweden.
17. Zoë. 18. Middeleeuws toneelstuk. 19. Brutus. 20. Napoleon. 21. Indies (of
Perzies) treurspel. 22. Engelbrecht van Breda. 23. Aza. 24. Pools treurspel. 25.
Jazon. 26. Russies treurspel. 27. Jan van Arkel. 28 Prins Willem I. 29. Schots
toneelstuk. 30. In Turkije spelend blijspel.
g. Proza-aantekeningen van Mr W i l l e m B i l d e r d i j k over: Mathesis,
perspectief, bouwkunst, aesthetiek, declamatie enz.
d-g geschenk van D r R.A. K o l l e w i j n te Helmond.
h. Werken van I r A. R e y d i n g .
1. Register van de werken van A. Reyding in chronologiese rangschikking, met
inliggend, autobiografiese aantekeningen.
2. Naar den Eiffel-toren. Revue.
3. Hookie-Pookie! Revue.
4. De doofpot. Revue (fragment, blz. 221-271),
5. De groote trom. Revue.
6. De slempers. Klucht.
7. Maandaghouders. Revue.
8. 2de HS. van idem.
9. Luilekkerland. Revue.
10. De nieuwe prikkel. Revue (Brouillon).
11. Het hartje van de stad. Revue (Brouillon).
12. Duifje. Drama door A.N.J. Fabius en A. Reyding. 4 dln.
13. Het Boertje van Norameer. Spel der kluchtige geneeskunde door A. Reyding
en G. Unè (Hector Treub).
14. Het Boertje van Norameer. Blijspel (of Spel van de Toekomst) door A. Reyding
en Hector Treub (3de lezing).
15. Middernacht. Monodrama.
16. Cosmopolieten. Blijspel, naar den roman ‘Wereldroes’.
17. De steen der wijzen. Klucht. Andere titel: De slapende Venus.
18. De millioenen-erfenis. Klucht.
19. Gids voor den milicien. Militaire klucht.
20. De beteekenis van het zitten. Satire. Inaugureele reden. Monoloog.
21. Je moet eens komen logeeren. Monoloog.
22. De echte Biedermeyer - De mislukte begrafenis - Meneer Beter - De
revancherubber. Vier humoristische schetsen (uit: De Prins, jrg. 1914).
23. Hare Majesteit (Royal Magorum). Humoristische novelle.
24. De halve oppasser. Humor. novelle.
25. Zijne Excellentie. Cabaret-scènes.
26. Idem. 2de HS.
27. Geef me m'n schoolgeld terug! Satire.
28. Nieuwjaarsdialogen: 1902, 1903, 1905.
29. Idem 1910.
30. Idem 1913.
31. Idem 1914.
32. Idem 1915.
33. Verschillende onuitgegeven sketches, monologen, coupletten enz.: Het
klaaglied van een komedieganger - Nieuw slot van den Nieuwjaarsdialoog 1902 in
‘Kloris en Roosje’ - De ragebol - Het Jong van het Arendsjong. Proloog
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bij ‘Juffrouw Sans-Gêne’ - Ik heb een monoloog gemaakt - Informaties (2 exx.) Visschenbloed (2 exx.) De goedgezinde werkman - De lucifer van den generaal Een muzikale familie - Monoloog (zonder opschrift) - De sleutelklucht - De
vredelievende minnaar - Scenario einer Operette in drei Akten - Hompie
Krentenweger - Monsieur, Madame et Bébé. Mimodrama - Schrift met zangstukjes
- Mannen als ... (met: Nieuw slot) - Het kippenboertje (in Gron. dialect) - De traan Rust in vrede - Een jubileum - De natuurmensch - Een ‘eerste klasse’ - Duett
(Duitsch) - Proloog bij de opening van het Rembrandttheater in Amsterdam.
34. Revue 1929. Onvoltooid. Met aantekeningen in brouillon. (Mag niet opgevoerd
worden).
35. Verschillende kluchten, dialogen en monologen: Licht en Comp. - Cora's
aanbidders achter de schermen - Een uitstapje van Oom - Slaapwandelaar - Petunia
- De soep van Knauze - Nachtbrakers - De goedgezinde werkman - De lucifers van
den generaal - Het toasten (in verschillende redacties) - Het Volapuuk - Een heer
z.b.b.h.h. - De schermmeester - Grootsche fopperijen: grappen in woord en daad.
36. De koene zwemmer. Klucht in 3 bedrijven van Franz Arnold en Ernst Bach.
Vertaling van Jan Stapelveld. Regieboek.
37. Tekeningen, schetsen, costumes enz.
38. Haar model. Blijspel, door Alfario.
h. Ontvangen uit de nalatenschap van I r . A. R e y d i n g door tussenkomst van
D r L. S i m o n s .

1

II. Boeken .
A a n w i n s t e n op ethnografisch en anthropologisch gebied van de afd. Volkenkunde
o

van het Koloniaal Instituut over 1931. Amsterd., 1932. Met afb. 8 .
o

o

Kon. Kol. Instituut te Amst. Mededeeling n . XXIX. Afd. Volkenkunde n .
4.
A c t a e t p r o c e s s u s Canonizacionis Beate Birgitte utg. av. Isak Collijn. Häft 9
o

(Register), 10 (Inledning). Stockholm, 1924-1931. 4 .
Samlingar utgivna av Svenska Fornskriftsällskapet. Andra Serien. Latinska
Skrifter. Bd. I.
A d r i a a n s e , J. Beelden uit het verleden van Hulst en zijn ambacht. Een reeks
o

historische schetsen. Met platen en kaarten. Amsterd., 1930. 8 .
o

A d r i a n i , N. Spraakkunst der Bare'e-taal. Bandoeng, 1931. 8 .
Verhandelingen v.h. Kon. Bataviaasch Genootschap van K. en W. LXX.
A h l b r i n c k , W. Encyclopaedie der Karaïben, behelzend taal, zeden en gewoonten
o

dezer Indianen. Geill. door E. la Rose. Amst., 1931. 8 .
Verhandelingen der Kon. Akademie van Wetensch. te Amst. Afd. Letterk.
N. Reeks, Dl. XXVII, I.
1

Het cijfer achter de titel geplaatst verwijst naar de met hetzelfde cijfer aangeduide naam van
de schenker in de hiervoor geplaatste lijst van schenkers.
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A l b e r s , M a r t i n . Aanvaarding. Arnhem, 1920. 8 .
o

A l b e r s , M a r t i n . Twee broeders. Rotterd., 1930. 8 .
o

A l l a r d , H.J. Vondel en de Paus. Amsterd., 1869. 8 .
A l m a n a c h de Gotha, pour l'année 1811, 1826, 1836, 1837, 1842, 1845-1850,
o

1852-1854, 1857, 1865. Gotha, 1811-1865. Avec illustr. 12 . (22).
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A m e i d e , T h . v a n [pseud. v.J.H. L a b b e r t o n ]. Verzamelde gedichten.
o

1906-1912. Apeldoorn, 1912. 8 .
A n e t a . Van 13 momenten uit een 13-jarig bestaan. Weltevreden. 1931. M. illustr.
o

4 .
A r c h i v , S t a d e r . Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Altertümer der
Herzogtümer Bremen und Verden und des Landes Hadeln. Neue Folge. Heft 6, 8,
o

10, 13- . Stade, 1914- . 8 .
Å r s b o k , N o r d i s k a M u s e e t s o c h S k a n s e n s , Fataburen. 1931.
o

Stockholm, 1931. 8 .
Jahrbuch des Nordischen Museums und Skansens Fataburen. 1931.
Zusammenfassungen.
B a a r t d e l a F a i l l e - W i c h e r s H o e t h , H. De jongen. 2de dr. Arnhem, 1931.
o

8 . (2).
B e a u f o r t , R.F.P. d e . Het mausoleum der Oranje's te Delft. Proefschr. Utrecht.
o

Delft, 1931. M. illustr. 4 . (41).
B e c k , J.T. Wekstemmen. Uit het Hoogd. vert. door J.J. van Toorenenbergen.
o

Amst., [1880]. 8 . (5).
B e r g , D e O u d e V a n d e n [pseud. v.A. O o m s ]. Strooptochten door
Nederland of geographische lessen in sneldichten en spelingen des woords.
o

Deventer, 1885. 8 .
B e r g , D e O u d e v a n d e n [pseud. v.A. O o m s ]. Flonkerstippen der historiën
of geschiedkundige lessen in lierdichten en spelingen des woords. Deventer, 1885.
o

8 .
o

B e v e r s l u i s , M a r t i e n . Zwerversweelde. Gedichten. Blaricum, z.j. 8 .
B i b l i o g r a p h i e , N e d e r l a n d s c h e . Maandblad voor boekenvrienden. Jrg.
o

76- . Leiden, 1931- . 8 .
B i l d e r d i j k , W. De goudmaker. Blijspel. Een indirekte navolging van Ludvig
Holberg's Det arabiske pulver. Volgens het enig bekende handschrift voor het eerst
o

uitgeg. door H. Logeman. Gand, Paris, 1925. Met reprod. 8 .
Université de Gand. Recueil de travaux publiés par la Faculté de philos.
et lettres. Fasc. 55.
B l a n c q u a e r t , E. en H. V a n g a s s e n . Dialect-atlas van Zuid-Oost-Vlaanderen.
Met 150 kaarten. Dl. I-II. Antwerpen, [1930]. fol. 2 dln.
Reeks Nederlandsche Dialectatlassen. 2.
B l i n k , H. 12 Februari 1852-12 Februari 1932. Een tijds- en levensbeeld.
o

Autobiographie. Den Haag, 1932. Met portr. 8 . (6).
B l i s c a p , D i e e e r s t e , V a n M a r i a . Opnieuw uitgegeven en toegelicht door
o

Willem de Vreese. Met een facsimile. 's-Gravenhage, 1931. 8 .
B l o m m a e r t , W. Les châtelains de Flandre. Étude d'histoire constitutionnelle.
o

Gand, 1915. 8 .
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Université de Gand. Recueil de travaux publiés par la Faculté de
philosophie et lettres. Fasc. 46.
B l o m m a e r t , W. en S.F.N. G i e . Uit ou reisbeskrywinge, dagverhale en ander
o

letterkundige bronne oor die Kaap. Kaapstad, 1922. Met illustr. 8 .
o

B o e k e n , H e i n [J.]. Verzen. Amsterdam, z.j. 8 .
B o e n s , D a a n F. Menschen in de grachten. Werk gedegen in de loopgraven.
o

De Panne, 1918. 8 .
o

B o n n , S. Zangen van hoop. Gedichten. Amsterd., 1919. 8 .
Nederlandsche Bibliotheek. 389.
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o

B o r d e w i j k J r ., J o h . Zieleklanken. Zeist, 1909. 8 .
o

B o u t e n s , P.C Bezonnen verzen. Haarlem, 1931. 8 .
B o w e n , M a r j . [pseud. van G a b r . V e r e C a m p b e l l ]. De Nederlanden
(gezien door de oogen eener Engelsche). Causerieën over de elf provinciën. Dl.
o

I-II. 's-Gravenh., z.j. 8 .
B o i j e n s , J a n P. Mr. Carel Vosmaer. Proefschr. Utrecht. Helmond, 1931. M.
o

portr. 8 . (41).
B r a a k , M e n n o t e r . Het carnaval der burgers. Een gelijkenis in gelijkenissen.
o

Arnhem, 1930. 8 .
o

B r a a k , M e n n o t e r . Afscheid van domineesland. Brussel, 1931. 8 .
Standpunten & getuigenissen.
o

B r a a k , M e n n o t e r . Man tegen man. Brussel, 1931. 8 .
Standpunten & getuigenissen.
B r a n d s t e t t e r , R e n w . Wir Menschen der indonesischen Erde. Luzern, 1931.
o

8 . (8).
VII. Das Sprechen und die Sprache im Spiegel der indonesischen Idiome
und Literaturen.
B r a n d t , G e r . Het leven en bedrijf van den Heere Michiel de Ruiter ... Met schoone
koopere plaaten verciert. Amst., 1691. fol. (16).
B r a n d t , G e e r . Het leven van Pieter Corn. Hooft en de Lykreeden, uitgeg. door
o

P. Leendertz Jr. 's-Gravenh., 1932. 8 .
B r a n d t , G e e r . Het leven van Joost van den Vondel, uitgeg. door P. Leendertz
o

Jr. 's-Gravenh., 1932. 8 .
B r e d e r o o , G.A. Moortje. Uitg. en toegelicht door F.A. Stoett. Zutphen, 1931.
o

8 .
B r e m e r , F r e d e r i k e . De dochters van den president. Verhaal van eene
o

gouvernante. Groningen, 1842. 8 . (5).
B r o n n e n tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd, uitgeg.
o

door W.S. Unger. Dl. III. 's-Gravenh., 1931. 8 .
Rijks geschiedkundige publicatiën. 75.
B r u g m a n s , H. Geschiedenis van Amsterdam van den oorsprong af tot heden.
o

Geïllustr. onder toezicht van A.E. d'Ailly. Dl. III-IV. Amsterd., 1930. 4 .
De Bloeitijd I-II.
Nederlandsche Stedengeschiedenis I.
o

B r u s s e , M.J. Jacobus van Looy over zijn werk. Rotterd., 1930. Met portr. 8 .
B u r g e r , H. Klassiek en modern opgeleiden voor de poort der hoogeschool.
o

Amsterd., 1910. 8 . (9).
o

B u r g e r , H. Kwakzalverij en haar bestrijding. Feestrede. Z. pl. 1931. 8 . (9).
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o

B u r g e r , H. Vrede en fierheid. Toespraak. Amsterd., 1931. 8 . (9).
o

B u r g e r , H. Uitgezochte opstellen en toespraken. Amsterd, z.j. 8 . (9).
C a r e l s e n , G e e r t r u i d a (A.G. d e L e e u w ). Herinneringen. Haarl., 1928.
o

M. portr. 8 .
C a t a l o g u s van Hollandsche prentkunst van de XVIde tot de XXste eeuw
tentoongesteld in het Prentenkabinet der Rijksuniversiteit te Leiden. Leiden, [1930].
o

12 .
C a t a l o g u s der verzameling schilderijen in het Stedelijk Museum te Alkmaar.
o

Opnieuw bewerkt door N.J.M. Dresch. 5de dr. Alkmaar, 1932. Met reprod. 8 .
C h a u c e r , G e o f f r e y . De vertellingen van de pelgrims naar Kantelberg, vertaald
o

door A.J. Barnouw. Haarl, 1930. 8 .
C o l e n b r a n d e r , H.T. Willem I koning der Nederlanden. Geïllustr. onder toezicht
o

van N. Beets. Dl. I 1772-1815. Amsterd., 1931. 8 .
Nederl. Historische Bibliotheek uitgeg. onder leiding van H. Brugmans.
XVIII
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o

C o l l e m , A. v a n . Van stad en land. Gedichten. Rotterd., 1906. 8 .
C o l l e m , A. v a n . Liederen. Eerste deel. Liederen van huisvlijt. Bussum, 1917.
o

8 .
o

C o l l e m , A. v a n . Nieuwe liederen der gemeenschap. Bussum, 1920. 8 .
C o l l e m , A. v a n . Van God en van de natuur. Een boek in verzen. Bussum,
o

1921. 8 .
C o t t i n , S o p h . R i s t a u d . Amelia Mansfield. Uit het Fransch. Leyden, 1811.
o

8 .
o

C r e m e r , J.J. Daniël Sils. 2de dr. Leiden, 1875. 8 . (29).
D a g h - r e g i s t e r gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse
als over geheel Nederlandts India. Anno 1682. II. Uitgeg.: onder toezicht van W.
o

Fruin-Mees. Batavia, 1931. 8 . (4).
D a m , P i e t e r v a n . Beschryvinge van de Oostindische Compagnie. Tweede
o

boek, deel II, uitgeg. door F.W. Stapel. 's-Gravenh., 1932. 8 .
Rijks geschiedkundige publicatiën. 76.
D a m b r e , O. De dichter Justus de Harduyn (1582-1641). Een biographische en
o

letterkundige studie. Gand, Paris, 1926. 8 .
Université de Gand. Recueil de travaux publiés par la Faculté de philos.
et lettres. Fasc. 58.
D a n i ë l s , A.M. [P a t e r L u d o v i c u s M a r i a ]. Meester Dirc van Delf. Zijn persoon
o

en zijn werk. Proefschr. Utrecht. Nijmegen-Utrecht, 1932. 8 . (10).
o

D a n s e r , J.G. Ontmoetingen. ['s-Gravenh.], 1917. 8 .
D e p t , G a s t . G. Les influences anglaise et française dans le comté de Flandre
o

au début du XIIIe siècle. Gent, Parijs, 1928. 8 .
Universiteit te Gent. Werken uitgeg. door de Faculteit der wijsberg. en
letteren. Afl. 59.
D i e t r i c h , A l b . Kunstwoordenleer der zigtbaar-bloeijende planten, ten gebruike
bij het onderwijs in de kruidkunde voor eerstbeginnenden. 2de verm. uitg. m. 24
o

pltn. In het Nederd. bewerkt door W.H. de Vriese. Amsterd., 1841. 8 .
D o n e l d e y , A r n . Das Bremer mittelniederdeutsche Arzneibuch des Arnoldus
o

Doneldey. Mit Einl. und Glossar herausg. von E. Windler. Neumünster, 1932. 8 .
Niederdeutsche Denkmäler. Herausgeg. vom Verein für niederdeutsche
Sprachforschung. Bd. VII.
D o n k , W.A. v a n d e r . Iets over Gorcum's oudste stadsrecht (1287). [Gorinchem],
o

1932. 8 .
Overdruk uit het Gorinch. Nieuwsblad.
D o n k e r , A n t h . [pseud. van N.A. D o n k e r s l o o t ]. Fausten en faunen.
o

Beschouwingen over boeken en menschen. Amsterd., 1930. 8 .
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D u i n k e r , A n n a C.M. Claude de Sainte-Marthe prêtre et confesseur de
o

Port-Royal. Essai biographique. Proefschr. Groningen. Haarlem, 1932. 8 . (39).
D u n k e r , H a n s . Werbungs-, Verlobungs- und Hochzeitsgebräuche in
o

Schleswig-Holstein. Inaug.-Diss. Kiel, 1930. 8 .
E b e r l , H a n s O. Jakob Ph. Fallmerayers Schriften in ihrer Bedeutung für die
historische Erkenntnis des graeko-slavischen Kultur-Kreises. Inaug.-Diss. Kiel.
o

Berlin, 1930. 8 .
E d m o u r en A r t h u r , door den schrijver van Lorenzo. Naar de vierde Fransche
o

uitgave, door A. V[an] D[er] H[oeven]. 's Bosch, 1858, kl. 8 . (5).
E e c k h o u t , J o r i s . Herinneringen aan Karel van de Woestijne. Kortrijk, [1931].
o

Met 2 portr. 8 .
E h r e n g a b e dem deutschen Juristentage überreicht vom Verein für Lübeckische
o

Geschichte und Altertumskunde. Lübeck, 1931. 8 .
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E m p e l , M. v a n , en H. P i e t e r s . Zeeland door de eeuwen heen. Afl. 1- .
o

Middelburg, 1931- . 8 .
E x h i b i t of books printed during the XVth century and known as incunabula.
Selected from the Vollbehr Collection purchased by act of Congress 1930.
o

Washington, 1930. 8 .
The Library of Congress.
E y c k , P.N. v a n . Gedichten. Het ronde perk. Lichtende golven. Amsterd., 1917.
o

8 .
Nederlandsche Bibliotheek. 353.
o

E y s s e l s t e i j n , Ben van. Om 't hooge licht. Verzen. Rotterd., 1923. 8 .
F a b i u s , A.N.J. en A. R e y d i n g . Het lintje. Blijspel in drie bedrijven. Amsterd.,
o

1901. 8 .
F a b i u s , A.N.J. en A. R e y d i n g . Stadhuispijn. Blijspel in één bedrijf. Kampen,
o

z.j. 8 . (38).
F a b r i c i u s , J o h a n . Het meisje met de blauwe, hoed. Roman uit het
o

soldatenleven. 3de dr. 's-Gravenh., 1930. 8 .
o

F a b r i c i u s , J o h a n . Venetiaansch avontuur. 's-Gravenh., 1931. 8 .
F a b r i c i u s , J o h . W i g m o r e . Java Ho! The adventures of four boys amid fire,
storm and shipwreck. Abridged and translated from the German by M.C. Darnton.
o

New-York, [1931]. Geill. 8 .
me

F a i d e r , P a u l , et M F a i d e r -F e y t m a n s . Catalogue des manuscrits de la
bibliothèque publique de la ville de Mons. Précédé d'une introduction et suivi de
o

tables méthodiques. Gent, Paris, 1931. 8 .
Universiteit te Gent. Werken uitgeg. door de Facult. der wijsbegeerte en
letteren. 65e aflevering.
F e l i x , D.A. De archieven krachtens de Kon. Besl. van 28 Aug. 1919 naar het
Rijksarchief in Zeeland overgebracht, Rechterlijke en Notarieele Archieven, (1796)
o

1811-1838 (1842). 's-Gravenh., 1931. 8 . (28).)
F e s t s c h r i f t Professor Dr. Conrad Borchling zum 60. Geburtstag dargebracht
o

von seinen Schülern. Hamburg, 1932. 8 .
Korrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung.
Heft XLV 1/2.
F e s t s c h r i f t für Prof. Dr. Martin Wehrmann zum 70. Geburtstage. Stettin, 1931.
o

8 . m. portr.
Baltische Studien. Herausgeg. von der Gesellschaft für pommersche
Geschichte und Altertumskunde. Neue Folge Bd. XXXIII, Heft I.
F ê t e s du cinquième centenaire. Université catholique de Louvain. Tongres, 1931.
o

8 .
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F l o u , K. d e . Woordenboek der toponymie. Inleiding: inhoudsopgave en eerste
o

hoofdstuk. Ledeberg - Gent, 1931. 8 .
Kon. Vlaamsche Academie voor taal- en letterkunde. Verslagen en
mededeelingen, Oct. 1931.
o

F l o u , K. d e . Woordenboek der toponymie. Dl. XII. Brugge, 1931. 8 .
K. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde.
F o r t m a n , B. d e G a a y . Over den arbeid van den reveilkring na 1840. Z. pl. en
o

j. 8 .
Overdruk uit ‘Stemmen des tijds’ 1931.
F o r u m . Maandschrift voor letteren en kunst, onder leiding van Menno ter Braak,
o

E. du Perron, Maurice Roelants, Ev. Bouws. Jrg. I- . Rotterdam, 1932- . 8 .
o

F r a n q u i n e t , E. Maskeraad. Mastreech, 1927. 8 . (11).
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F r a n q u i n e t , E. Vogels vliegen over Limburg. Met 16 illustr. naar luchtfoto's en
o

andere. Maastricht, 1930. 8 . (11).
F r a n q u i n e t , E. Boerderij-typen in Limburg, met 36 afbeeldingen. Maastricht,
o

1931. 8 . (11).
o

Uitgaven van de Prov. Schoonheidscomm. voor Limburg. N . 2.
F r a n q u i n e t , E. Figuren uit de geschiedenis der Maastrichtsche dialectlitteratuur.
o

Scheveningen, 1931. kl.-8 . (11).
F u n c k e , O. Paulus te water en te land, vertaald door H.C.H. Reyers. Met eene
o

voorrede van J.J. van Oosterzee. Rotterd., 1878. 8 . (5).
G e d e n k - A l b u m 1679-1929 bij gelegenheid van den 200sten verjaardag van
het zalig afsterven van Neerlands grootsten dichter Joost van den Vondel. Met een
o

voorwoord van J.M.F. Sterck. Maastricht, 1929. kl.-8 .
o

G e d e n k b o e k Edw. B. Koster. 1861-1931. Z. pl. en j. 8 . (20).
G e d e n k s c h r i f t van de Firma R. Mees & Zoonen ter gelegenheid van haar
tweehonderd-jarig bestaan 1720-1920 samengesteld door R. Mees. [Rotterdam,
o

1920]. Met illustr. 4 . (32).
G e s c h e n k . Bijdragen van Nederlandsche schrijvers en schrijfsters,
bijeengebracht ter gelegenheid van de Nederlandsche boekenweek 7-14 Mei 1932.
o

Z. pl., [1932]. Met portr. 8 .
G e u b e l s , M a r . (P r . M i c h a ë l a Ss. T r i n i t a t e ). Jeruzalemsche reyze, in
o

het licht gegeven door Joanna van Eynde ... Dendermonde, 1780. kl.-8 .
o

G e w i n , E.E. Studiën over volksgeloof. Groningen, 1930. 8 .
G e z e l l e , G u i d o . Jubileumuitgave van G. G's volledige werken. [Brussel],
o

1930. 8 . (1).
Liederen, eerdichten et reliqua. Tekstkritisch uitg. door P. Allossery. Met
inleid. over G.G., een mystieken godschouwer door J. Mahieu.
G i n n e k e n , J a c . v a n . Grondbeginsel van de schrijfwijze der Nederlandsche
o

taal. Hilversum, 1931. 8 .
G o g h - K a u l b a c h , A n n a v a n . De liefde die overwint. 2de dr. Amsterdam,
o

[1931]. 8 . (14).
G o g h - K a u l b a c h , A n n a v a n . Carla de Stoute. Geillustr. door Freddie
o

Langeler. Amsterd., [1931]. 8 . (14).
G r a s , E.J. De Noordse Loki-mythen in hun onderling verband. Haarlem, 1931.
o

8 .
Nederlandsche bijdragen op het gebied van Germaansche philologie en
linguistiek. II.
o

G r e g o r y , J.L. Verzen. Rotterd., 1917. 8 .
o

G r e s h o f f , J. Spijkers met koppen. Brussel, 1931. 8 .
Standpunten & getuigenissen.
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o

G r e s h o f f , J. Voetzoekers. Brussel, 1932. 8 .
Standpunten & getuigenissen.
o

G r o e n e v e l t , E r n s t . De Narcis. Verzen. Amsterd., z.j. 8 .
G r o l , H.G. v a n . De geschiedenis der oude havens van Vlissingen, alsmede de
o

invloed van Oranje op hare verdere ontwikkeling. Vlissingen, 1931. M. pltn. 8 .
G r o o t a e r s , L. en J. G r a u l s . Klankleer van het Hasseltsch dialect. Leuven,
o

1930. 8 .
Kon. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde.
H a a n , J.C. d e . Studiën over de Romeinsche elementen in Hooft's nietdramatische
o

poezie. Proefschrift Groningen. Santpoort, 1923. 8 . (15).
H a a n , J.C. d e . Oost en West in Voor-Azië. Openbare Les. Bandoeng, [1924].
o

8 . (15).
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H a c k m a n n , H. Die dreihundert Mönchsgebote des Chinesischen Taoismus.
o

Amst., 1931. 8 .
Verhandelingen der K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Afd. Letterk. Nieuwe
o

reeks dl. XXXII, n . 1.
H a m , J o h . v a n . Beschouwingen over de literaire betekenis der Laxdoela Saga.
o

Proefschr. Leiden. Amsterd., 1932. 8 . (44).
H a n s c h k e , H a n s . Der Gebrauch der Kasus im Altostfriesischen (Nominativ
o

und Akkusativ). Inaug.-Diss. Kiel, 1929. 8 .
H a t t e s e n , Benno. Literatur- und theatergeschichtliche Beiträge zur Auffassung
o

der Faustrolle. Inaug.-Diss. Kiel. Eckernförde, 1929, 8 .
H e e r m a n , F r a n c . De guldene annotatien. Vertonende de heerlijckste daden,
deughden, leeringen en sententien van d'alder-doorluchtichste ende vermaerste
o

mannen der werelt. Leeuwarden, 1640. Met portr. kl. 8 .
H e l d , F r i e d r . Augustins Enarrationes in Psalmos als exegetische Vorlage für
o

Luthers erste Psalmenvorlesung. Inaug.-Diss. Kiel, 1929. 8 .
H e l i k o n . Maandschrift voor poëzie onder redactie van en uitgegeven door
o

A.A.M. Stols. 1e jrg. (1931) - . Maastricht en Brussel, 1931- . 8 .
o

H e r r I v a n . Kritisk upplaga utg. av Erik Noreen. Häft 2. [Stockholm, 1931]. 8 .
Samlingar utgivna av Svenska Fornskriftsällskapet. Häft. 165.
H e r w e r d e n , P.J. v a n . Het verblijf van Lodewijk van Nassau in Frankrijk.
o

Hugenoten en Geuzen 1568-1572. Proefschr. Gron. Assen, 1932. Met portr. 8 .
(39)
H e u r c k , E m i l e H. van. Les livres populaires flamands. 65 illustrations dans
o

le texte. Préface de M. Sabbe. Anvers, [1931]. 4 .
H e y t i n g , A u g . Willem Bilderdijk als dichter. Nieuwe studies. Dl. I- . 's-Gravenh.,
o

1931- . 8 .
I Albert Verwey en Bilderdijk.
H i l d e b r a n d , K. Het reglement reformatoir in Stad en Lande in praktijk
o

(1749-1780). Ac. proefschr. Groningen, 1932. 8 . (39).
H i s t o r i e , D e , van Doctor Johannes Faustus ... bewerkt en ingeleid door René
o

de Clercq. Platen van A. Hahn Jr. Zeist, 1931. 4 .
H i s t o r i e , D e , van den vier Heemskinderen. Uitg. naar den druk van 1508,
o

berustende op de Univ. bibl. te München door G.S. Overdiep. Groningen, 1931. 8 .
Groninger bijdragen voor taal- en letterkunde. Dl. I.
H i s t o r i e , D i e W a e r a c h t i g e e n d e e e n s e e r w o n d e r l i j c k e , van
o

Mariken van Nieumeghen. Uitgeg. door W.H. Beuken. Zutphen, 1931. 8 .
Klassiek letterkundig pantheon.
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H i s t o r i e , E e n s c h o n e e n d e m i r a c u l e u s e , vanden ridder metter swane
die te Nimmeghen in Gelderlandt t'scheep quam ... Naar den Amsterdamschen druk
van Corn Dircksz. Cool uit het jaar 1651 uitg. door G.J. Boekenoogen. Met 10 afb.
o

Leiden, 1931. 8 .
Nederlandsche Volksboeken III.
H ö i j e r , B e n j . Filosofiska Föreläsningar 1806-1812, uitgivna av B. Liljekrantz.
o

Lund, [1931]. 8 .
Skrifter utgivna av K. humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund. XIII.
H o g e n d o r p , G i j s b r e c h t v a n . De spelen. Uitgeg. door Fr. Kossmann. Met
o

2 facsimiles. 's-Gravenh., 1932. 8 . (19).
H o l l a n d , J a n [p s e u d . v.A.J. V i t r i n g a ]. Darwinia. Een roman uit een nieuwe
o

wereld. Deventer, 1876. 2 dln. 8 . (3).
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H o l l a n d , J a n [pseud. van A.J. V i t r i n g a ]. Het smeult. Moeten wij wachten,
o

totdat de vlam uitslaat? Deventer, 1890. 8 .
H o l l a n d , J a n [ps. van A.J. V i t r i n g a ]. Pessimistisch optimisme. Utrecht,
o

1893. 8 .
H o m m a g e du Service archéologique des Indes néerlandaises au Premier
Congrès des Préhistoriens d'Extrême-Orient à Hanoi 25-31 Janvier 1932. Publié
o

par la Société royale des arts et des sciences de Batavia. Batavia, 1932. 4 . (4),
Service archéologique des Indes néerlandaises.
H o o f t , P.C. Granida. Uitgeg. door J.H. van den Bosch. 5de, op nieuw bewerkte
o

druk. Zwolle, 1931. kl.-8 . (7).
o

Zwolsche herdrukken. le Reeks. N . 2.
o

H o u w i n k , R o e l . Brieven aan een gevangene. Amsterd., 1930. 8 .
o

H o u w i n k , R o e l . Strophen en andere gedichten. Rotterd., 1930. 8 .
H o u w i n k , R o e l . Inleiding tot de hedendaagsche Nederlandsche letterkunde.
o

Groningen, 1932. M. portr. 8 .
H u e s m a n , E l s e . Heinrich Steffens in seinen Beziehungen zur deutschen
Frühromantik unter besonderer Berücksichtigung seiner Naturphilosophie.
o

Inaug.-Diss. Kiel. Heide in Holstein, 1929. 8 .
o

H u i z i n g a , J. Erasmus. Haarlem, 1924. 8 . (32).
H u l l u , J. d e en J.A. B r a k m a n . De hofsteden van Groede en Breskens en
o

hunne bewoners in vroeger en later tijd. Oostburg, 1930. Met 2 pltn. 8 .
H u n n i n g h e r , B e n j . Het dramatische werk van Schimmel in verband met het
Amsterdamsche tooneelleven in de negentiende eeuw. Proefschr. Utrecht. Amsterd.,
o

1931. Met portr. 8 . (41).
H u y s m a n s , R u d . H.A. Wazo van Luik in den ideeënstrijd zijner dagen. Acad.
o

proefschr. Nijmegen, Utrecht, 1932. 8 . (40).
I s a a c v a n N i n i v é . Uit de geschriften van - door H. Laman Trip-de Beaufort.
o

Bussum, 1931. 8 . (24).
J a a r b o e k e n . XXVIIIe zitting Congres van Antwerpen 1930. Aflevering I-II.
o

Antw., 1930-'31. 8 .
Oudheid- en geschiedkundig verbond van België.
Académie royale d'archéologie de Belgique. Annales. LXXVII.
J a a r v e r s l a g . Vereeniging Het Bilderdijk-Museum. 21 (1928-1929) - . Amsterdam,
o

1930- . 8 . (26).
J a a r v e r s l a g . Kon. Vereeniging ‘Koloniaal Instituut’. Amsterdam. 21 (1931) o

. Amsterd., 1932- . 8 .
J a p i k s e , N. Prins Willem III, de stadhouder-koning. Geïllustr. onder toezicht
o

van den schrijver. Dl. I. Amsterdam, 1930. 8 .
Nederl. Historische Bibliotheek XVII.
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J e f f r e y s , K a t h . Kaapse archiefstukken lopende over het jaar 1782, afgeschreven,
o

bewerkt en van een register voorzien. Deel I. Kaapstad, 1931. 8 . (34).
J o h a n û z d e m V i r g i e r e , eine spätmhd. Ritterdichtung nach fläm. Quelle
nebst dem Faksimileabdruck des fläm. Volksbuches Joncker Jan wt den Vergiere.
Herausgeg. und eingeleitet van Rob. Priebsch. Mit einer Tafel in Manuldruck.
o

Heidelberg, 1931. 8 .
Germanische Bibliothek begründet von W. Streitberg. Zweite Abteilung.
Untersuch. und Texte. 32 er. Bd.
o

J o n g , A.M. d e . De martelgang van Kromme Lindert. Amsterdam, 1930. 8 .
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J o n g , C o r s t . d e . Handwoordenboek der natuurkundige wetenschappen. Leiden,
o

1869. 4 .
o

J o n k e r , J.C.G. Lettineesche taalstudiën. Bandoeng, 1932. 8 .
Verhandelingen van het Kon. Bataviaasch Genootschap van K. en W. Dl.
LXIX.
J o o s , A m . Waasch idioticon, bewerkt door - met de medehulp van veel
o

taalminnende Wazenaars. Gent, 1900. 8 .
J o o s , A m . Vertelsels van het Vlaamsche volk. Bundel I-IV. Brussel, 1926-'30.
o

4 .
Eerste bundel, 3de dr.
K a n , J. v a n . Compagniesbescheiden en aanverwante archivalia in Britsch-Indië
o

en op Ceylon. Verslag van een onderzoek in 1929-1930. Batavia, 1931. 8 . (4).
o

K a r s t e n , G. Het dialect van Drechterland. I. Purmerend, 1931. 8 .
K a t e , J.J.L. t e n . Van de krib tot de kroon. Evangeliebladen in proza en poëzy.
o

Amsterdam, 1877. 8 . (5).
o

K e m p , P i e r r e . Het wondere lied. 2de dr. Amsterd., z.j. 8 .
K e r n k a m p , G.W. Van menschen en tijden. I Studiën over geschiedschrijvers.
o

Haarlem, 1931. 8 .
K e r n k a m p , J.H. De handel op den vijand 1572-1609. I 1572-1588. Proefschr.
o

Utrecht. Utrecht, 1931. 8 . (41).
o

K e u l s , H.W.J.M. In den stroom. Gedichten. ['s-Gravenh.], 1920. 8 .
o

K l ö n n e , B.H. Marius en Vondel. Bekeerder en bekeerling. Leiden, 1885. 8 .
o

K l ö n n e , B.H. Marius gehandhaafd. Leiden, 1885. 8 .
K l o o s , W i l l e m . Letterkundige inzichten en vergezichten. XVI. Nieuwere
o

literatuurgeschiedenis XXI. Den Haag, 1931. 8 .
K l u c h t e n , D r i e , uit de zestiende eeuw. Een esbatement vande Schuifman Een esbatement van Hanneken Leckertant - Een batement vanden Katmaecker.
o

Uitgeg. en toegelicht door F.A. Stoett. Zutphen, 1932. 8 .
K o o p m a n s , J. Letterkundige studien over de 19de eeuw. Verzameld door J.H.
o

van den Bosch en C.G.N. de Vooys. Amst., 1931. 8 .
o

K r a m e r , W. Het literaire kunstwerk. Groningen, 1932. 8 . (21).
K r o n i e k van Harderwijk. 1231-1931 [door J. de Jong Saakes, J.W. van den
o

Bosch, P. Berends, J. Moll]. Harderwijk, 1931. Met pltn. 8 .
o

K u m m e r , J.C. Nederlandsche spraakkunst. 3de dr. Amsterdam, 1914. 8 . (29).
K u n s t , J. A study on Papuan music, written at the hand of phonograms .. by
C.C.F.M. Le Roux, with 63 pen and ink drawings by Mas Pirngadi. Weltevreden,
o

1931. 8 . (17).
Expedition to the Central Mountains (Nassaurange) in the Netherlands
East Indies 1926. V. The Netherlands East Indies Committee for Scientific
research.
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K u t s c h b a c h , A. Geschichte der Tuchscherer-Innung in Leipzig. Leipzig, 1931.
o

M. pltn. 8 .
Beiheft der Schriften des Vereins für die Geschichte Leipzigs.
o

L a m , H.J. Miangas (Palmas). Scattered annotations. Batavia, 1932. Geill. 8 . (17).
Indisch Comité voor wetenschappelijke onderzoekingen. Batavia. VI.
L a m p e n , W i l l i b r . De beteekenis der palaeographie als wetenschap. Rede.
o

Nijmegen, Utrecht, 1932. 8 . (40).
L a n g e n d o n c k , P r o s p e r v a n . Verzen. Met inleiding door Jaak Boonen.
o

Amsterd., 1918. 8 .
Nederlandsche Bibliotheek. 369.
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L a S e r r e , P. de. De Spiegel die niet vleyd. Handelende van de verachting der
werelt, en van de bedenkingen des doots. Nieuwelijks door J.H. Glazemaker vertaalt;
o

en met kopere platen verciert. t'Amsterdam, 1667. kl. 8 .
L a S e r r e , P. de. Het graf der wereltse vermakingen; Met de morgen-wekker
o

der Jonckvrouwen. Vertaalt door J.D. t'Amsterd., 1666. kl. 8 .
L a S e r r e , P. de. Gedachtenisze der eeuwigheyt .... vermeerdert met ses
aandachtige aanmerkingen,.. alles uit de Fransche tale overgezet door Jac. van der
o

Schuere. t'Amsterd., [1667]. kl. 8 .
L a u d a r i o d e P i s e , Le, du MS. 8521 de la Bibliothèque de l'Arsenal de Paris.
o

Etude linguistique par Erik Staaff. T. I- . Uppsala, [1931]. 8 .
I. Introduction, texte, notes, glossaire.
Skrifter utgivna av K. Human. Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. 27 : 1.
L a u r i l l a r d , E. De zeven hoofdzonden. Zeven voordrachten. Volksuitgave. Amst.,
o

1881. 8 . (5).
L e e n d e r t z J r ., P. Bibliographie der werken van P.C. Hooft. 's-Gravenh., 1931.
o

8 .
Bijdragen tot eene Nederlandsche bibliographie uitg. door het Fred.
Muller-Fonds.
o

L e e u w , A a r t v a n d e r . Sint-Veit en andere vertellingen. Amsterd., 1919. 8 .
Nederlandsche Bibliotheek. 387.
o

L e e u w , A a r t v a n d e r . De kleine Rudolf. Rotterdam, 1930. 8 .
L e n n e p , J. v a n . De pleegzoon. Een verhaal in twee deelen. Amsterd., 1833.
o

8 .
o

L e o p o l d , J.H. Werken I-II. Rotterdam, 1926. 8 .
Verzen. Eerste bundel. 3de dr. Tweede bundel. 1e druk.
L e v e l t , H. Oudenbosch in verleden en heden. Voorafgegaan door een beknopte
geschiedenis der St. Bernaarts-abdij bij Antwerpen. Met inleiding van Jac. van
o

Ginneken. Zundert, 1931. 8 .
L e v e n e o n s H e r e n , V a n d e n . Bloemlezing uit het middeleeuwsche gedicht
o

met inleiding door W.H. Beuken. Zutphen, 1931. 8 .
Klassiek letterkundig pantheon.
L e y c e s t e r , R o b e r t D u d l e y g r a a f v a n . Correspondentie van - en andere
documenten betreffende zijn gouvernement-generaal in de Nederlanden 1585-1588.
Uitgegeven met subsidie van Teylers Tweede genootschap door H. Brugmans. Dl.
o

I-III. Utrecht, 1931. 8 .
Werken uitgeg. door het Historisch Genootschap (gevestigd te Utrecht).
o

Derde serie n . 56-58.
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L e y d s , W.J. Derde verzameling (Correspondentie 1900). Deel I-II. (Als manuscript
o

gedrukt). 's-Gravenhage, 1931. 2 dln. 8 . (25).
L i l j e g r e n , S.B. A french draft constitution of 1792 modelled on James
Harrington's Oceana. Théodore Lesueur Idées sur l'espèce de gouvernement
populaire qui pourroit convenir à un pays de l'étendue et de la population présumé
de la France. Edited with an introd. on Harrington's influence in France, and notes.
o

Lund, 1932. 8 .
Skrifter utgivna av Kungl. humanistiska vetenskapssamfundet i Lund.
XVII.
o

L i n d e m a n n , F r i e d r . De Nobiskroog. Geschichten. Hamborg, [1931]. 8 .
Quickborn-Bücher, Band 45.
L i v r e d e s M e s t i e r s , H e t B r u g s c h e , en zijn navolgingen. Vier aloude
conversatieboekjes om Fransch te leeren. Nieuwe uitg. bezorgd en ingeleid door
o

Jan Gessler. Brugge, 1931. 6 dln. 4 .
I. Livre des mestiers. II. Gesprächbüchlein. III. Ryght good lernyng. IV.
Vocabulaer.
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L j u n g v i k , H e r m . Beiträge zur Syntax der spätgriechischen Volkssprache.
o

Uppsala, [1932]. 8 .
Skrifter utgivna av K. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala 27
: 3.
o

L o k h o r s t , E m m y v a n . Droomen. Amsterd., 1930. 8 .
L o o y , J a c . v a n . De wonderlijke avonturen van Zebedeus. Met houtsneden
o

van J.B. Heukelom. Amsterd, 1925. 8 .
L o o y , J a c . v a n . De wonderlijke avonturen van Zebedeus. Nieuwe bijlagen.
o

Met houtsneden van J.B. Heukelom. Amsterd., 1925. 8 .
L o o y , J a c . v a n . De wonderlijke avonturen van Zebedeus. Nieuwste bijlagen.
o

Met houtsneden van J.B. Heukelom. Amsterd., 1925. 8 .
o

L o o y , J a c . v a n . Jakob. Leiden, [1931]. 8 .
o

L o o y , J a c . v a n . Gedichten. 1884-1925. Leiden, 1932. 8 .
L ü d t k e , W i l h . Untersuchungen zum Satzbau des Thukydides (Das sog.
o

Anakoluth). Inaug.-Diss. Kiel. Borna-Leipzig, 1930. 8 .
L u s c h i n - F e s t s c h r i f t , herausgegeben vom Ausschusse des Historischen
o

Vereines für Steiermark. Graz, 1931. M. portr. 8 .
Zeitschrift des Hist. Vereines für Steiermark. Jahrg. XXVI.
L u y t , A.J. Klikspaans studentenschetsen, bijdrage tot de kennis van Kneppelhout
o

als mensch en als schrijver. Leiden, z.j. 8 .
M a c h e n , W.C.H. Warmond voorheen en thans. Tweede deel: De voormalige
ridderhofstede te Warmond met afb. naar oude prenten, kaarten en teekeningen
o

van Alexis Machen en C.O. de Vroomen. Leiden, [1932]. 8 .
M a r g a d a n t , S.W.F. Lexilogus. Latijnsche en Grieksche werkwoorden met
composita en andere afleidingen en aanteekeningen omtrent beteekenis en
o

etymologie. 's-Gravenh., 1931. 8 . (26).
M e d e d e e l i n g e n van de Stedelijke Hoofdbibliotheek [te Antwerpen]. Jrg. I
o

(1928) - . Antwerpen, 1928- . 4 .
M e e r t e n s , M a r i a . De Godsvrucht in de Nederlanden, naar handschriften van
o

gedenkboeken der XVe eeuw. I- . [Brussel], 1930- . 8 .
I. God H. Drieeenheid - De Mysteriën van Christus' leven en lijden.
Leuvensche studiën en tekstuitgaven.
o

M e e s t e r , J. d e . Eva. Bussum, 1929. 8 .
M é r o d e , W i l l e m d e [pseud. v.W.E. K e u n i n g ]. Het kostbaar bloed. Arnhem,
o

1922. 8 .
M e i j e r , F.B. Jeremia, priester en profeet. Naar het Engelsch door I.Z. Amsterd.,
o

1896. 8 . (5).
M i c h e l s , L.C. Joannes Stalpart van der Wiele. Rede. Tilburg, 1931. M. 2 portr.
o

8 . (27).
M o e d e r d e G a n s . De sprookjes van -. Opnieuw verteld. 4de dr. Rotterd.,
o

z.j. Met illustr. 8 . (12).
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M o l t o n , A l b . Gedenkschriften van een regtsgeleerde. Een zestal zedelijke
verhalen, naar echte regtsbescheiden uit verschillende landen opgesteld.
o

Schoonhoven, [± 1842]. 8 . (5).
M o o r m a n n , J.G.M. De geheimtalen. Een studie over de geheimtalen in
Nederland, Vlaamsch-België, Breyell en Mettingen. Proefschr. Nijmegen. Z. pl.,
o

1932. 8 . (40).
M ü l l e r , E r n s t . Die Häusernamen von Alt-Leipzig vom 15.-20. Jahrhundert mit
Quellenbelegen und geschichtlichen Erläuterungen. Mit 9 Abb. auf Tafeln. Leipzig,
o

1931. 8 .
Schriften des Vereins für die Geschichte Leipzigs. 15. Band.
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M u s s c h e , Ach. Cyriel Buysse. Een studie. Met portret en bandversiering door
o

Frans Masereel. Gent, 1924. 4 .
N a l a . De geschiedenis van Koning Nala, een episode uit het Mahābhārata uit
o

het sanskrit vertaald door H. van Prooije-Salomons. Zutphen, 1921. 8 .
N o l f , J. La réforme de la bienfaisance publique à Ypres au XVIe siècle. Gand,
o

1915. 8 .
Université de Gand. Recueil de travaux publiés par la Faculte de philos.
et lettres. Fasc. 45.
N o o r d - B r a b a n t . Uitgegeven door het Algemeen comité voor de organisatie der
o

Brabantsche industriedagen. [Breda, 1931]. 8 .
N o o t h o o r n , A.E. v a n . Reizen en lotgevallen van Karel de Man, in Nederland.
o

(Met platen). Amersfoort, [1846]. 8 .
o

N o t o S o e r o t o . Wayang-liederen. 's-Gravenhage, 1931. 8 . (31).
N o t o S o e r o t o . Van overheersching naar zelfregeering. Een staatkundig stelsel
o

voor Indonesië op aristo-demokratischen grondslag. 's-Gravenh., 1931. 8 . (31).
o

Van onderzoek en opbouw. N . 2.
o

N i j h o f f , M. Gedachten op Dinsdag. Brussel, 1931. 8 .
Standpunten & getuigenissen.
O l b r e c h t s , F r a n s M. Een oud Mechelsch bezweringsformulier, uitgegeven,
o

ingeleid en verklaard. Gent, [1925]. 8 .
Kon. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde.
O s t e n d e en Zeebrugge 23 April en 10 Mei 1918. Officieele mededeelingen van
vice-admiraal Sir Roger Keyes en andere beschrijvingen der krijgsverrichtingen
o

verzameld door C. Sanford Terry en vertaald door Ad. van Unen. Leiden, 1929. 8 .
O v e r d i e p , G.S. Zeventiende-eeuwsche syntaxis (Eerste stuk). Groningen,
o

1931. 8 .
Groninger bijdragen voor taal- en letterkunde. III.
O v e r i j s s e l , samengesteld onder redactie van G.A.J. van Engelen van der Veen,
o

G.J. ter Kuile en R. Schuiling. Deventer, [1931]. M. illustr. en krtn. 4 .
‘O v i d e m o r a l i s é ’, Poème du commencement du XIVe siècle publié d'après
tous les manuscrits connus par C. de Boer, Martina G. de Boer et Jeann. Th. M.
o

van 't Sant. Tome III (Livres VII-IX). Amst., 1931. 8 .
Verhandelingen der Kon. Akademie van Wet. te Amsterdam. Afd. Letterk.
o

Nieuwe Reeks. Dl. XXX, n . 3.
O v i d i u s N a s o , P u b l . Les métamorphoses d'Ovide; traduction nouvelle, par
o

Malfilatre. T. I-III. Paris, l'an VII [1799]. M. 178 grav. 8 .
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O x e n s t i e r n a , G u n n a r . Om betingelserna för det analytiska
o

konsekvensbegreppets upprätthållande. Uppsala, [1931]. 8 .
Skrifter utgivna av K. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. 27
: 2.
o

P a u w e l s , F r a n ç . Enkele verzen. Amsterd., z.j. 8 .
Nederlandsche Bibliotheek. 324.
o

P e r r o n , E. d u . Vriend of vijand (Cahiers van een lezer). Brussel, 1931. 8 .
Standpunten & getuigenissen.
P e r s s o n , A x e l W. The royal tombs at Dendra near Midea. With 4 coloured
o

plates, 32 plates, and 86 figures in the text. Lund, 1931. 4 .
Skrifter utgivna av Kungl. humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund.
XV.
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P i c a r d i e , L a , historique et monumentale T. VI. Arrondissement de Péronne.
Amiens-Paris, 1923-'31. fol.
o

N . 3. Canton d'Albert par G. Durand - Canton de Bray par G. Durand Canton de Nesle par Ph. des Forts, C. Enlart et R. Rodière. Société des
Antiquaires de Picardie.
o

P i r e n n e , H e n r i E d . Essai sur le beau. Gand, Paris, 1924. 8 .
Université de Gand. Recueil de travaux publiés par la Faculté de philos.
et lettres. Fasc. 51.
P i t k o s . Gedigte en spreuke. Opgedra aan Danie Smal, by geleentheid van sy
o

1.000ste voordragkonsert op 20 Juuie, 1928. Pretoria, z.j.M. portr. 8 . (33).
P o s t m e t e r , F.D.H. (pseud. van F.D.H. P o s t e l ). Negen leppels kruudmôos
o

obbeschept deur -. Darde druk. Deventer, [1928]. 8 .
P r i n s e n J. L z n ., J. Het drama in de 18e eeuw in West-Europa. Zutphen, 1931.
o

8 .
P r o p h e c y e van Jaarfke. Opnieuw met historiese toelichting en verklarende
aantekeningen in 't licht gegeven door K. ter Laan. Houtsneden van N.J.B. Bulder.
o

Groningen, 1931. 8 . (23).
PMLA. P u b l i c a t i o n s of The modern language association of America. Vol.
o

XLVII (1932) - . New York, 1932- . 8 .
Index to volumes I-XXXIII compiled by W. Kurrelmeyer. Baltimore, 1919.
o

8 .
o

Q u e s n e - v a n G o g h , E.H. d u . Kerstrozen. Gedichten. Baarn, 1915. 8 .
R a b e l a i s , F r a n ç . Gargantua en Pantagruel. Uit het Fransch vert. door J.A.
Sandfort, met een inleiding van P. Valkhoff en de prenten van G. Doré en A. Robida.
o

Dl. I-II. Laren, 1931-'32. 4 .
R e c u e i l de mémoires publiés à l'occasion de son centenaire (1831-1931).
o

Société des antiquaires de la Morinie. Saint-Omer, 1931. 8 .
Mémoires de la Soc. des antiquaires de la Morinie. T. 35.
R e c u e i l d e t r a v a u x publiés par la faculté de philosophie et lettres. Université
o

de Gand. Fasc. 8, 10, 12, 17, 29, 41, 44-47, 49-64. Gand, 1893-1930. 8 .
R e d e r i j k e r s s p e l e n , naar een handschrift ter bibliotheek van het Leidsche
o

gemeentearchief uitgeg. door N. van der Laan. 's-Gravenhage, 1932. 8 .
R e k e n i n g e n van het bisdom Utrecht 1378-1573, uitgeg. door K. Heeringa.
o

Dl. II-III. Utrecht, 1932. 8 .
Dl. II. Rekeningen over het geestelijk gezag van den bisschop. - III.
Inleiding en indices.
o

Werken uitgeg. door het Historisch Genootschap. Derde serie. N . 59 en
60.
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o

R e n s b u r g , J.K. Wereldbouw. Arnhem, 1923. 8 .
R e p e r t o r i u m voor Nederlandsche taal- en letterkunde, I (1930) - . Groningen,
o

1931- . 8 . (35).
Rijkscommissie van advies in zake het bibliotheekwezen.
R e v i e w , T h e G e r m a n i c . Issued quarterly .. by the Department of Germanic
o

Languages of Columbia University, Vol. VII- . New-York, 1932- . 8 .
R e v u e b e l g e d'archéologie et d'histoire de l'art, publiée par l'Académie royale
o

d'archéologie de Belgigue. T. I- . Anvers, 1931- . 8 .
R e y d i n g , A. Tekstboekje. Korte inhoud en zang van Luilekkerland. Revue in 4
o

bedr. Z. pl., [1898]. Met plt. 8 . (38).
R e y d i n g , A. Een dolle boel. Blijspel in 5 bedrijven. ‘Vrye bewerking’ van ‘Eine
o

tolle Nacht’ door Julius Freund en W. Mannstädt. Amsterd., 1899. 8 . (38).
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R e y d i n g , A. en G. U n è [pseud. v. H e c t . T r e u b ]. Het boertje van Norameer.
o

‘Spel der kluchtige geneeskunde’. Tekstboekje. Amst., 1905. 8 . (38).
R i t t e r J r ., P.H. De kritische reis. Bibliographische aanteekeningen van P.H.
o

Muller. Amsterdam, 1928. 8 .
R o g i e r , L.J. Henric van Veldeken. Inleiding tot den dichter en zijn werk met
o

bloemlezing. Maastricht, 1931. 8 .
R o l a n d H o l s t [- v a n d e r S c h a l k ], H e n r . Guido Gezelle. Amsterd., 1931.
o

8 .
R u s s e r , W.S. De Germaansche klankverschuiving. Een hoofdstuk uit de
o

geschiedenis der Germaansche taalwetenschap. Haarlem, 1931. 8 .
Nederl. bijdragen op het gebied van Germ. philologie en linguistiek.
R u u s b r o e c , J a n v a n . Leven - Werken. Onder de redactie van het
o

Ruusbroec-genootschap Antwerpen. Mechelen-Amsterdam, 1931. M. illustr. 8 .
R u u s b r o e c , J a n v a n . Werken. Naar het standaardhandschrift van
Groenendaal. uitg. door het Ruusbroec-genootschap te Antwerpen. Dl. I- . Mechelen,
o

Amsterd., 1932- . 8 .
Dl. I. I. Het rijcke der ghelieven. II. De gheestelike brulocht, bewerkt door
J.B. Poukens en L. Reypens.
o

S a l o m o n s , A n n i e . Nieuwe verzen. Amsterd., 1917. 8 .
Nederlandsche Bibliotheek. 343.
o

S c h a r t e n , C a r e l . De roeping der kunst. Amsterd., 1917. 8 .
Nederlandsche Bibliotheek. 357.
S c h a r t e n - A n t i n k , Marg. In den vrijen Amerikaan. Koen van Wessum's
o

Haagsche jaren. Amsterd., 1921. 8 .
Nederlandsche Bibliotheek. 418.
o

S c h e l t e m a , C.S. A d a m a v a n . Zingende stemmen. 2de dr. Rotterd., 1918. 8 .
S c h e l t e m a , C.S. A d a m a v a n . Eerste oogst. Bloemlezing uit Een weg van
o

verzen en Uit den dool. 4de dr. Rotterd., 1922. 8 .
S c h e l t e m a , C.S. A d a m a v a n . De keerende kudde. 3de dr. Rotterd., 1925.
o

8 .
S c h e l t e m a , C.S. A d a m a v a n . Mei-droom. Een feestelijk verbeeldingsspel
o

in acht tooneelen. 3de dr. Rotterd., 1928. 8 .
S c h e n d e l , A r t h u r v a n . Het fregatschip Johanna Maria. Met bandteekening
o

van P.A.H. Hofman. 2de dr. Amsterd., 1931. 8 . (36).
S c h n e i d e r , H. Jan Lievens. Sein Leben und seine Werke. Haarlem, 1932. M.
o

portr. 8 .
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Verhandelingen uitgeg. door Teyler's Tweede Genootschap. Nieuwe R.
Dl. X.
o

S c h o t m a n , J.W. Van de wankele morgen. Verzen. Amsterd., 1919. 8 .
o

S c h ü r m a n n , W i l l e m . De Berkelmans. 5de dr. Rotterdam, z.j. 8 .
S m a r a d a h a n a . Oud-Javaansche tekst met vertaling uitgeg. door R. Ng. Dr.
o

Poerbatjaraka. Bandoeng, 1931. 8 . (4).
Bibliotheca Javanica uitgeg. door het Kon. Batav. Genootsch. van K. en
W. 3.
S m i d t , J a n R.H. d e . Les Noëls et la tradition populaire. Acad. proefschr.
o

Groningen. Amsterd., 1932. M. afb. 8 . (39).
S p o e l s t r a , H e n r . A. C a t h . De invloed van de Duitsche letterkunde op de
Nederlandsche in de tweede helft van de 18e eeuw. Acad. proefschr. Utrecht.
o

Amsterd., 1931. 8 . (41).
S t e e n b e e k , A., Hermannus Muntinghe. Proefschr. Gron. 's-Gravenh., 1931.
o

8 . (39).
o

S t e g e m a n , B. Ne toeten vol Achterhooksche Möpkes. Winterswijk, 1930. 8 .
S t u d e n t e n - A l m a n a k , B a t a v i a s c h e , voor het jaar 1932. Tweede jaargang.
o

[Batavia, 1932]. Met portr. 8 . (37).
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S t u d i e n , N i e d e r d e u t s c h e . Festschrift für Conrad Borchling. Neumünster
o

i.H., [1932]. Met portr. 8 .
S w a r t h , H é l è n e . Morgenrood. Feestuitgave in beperkte oplaag, 25 October
o

1929. Amsterd., [1929]. 8 .
S y l w a n , O t t o . Den Svenska versen från 1600 = talets början. En
o

litteraturhistorisk översikt. II Perioden 1772-1809. Göteborg, [1931]. 8 .
Göteborgs högskolas årsskrift. Extra band II.
T a a l t u i n , O n z e . Maandblad voor de wetenschap der taal als volksuiting,
nationale cultuurschat en instrument voor schoone kunst. Onder redactie van Jac.
o

van Ginneken en G.S. Overdiep. Jrg. I (1932) - . Rotterdam, 1932- . 8 .
T a n t r i K ā m a n d a k a . Een Oudjavaansche Pañtjatantra-bewerking in tekst
o

en vertaling uitgeg. door C. Hooykaas. Bandoeng, 1931. Met illustr. 8 . (4).
Bibliotheca Javanica 2.
o

T h e u n i s z , J o h a n . Vloed. Roman uit het visschersleven. Amsterd., z.j. 8 .
o

T i l a n d e r , G u n n a r . Glanures lexicographiques. Lund, 1932. 8 .
Skrifter utgivna av Kungl. humanistiska vetenskapssamfundet i Lund. XVI.
T o d e , A l f r . Die vorgeschichtliche Besiedelung des oldenburgischen Landesteils
o

Lübeck. Inaug.-Diss. Kiel, 1930. 8 .
o

U y l d e r t , M a u r . Albert Verwey. Amsterd., 1908. M. portr. 8 .
V a n d e W i j e r , H.J. Voor de moderne spelling van onze Vlaamsche
o

gemeentenamen. Z. pl., 1931. 8 .
V a n H o u t t e , H u b . Les occupations étrangères en Belgique sous l'ancien
o

régime. Gent-Parijs. 1930. 3 dln. 8 .
I. II. Documents. III. Tables alphabét.
Université de Gand. Recueil de travaux publiés par la Faculté de
philosophie et lettres. Fasc. 62-64.
V a n L a n g e n h o v e , G e o r g e C h . On the origin of the gerund in English
o

Phonology. Dissert. inaug. Gand. Brux., 1925. 8 .
Université de Gand. Recueil de travaux publiés par la Faculté de philos.
et lettres. Fasc. 56.
V a n O r t r o y , F e r n . L'oeuvre cartographique de Gérard et de Corneille de Jode.
o

Gand, 1914. Met pltn. 8 .
Université de Gand. Recueil de travaux publiés par la Faculté de philos.
et lettres. Fasc. 44.
V a n P u y v e l d e , L. Un hôpital du moyen âge et une abbaye y annexée. La Biloke
o

de Gand. Étude archéologique. Gand, Paris, 1925. Geïllustr. 8 .
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Université de Gand. Recueil de travaux publiés par la Faculté de philos.
et lettres. Fasc. 57.
o

V a n T i c h e l e n , H e n d r . Van een kleine wereld. Antwerpen, 1912. 8 .
V a n W e r v e k e , H a n s . Het bisdom Terwaan van den oorsprong tot het begin
o

der veertiende eeuw (met een kaart). Gand, Paris, 1924. 8 .
Université de Gand. Recueil de travaux publiés par la Faculté de
philosophie et lettres. Fasc. 52.
V e l d h u i s , L o u i s e . De eerste Nederlandsche tekstfamilie der Navolging van
o

Christus of de alphafamilie. Proefschr. Nijmegen, 1931. 4 . (40).
V e r b e r n e , L.G.J. Gijsbert Karel's leerjaren. Acad. proefschr. Nijmegen.
o

Amsterd., 1931. M. portr. 8 . (40).
V e r b r e i d i n g , De, van de Vereenvoudigde Spelling (1892-1931). Lijst van
o

geschriften en auteurs met een inleiding van C.G.N. de Vooys. Z. pl. en j. 8 .
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V e r s l a g van de Dialecten-commissie der Kon. Akademie van Wetenschappen
o

te Amsterdam. 1930- . Amsterdam, 1931- . 8 .
o

V e r w e y , A l b . Goden en grenzen. Amsterd., 1920. 8 .
o

V e r w e y , A l b . Ritme en metrum. Santpoort, 1931. 8 .
V i e r s s e n T r i p , G.W. v a n . De gelaarsde kat. Vertelling van een merkwaardige
o

strafzaak. Verlucht door Nelly Bodenheim. Den Haag, 1924. 8 . (12).
V i e r t e l j a h r s h e f t e , W ü r t t e m b e r g i s c h e , für Landesgeschichte,
herausgeg. von der Württembergischen Kommission für Landesgeschichte. XXXVII
o

Jahrg. (1931) - . Stuttgart, 1931- . 8 .
V i s s c h e r , R. Catalogus der Stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden.
o

's-Gravenhage, 1932. 8 . (13).
V l a a n d e r e n door de eeuwen heen, onder leiding van Jan Denucé en J.A.
Goris, door deskundigen op het gebied der cultuurgeschiedenis van Vlaanderen.
o

Dl. I. Met 351 afb. Amsterdam, 1932. 4 .
V l a m i n g e n , Z o o v e r h a l e n d e , C. Buysse, Em. de Bom e.a. Antwerpen,
o

1931. 8 .
Dietsche Warande en Belfort, Juni-Juli 1931.
V o l k s k u n d e , N e d e r l a n d s c h e , voor de lagere scholen, bijeengebracht door
J. Waterink, P. van Ipenburg, Diet Kramer, P.J. Meertens, Anne de Vries, Daan
o

Deken, D. Wouters, e.a. Groningen, 1931. 9 dln. geill. 8 . (30).
1. Nederland. 2. Friesland. 3. Groningen. 4. Drente en Overijsel. 5.
Gelderland. 6. Noord-Brabant en Limburg. 7. Zuid-Holland en Zeeland.
8. Noord-Holland en Utrecht. 9. Vlaanderen.
Vollenhoven, C. van. The framework of Grotius book de iure belli ac pacis (1625).
o

Amst., 1931. 8 .
Verhandel. der K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Afd. Letterkunde. Nwe
o

reeks, dl. XXX, n . 4.
V o n d e l , J o o s t v a n d e n . De werken. Volledige en geïllustr. tekstuitgave. Dl.
o

V. 1645-1656. Amsterd., 1931. 8 .
V o n d e l , J o o s t v a n d e n . De volledige werken, bezorgd en toegelicht door
Hendr. C. Diferee. Met een inleiding van Alb. Verwey. Dl. V. Utrecht, 1931. Met
o

illustr. 8 .
V o n d e l , J o o s t v a n d e n . Poëzy of verscheide gedichten, op een nieu by
een vergadert, en met veele ook voorheen nooit gedrukte dichten vermeerdert:
mitsgaders ene aanleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste en het Leven des dichters.
o

Te Franeker, 1682. 2 dln. kl.-4 .
V o n d e l , J o o s t v a n d e n . Meesterstukken uit Vondel's werken. Uitgelezen
door W. Doorenbos. 2de dr. (3de dr. van Van Moerkerken's verzameling).
o

Amsterdam, 1886. 8 . (29).
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V o n d e l , J o o s t v a n d e n . Gysbrecht van Aemstel, d'onderganck van zijne
stadt en zijn ballingschap. Treurspel. Uitgeg. en van eene inleiding en aanteek.
o

voorzien door T. Terwey. 2de dr. Groningen, 1893. 8 . (29).
o

Bibliotheek van Nederl. letterkunde, n . 2.
V o n d e l , J o o s t v a n d e n . Gysbreght van Aemstel. La detruo de lia urbo kaj
lia ekzilo. Tragedio. El la Nederlanda originalo tradukis J.R.G. Isbrücker. Zutphen,
o

1932. 8 .
V o n d e l , J o o s t v a n d e n . De reizangen van Vondel's Jozef in Dothan, op
muziek gezet voor gemengd koor met orgel- of harmoniumbegeleiding door W.P.H.
o

Jansen. Leiden, 1889. langw. 8 .
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V o n d e l , J o o s t v a n d e n . Jeptha of offerbelofte. Treurspel, uitgeg. en van
eene inleid. en aanteek. voorz. door T. Terwey. 2de dr. bezorgd door C. Honigh.
o

Groningen, 1895. 8 . (29).
o

Bibliotheek van Nederl. letterkunde, n . 1.
V o n d e l , J o o s t v a n d e n . Beschryving en reyen van Vondels Jeptha, vertoond
in het voorjaar 1914 door de R.K. Studentenvereeniging Veritas. [Utrecht, 1914].
o

4 .
B.H. Molkenboer. Inleiding op Jeptha.
V o n d e l , J o o s t v a n d e n . Adam in ballingschap of Aller treurspeelen treurspel.
o

Prima malorum causa. Utrecht, 1910. 4 .
V o n d e l , J o o s t v a n d e n . Altaargeheimenissen. Op nieuw uitgegeven met
ophelderende noten en toelichtende aanteekeningen [door F.J. Hoppenbrouwer].
o

Kerkelijk goedgekeurd. 's-Hertogenbosch, 1825. 8 .
V o o y s , C.G.N. d e . Geschiedenis van de Nederlandse taal, in hoofdtrekken
o

geschetst. Groningen, 1931. 8 . (42).
V o s , P.D. d e . De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16de eeuw
o

tot 1795. Middelburg, 1931. 8 .
V r e e d e , E.A.A. d e . Het nationalisme als zedelijk vraagstuk. Acad. proefschr.
o

Groningen. Amsterd., 1932. 8 . (39).
V r e e s e , W. d e . Jan van Ruusbroec de wonderbare. Zijn beteekenis voor het
Vlaamsche volk in het verleden en in de toekomst. Herdenkingsrede. Antwerpen,
o

1932. 8 . (43).
Overgedr. uit Jong Dietschland 5e jrg. 50-52, 6e jrg. 1.
o

V r i e s , W. de. Palatalizering van û in 't westerlauwers Fries. Groningen, 1931. 8 .
Groninger bijdragen voor taal- en letterkunde. Dl. II.
W a e l e , F.J. d e . Bouwsteenen voor een geschiedenis van Nijmegen, uitgeg. door
o

F.J. de Waele. Dl. I- . Nijmegen, 1931- . 8 .
Dl. I. Noviomagus Batavorum (Romeinsch Nijmegen).
W ä t j e n , H e r m . die holländische, spanische und portugiesische
o

Ausdehnungsbewegung vom 16. bis 18. Jahrhundert. [Leipzig, 1931]. 8 .
Sonderdruck aus dem 6.ten Bande der Propyläen-Weltgeschichte.
o

W a l c h , J.L. De magische schaal. Den Haag, 1931. 8 . (45).
Internationale Keurboekerij. Dl. I.
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W e r k e n , A. v a n d e [pseud. van C.A. C a r p e n t i e r A l t i n g ]. De erfenis. Een
oorspronkelijk Nederlandsch verhaal uit den tegenwoordigen tijd. Alkmaar, 1847.
o

8 . (5).
W e s t e r m a n n , C.J.J. De spelling van De Vries en Te Winkel. Wijziging op
enkele punten. Voorstel tot een regeling in zake taalgeslacht en woordverbuiging.
Met eene inleiding van P.H. van Moerkerken en een beschouwing over school,
o

spelling en taal van A. Jager. Groningen, 1931. 8 . (46).
o

W e s t h o f f , J.P.G. Troost in lijden. Amsterd., z.j. 8 . (5).
W i l k e , J o h . Verfassungswünsche in der schleswigholsteinischen Publizistik
o

1814-1820. Auszug d. Inaug.-Diss. Kiel. Hamburg, [1930]. 8 .
W i l l e m III en H a n s W i l l e m B e n t i n c k . Correspondentie, uitgeg. door N.
Japikse. Tweede gedeelte: Uit Engelsche en Nederlandsche archieven en
o

bibliotheken. Dl. I. 's-Gravenh., 1932. 8 .
Rijks geschiedk. publicatiën. Kleine serie 26.
W i t , A u g a . d e . De wijdere wereld. Met 6 houtsneden van Jan Wittenberg.
o

Amsterdam, 1930. 8 .
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o

W o u t e r s , D. Een kwarteeuw onderwijsjournalistiek. Z. pl., 1931. Met portr. 4 .
(47).
W u b b e , P.A.A.M. Het archief der abdij St. Mariënshorst te Ter Hunnepe. Met
o

eene inleiding van M. Schoengen. 's-Gravenh., 1931. 8 . (28).
Rijksarchief in Overijssel.
o

W u e n s c h , M a r i e . Lucan-Interpretationen. Inaug.-Diss. Kiel. Leipzig, [1930]. 8 .
W i j k , N. v a n . Studien zu den altkirchenslavischen Paterika. Amsterd., 1931.
o

8 .
Verhandelingen d. Kon. Akad. van Wetensch. te Amsterdam. Afd. Letterk.
o

Nwe R., Dl. XXX, n . 2.
o

W i j n a e n d t s F r a n c k e n , C.J. Letterkundige essays. Haarlem, 1931. 8 . (48).
Z e g g e l e n , W.J. v a n , en A. I s i n g . Groot Nederlandsch prentenboek met 700
o

houtgravuren. 's-Gravenh., 1847. 8 .
o

Z u i d - A f r i k a . Maandblad. Stellenbosch-nummer. 8e Jrg. N . 8. Amsterd, 1931.
o

4 .

Overdrukken.
E. Blancquaert (8 stuks). - D. van Blom (3 stuks). - G. Brom. - W.Z. van der Donk.
- J.L.M. Eggen van Terlan. - P.A. Euwens O.P. - B. de Gaay Fortman (3 stuks). P.J.M. van Gils S.J. - L. Goemans (2 stuks). - J.C. de Haan (5 stuks). - K.H. de
Haas. - M.E. Houck (5 stuks). - F. Kossmann (2 stuks). - M.E. Kronenberg. - H.
Löffler. - I. Maarsen. - M.G.A. de Man. - J.B. Manger Jr. - J.W. Muller (140 stuks).
- F. Oudschans Dentz (2 stuks). - E.J. Posthumus Meyjes. - H. Ramaer. - L.M.A.
von Schmid. - J.F.M. Sterck. - Z. Stokvis. - H. Wätjen. - C.J. Welcker (4 stuks). - E.
Wiersum (4 stuks).
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Bijlage V.
Rekening en Verantwoording van den Penningmeester, over het jaar
1931.
A. Algemeene rekening.

I.

Ontvangsten.
Saldo der rekening over
1930

ƒ 4649,20

II.

Ontvangsten behoorende ƒ 107,30
tot vorige dienstjaren
(contributies)

III.

Opbrengst van bezittingen, ƒ 841,83
ten deele voortgekomen uit
de legaten Buma,
Verbrugge, Van
Vollenhoven, Hamelberg,
Suringar, Fruin, De
Fremery, Netscher,
Verdam, mevr. Du Rieu en
Brink

IV.

Schenking voor den C.W. ƒ 1020,54
van der Hoogtprijs en
gekweekte rente

V.

Contributiën 1931/32

VI.

Bijdragen in de kosten van ƒ 22,inning contributiën

VII.

Aflossing uitgeloot effect

ƒ 5984,12

ƒ 99,40
______

Totaal der ontvangsten

ƒ12724,39
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I.

Uitgaven.
Uitgaven behoorende tot
het vorige dienstjaar.

ƒ 4,55

II.

Kosten van bestuur

ƒ 2018,62

III.

Kosten der algemeene en ƒ 194,07
maandelijksche
vergaderingen

IV.

Kosten der vaste
Commissiën

ƒ 61,45

V.

Kosten van geschriften,
door de Maatschappij
uitgegeven

ƒ 2181,10

VI.

Kosten der Bibliotheek

ƒ 1939,83

VII.

Bijdragen: aan het
ƒ 45,Vondel-Museum ƒ 5.-; aan
de Boekencommissie
v.h.A.N.V. ƒ 10.-; aan het
Openlucht-Museum ƒ 5.-;
aan het Nederl. Comité v.
Geschiedk. Wetensch. ƒ
25.-

VIII.

C.W. van der Hoogtprijs

ƒ 1000,-

IX.

Prijs van Meesterschap

ƒ 1000,-

X.

Belegging van gelden

ƒ 104,04

5

5

______
Totaal der uitgaven
Recapitulatie.
Totaal der ontvangsten

ƒ 8548,67

Totaal der uitgaven

ƒ 8548,67

ƒ12724,39

______
Batig saldo van het
dienstjaar

ƒ 4175,72

Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd Bestuurslid en het gecommitteerd
lid buiten het Bestuur:
(w.g.) PH. S. VAN RONKEL.
(w.g.) J.H. KRAMERS.
W a s s e n a a r , 30 April 1932.
Aldus opgemaakt door den Penningmeester:
(w.g.) J. HEINSIUS.
W a s s e n a a r , 27 April 1932.
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Rekening en Verantwoording van den Penningmeester, over het jaar
1931.
B. Rekening van Vaste Fonds.

I.
II.

III.

O n t v a n g s t e n . Kapitalisatie.
Saldo der rekening ƒ 60,145
over 1930

Vlottend.
ƒ 785,02

Rente van het
ƒ 74,78
Fonds:
1/2 jaar rente van ƒ
24200 Inschr.
Grootb. Nat. Schuld
2 1/2 %

ƒ 224,34

1/2 jaar rente van ƒ ƒ 75,40
24400 Inschr.
Grootb. Nat. Schuld
2 1/2 %

ƒ 226,20

Rente van op de
Leidsche
Spaarbank belegde
kasgelden

ƒ 20,57

______
Totaal der
ontvangsten

______
5

ƒ 210,32

ƒ 1256,13
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I.
II.

Uitgaven.
Belegging van
gelden

Kapitalisatie.
ƒ 204,17

Vlottend.

Subsidies:
aan J. Cornelissen,
voor uitgave van
‘Nederlandsche
Volkshumor’ enz

ƒ 71,87

aan de
Dialectencommissie
der Kon. Akad. van

ƒ 100,-

5

de

Wetensch., 2 van
vijf jaarlijksche
subsidies
aan L.F.
Boekenoogen, voor
Volksboeken enz.
der collectie-G.J.
Boekenoogen

ƒ 500,-

aan Dr H.J.A. Ruys,
voor bewerking
Supplement
1921-'30
‘Repertorium
Vaderlansche
Geschiedenis‘

ƒ 400,-

______

______

Totaal der uitgaven ƒ 204,17

ƒ 1071,87

Recapitulatie.
5
Totaal der
ƒ 210,32
ontvangsten

ƒ 1256,13

Totaal der uitgaven ƒ 204,17

ƒ 1071,87

______
Batig saldo van het ƒ 6,155
dienstjaar

5

5

______
5

ƒ 184,25

Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd Bestuurslid en het gecommitteerd
lid buiten het Bestuur:
(w.g.) PH. S. VAN RONKEL.
(w.g.) J.H. KRAMERS.
W a s s e n a a r , 30 April 1932.
Aldus opgemaakt door den Penningmeester
(w.g.) J. HEINSIUS.
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Rekening en Verantwoording van den Penningmeester, over het jaar
1931.
C. Rekening van het Bibliotheekfonds.

I.

II.

Ontvangsten.
Giften:
2 van ƒ 100.-

ƒ 200,-

4 van ƒ 50.-

ƒ 200,-

9 van ƒ 25.-

ƒ 225,-

1 van ƒ 20.-

ƒ 20,-

3 van ƒ 15.-

ƒ 45,-

31 van ƒ 10.-

ƒ 310,-

32 van ƒ 5.-

ƒ 160,-

21 van ƒ 2.50

ƒ 52,50

1 van ƒ 2.-

ƒ 2,-

1 van ƒ 1.50

ƒ 1,50

1 van ƒ 1.-

ƒ 1,-

Rente van op de Leidsche ƒ 4,44
Spaarbank belegd geld
______
Totaal der ontvangsten

ƒ 1221,44
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I.

II.

Uitgaven.
Aan L.F. Boekenoogen,
ƒ 1000,voor Volksboeken enz. der
collectie G.J.
Boekenoogen
Aan Van Stockum's
ƒ 90,35
Antiquariaat, voor boeken
uit de veiling-G.J.
Boekenoogen
______
Totaal der uitgaven
Recapitulatie.
Totaal der ontvangsten

ƒ 1090,35

Totaal der uitgaven

ƒ 1090,35

ƒ 1221,44

______
Batig saldo van het
dienstjaar

ƒ 131,09

Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd Bestuurslid en het gecommitteerd
lid buiten het Bestuur.
(w.g.) PH. S. VAN RONKEL.
(w.g.) J.H. KRAMERS.
W a s s e n a a r , 30 April 1932.
Aldus opgemaakt door den Penningmeester:
(w.g.) J. HEINSIUS.
W a s s e n a a r , 27 April 1932.
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Bijlage VI Verslag der commissie voor taal- en letterkunde
In het afgeloopen genootschapsjaar heeft de Commissie negen maal vergaderd,
onder voorzitterschap van den heer Muller, secretaris was de heer Knuttel. Zeer tot
haar leedwezen zag de heer Van der Meulen zich in April genoopt, zijn lidmaatschap
neer te leggen.
Van het door de Maatschappij uitgegeven, door onze Commissie geredigeerde
ste

Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde is het 50

deel in 1931

ste

gereedgekomen, terwijl van het 51 twee afleveringen zijn verschenen. Het verleden
jaar aangekondigde register nadert zijn voltooiïng. De Commissie is er tot haar spijt
niet in geslaagd, het verschijnen te verzekeren, zonder dat eenigszins op den
omvang der gewone afleveringen wordt gekort. De moeilijke tijdsomstandigheden
zijn oorzaak, dat de uitgever van de reeks herdrukken van populaire geschriften
voorloopig niet bereid is ze voort te zetten. Gunstiger zijn de vooruitzichten voor de
reeks herdrukken van Nederlandsche Volksboeken, zoowel wat betreft de voltooiïng
van de reeds vóór jaren ter hand genomen Salomon en de Marcolfus als voor het
beginnen met nog een ander werk, waaromtrent thans de eerste besprekingen
worden gevoerd.
In onze vergaderingen hebben de leden de volgende wetenschappelijke
mededeelingen gedaan.
o

De heer van Rijnbach: 1 het ‘bonte bottershuis’ (uit Bredero's Klucht van de Koe);
o

o

2 is Coster de schrijver van Tijsken van der Schilden? 3 betrekkingen tusschen
Haverschmidt en Penning.
De heer De Vreese: de Bredasche Almanak voor 1663 van Joh. Vlietius.
De heer Heinsius: verscherping en verzachting van mutae, bepaaldelijk bij
assimilatie.
De heer Muller: de namen ‘Batavia’, ‘Betuwe’ en ‘Veluwe’.
De heer De Vries: de namen ‘Franeker’ en ‘Vroonlo’.
De heer Kern: de suffixen waarmee in het Nederlandsch femininae van
persoonsnamen worden gevormd.
De heer Beets: ‘vaan’ als naam voor een zekere hoeveelheid bier.
o

o

De heer Knuttel: 1 Cornelis Tamesz van Jisp: 2 ‘kous’ in persoonsnamen en
oude verbindingen.
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Bijlage VII Verslag der commissie voor geschied- en oudheidkunde
De Commissie vergaderde bij de Leidsche en Oegstgeestsche leden aan huis op
24 September, 29 October, 26 November, 28 Januari, 25 Februari en 21 April.
Voorzitter werd de heer van Blom in plaats van den heer Bijleveld; Secretaris bleef
de heer de Gelder.
De volgende leden bespraken de achter hun namen volgende onderwerpen.
D e B l é c o u r t over een biographie van Talleyrand; over den drukker Jean
Carpentier, te Leiden.
V a n B l o m over de kolonisatie uit Holland tusschen Hamburg en Staden a.d.
Elbe in de twaalfde eeuw.
B i j l e v e l d over Jhr von Siebold; over de geschiedenis van Oostfriesche
geslachten.
B y v a n c k over inscripties op eenige steenen gevonden bij opgravingen op het
Utrechtsche domplein; over miniaturen in missalen te Kuilenburg en te Parijs; over
het Psalterium van Utrecht en zijn illustratie.
C o l e n b r a n d e r over een Arkelsche kroniek; over een gevelsteen te
Saint-Germain; over een onderzoek naar de beteekenis der immigratie uit
Zuid-Nederland, tijdens het Twaalfjarig Bestand, voor Amsterdam's welvaart.
E e k h o f over eenige documenten betreffend Robinson.
F o c k e m a A n d r e a e over het oude baljuwschap Rijnland; over een handschrift
met oorkonden betreffend het land van Stijn; over den invloed van het klooster Stijn
op de ontwikkeling van het waterschap; over den tijd van ontstaan van Amsterdam.
H u i z i n g a over de verhouding tusschen het Rijksmuseum van Oudheden te
Leiden en de Universiteit in de jaren 1818 en volgende; over de tegenwoordige
verhouding van fransche en duitsche cultuur, weerspiegeld in eenige uitingen over
Goethe in een fransch tijdschrift en een fransch dagblad.
K n a p p e r t over de conflicten op St Eustatius tusschen den Schout-bij-nacht
van Bylandt en den Commandeur de Graeff.
K r o m over een incident in een vergadering te Leiden in 1848.
M e y e r s over het wezen van het burggraafschap hier te lande en in Vlaanderen.
In de op Dinsdagavond 7 Februari 1932 gehouden bijeenkomst
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waartoe waren uitgenoodigd alle leden van de Maatschappij, heeft dr A.E. van
Giffen, directeur van het biologisch-archaeologisch instituut der rijksuniversiteit te
Groningen, gesproken over Vooren vroeghistorische schakels in Nederland tusschen
Groot-Brittannië en Ierland en het Europeesche continent.
Aan deze rede, die met lichtbeelden werd verduidelijkt, is het volgende ontleend:
Naar den aard der snijdende werktuigen, verdeelt men nu de vóór- en
vroeghistorische verschijnselen in een steen- en een metaaltijd. Daarvan wordt de
zgn. steenperiode naar het al of niet geslepen zijn der daarvoor typische gidsvormen
nog wederom onderverdeeld in een ouderen en jongeren steentijd, het zgn.
palaeolithicum en het neolithicum. Beide door den midden-steentijd het zgn.
mesolithicum gescheiden, of juister verbonden perioden zijn zeer ongelijk lang van
duur en verleden. Ja, het palaeolithicum, tegelijk de periode der menschwording,
behoort zelfs tot een vroegere, t.w. de voorlaatste aardperiode, d.w.z. die van het
D i l u v i u m , den algemeen bekenden, zgn. postplioceenen ijstijd. Zij rekent met
tienduizenden jaren, haar duur wordt op ruim een half millioen jaren geschat. De
oudste menschelijke skeletdeelen taxeert men op een tijd die 250.000 à 100.000
jaar achter ons ligt. De midden- en jongere-steentijd, die in Europa achtereenvolgens
circa 10.000 resp. 5000 jaar v. Christus een aanvang nemen, worden ongeveer
2000 jaar v. Christus gevolgd door den zgn. metaaltijd. Deze perioden behooren in
tegenstelling met de vorige tot die, waarin wij thans leven. Het is deze, die van het
alluvium, tot of althans in welker, eerste helft de jongere steencultuur thuis behoort.
Di- en Alluvium samen vormen het zgn. quaternaire tijdvak, dat t.o. van de andere
aardperioden, verbazend klein is.
Zoo is derhalve de geschiedenis van den mensch in vergelijking met die van de
aarde, alsook met de zich daarop ontwikkelende levensprocessen, van zeer recenten
datum. De mensch treedt in verhouding al heel laat op, hij is in zooverre een echte
homo novus, een parvenu.
Evenals den steentijd heeft men ook den metaaltijd in twee groote sub-perioden
verdeeld, t.w. in een ouderen, den z.g. koperresp. brons- en een jongeren, den z.g.
ijzertijd, twee hier te lande circa 1800 resp. 500 v. Chr. aanvangende perioden.
Beide zijn elk op haar beurt getypeerd door de grondsubstantie koper resp. brons
en ijzer waaruit de destijds gebruikelijke snijdende werktuigen achtereenvolgens
vervaardigd werden. Terloops zij nog opgemerkt, dat het typische brons bestaat uit
90 pct. koper en 10 pct. tin.
Spr. wees er hier op, dat dit schema ook slechts als zoodanig is bedoeld.
Wanneer men nu de vroegste cultuurverschijnselen op Neder. landschen bodem
in oogenschouw neemt, dan treffen ons daarbij
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al direct enkele hoofdbijzonderheden, die in toenemende mate de reeds beter
bekende verbindingen met Engeland doen uitkomen.
In de eerste plaats is het in de laatste jaren speciaal in den allerjongsten tijd gelukt,
eenigszins den sluier te lichten, die gespreid was over de tot voor kort geheel
onbekende oudste en over de reeds beter bekend geworden daarna komende
beschavingsoverblijfselen op Nederlandsch territoir. Spr. toonde dit met voorbeelden
nader aan. Dank zij de vondsten is men gerechtigd, het tijdstip van het eerste
optreden van den mensch op onzen bodem aanmerkelijk, wellicht eenige
duizendtallen van jaren terug te schuiven, nl. tot in de laatste jongpalaeolithische
subperiode van het Magdalénien, die men in ronde getallen 25 tot 10.000 jaar v.
Chr. dateert. Ja zelfs nog enkele, tot nu toe op zichzelf staande typologisch veel
oudere en als zoodanig tot de eerste ur-palaeolithische staande subperiode van het
Chelléen behoorende cultuurproducten, zijn in ons land gevonden, t.w. bij Deventer.
Spr. gaf vervolgens een uitvoerig overzicht van de beter bekend geworden latere
cultures, waarbij spr. onder meer aantoonde, dat de ook in lateren tijd zich nog
handhavende kleisteenindustrie wel degelijk een verbindingsschakel tusschen de
láát-diluviale en vol-alluviale cultuur vormt.
De beteekenis van de veranderingen in de menschelijke beschaving dezer nieuwe
cultuurperiode kan nauwelijks worden overschat. In den huishoudelijken toestand
van den mensch heeft de ingrijpendste wijziging plaats. Landbouw en veeteelt
komen tot ontwikkeling, het trekken wordt meer en meer opgegeven, vaste woningen
en woonplaatsen treden op den voorgrond.
Naast het slijpen van steenen werktuigen, komt ook de pottebakkerskunst tot
bloei. Uitvoerig schilderde spr. de veranderingen, die zich op allerlei gebied hebben
voorgedaan.
Groot is de sprong, dien de menschelijke cultuur nu in betrekkelijk korten tijd
maakt. In enkele duizenden jaren, wij kunnen haast zeggen, wanneer wij denken
aan het Nijldal, de landen aan Euphraat en Tigris en aan de Middellandsche
eilandencultuur - in een paar millenia, ontwortelt de mensch zich aan zijne langdurige,
den

misschien bij 10.000 jaren te berekenen kindsheid.
Afgezien van de verschijnselen, die betrekking hebben op den ouderen en
midden-steentijd - meent spr. de volgende hoofdtrekken te mogen uitstippelen, en
het zijn deze hoofdtrekken, aldus spr., welke ook de verbindingen met de vóór- en
vroeghistorische cultures en het Britsche eilandengebied onthullen en begrenzen.
A. Wat aangaat de losse vondsten in het bijzonder, zooals Aberg heeft aangetoond
de vuursteenbijlen, zoo vertoont ons land in het jongere steenen tijdperk twee uit
een oogpunt van cultuur verschillende stijlrichtingen, eene Noord- en eene
West-Europeesche. Daarvan verloopt de gemeenschappelijke grens,
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al dan niet samenvallend met een bevolkings- of zelfs domineerende rasgrens
ongeveer over Overijsel.
B. Wat aangaat de gesloten vondsten (in hoofdzaak graven, doch voorts
nederzettingen in industrieplaatsen), ook deze spiegelen iu het algemeen een
ongeveer gelijke tweedeeling af als de losse. Bovendien wijzen zij echter nog op
een tweeden grens langs de groote rivieren. Zij verdeelen het Nederlandsche territoir
in drie regionaal meer of minder scherp gescheiden zones, 1) een tweeledige
zuidelijke, 2) een drieledige noordelijke en 3) een daartusschen gelegen vierdeelige
middelste.
Uitvoerig behandelde spr. deze gebieden en de vondsten, die in deze gebieden
zijn gedaan.
Spreker besloot: Alle in het kort weergegeven verschijnselen doen het
Nederlandsche territoir volgens spr. van den aanvang af kennen als een tusschen-,
een rand- en een overgangsgebied. Het zijn de zeekusten en de groote rivieren en
de daarmede samengaande veranderingen, welke hier blijkbaar van den beginne
af aan en telkens wederom opnieuw en tot nu toe, richting hebben gegeven, al
vermissen we daarin nog pijnlijk de rol van de Schelde. Als schakel tusschen
Engeland en het Continent blijkt ons land voor en na een steeds duidelijker wordende
rol te spelen.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1932

105

Bijlage VIII Verslag der commissie voor schoone letteren
De Commissie voor Schoone Letteren vergaderde tweemaal, beide keeren onder
voorzitterschap van den heer Alberdingk Thijm. Zij had dit jaar voor het eerst advies
uit te brengen omtrent de toekenning van den ‘Mei-prijs’. Het bleek onuitvoerbaar
de linkerhand niet te doen weten wat de rechter deed, met andere woorden: bij de
gedachtenwisseling omtrent den C.W. van der Hoogt-prijs niet tevens te denken
aan den Mei-prijs en omgekeerd. De moeilijkheden waarin de Commissie geraakte
bij haar besprekingen van den Mei-prijs, werden door den stichter met één slag uit
den weg geruimd, toen hij voorstelde den prijs dit keer te deelen.
Met algemeene stemmen heeft de Commissie per slot haar adviezen kunnen
indienen, welke luiden als volgt:
Voordracht tot toekenning van den ‘C.W. van der Hoogt-prijs’.
De Commissie van Schoone Letteren, bijeengekomen te Haarlem in een vergadering
van .. Maart 1932, adviseert het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde den ‘C.W. van der Hoogt-prijs’ voor dit jaar toe te kennen aan het werk
‘Komedianten trokken voorbij’ door Johan Fabricius.
Het is niet zoozeer van bijzondere schrijfkunst, als wel van romanschrijfkunst in
het bijzonder, het boek dat wij u hiermede ter onderscheiding voorleggen. Het is
een boek van figuren, gebeurtenissen, verwikkelingen, een boeiend milieu; dit alles
knap en bekwaam beschreven; zonder dat in de taal zelve naar een opmerkelijkheid
gestreefd is in de uitdrukking, naar een stijlbezorgdheid, welke in een roman zoo
vaak ten gevolge heeft, dat de vorm op den inhoud als het ware vooruitloopt. De
geheel in den tegenwoordigen tijd gehouden schrijfwijze van een geschiedenis, die
zich omstreeks twee eeuwen geleden in Italië heet af te spelen, geeft, als éenige
stijlmerkwaardigheid, reeds terstond blijk, dat het den schrijver vóor alles te doen
was om levendigheid van voorstelling. Zonder levendigheid geen leven, schijnt hij
zich tot axioma gesteld te hebben, en het is een verheugend feit, dat de breeder
beroeringen, welke, door een vreemde verkeerdheid eigen aan de menschelijke
natuur, vaak het minst de oppervlakte in beweging brengen, nochtans door een
gelukkige
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samengesteldheid van onderwerp en verhaal aan den dag worden gebracht.
Hiermede steekt dit boek in menig opzicht mijlen uit boven het reeds betrekkelijk
omvangrijk oeuvre van dezen jeugdigen auteur. Een vergelijking met een ander
zijner boeken, en onwillekeurig zal men hiertoe nemen ‘Venetiaansch Avontuur’, in
hetzelfde jaar als het ter belooning voorgedragen ‘Komedianten trokken voorbij’
gepubliceerd, - een vergelijking doet wel zeer sterk de fatale zijde beseffen van een
luchthartige vruchtbaarbaarheid, wanneer gemakkelijke penvoering met de
kostbaarheden speelt, die slechts aan doorwerkten arbeid ten deel vallen. Iets van
dit euvel der vlotheid, maar in geringer mate dan in het overig werk, is ook in
‘Komedianten trokken voorbij’ bespeurbaar, voornamelijk in de gesprekken en in
de soms niet geheel met de voorgestelde persoonlijkheden strookende
overpeinzingen. Wij brengen dit slechts naar voren, omdat dit als de keerzijde kan
beschouwd worden van een vaardigheid, waar, zonder dat zij den aard van zijn
talent behoeft te bepalen, een schrijver veel aan te danken kan hebben. Evenmin
mag hieruit worden opgevat, als zou Fabricius in dit éene boek gelijk een
zondagskind of een slaapwandelaar aan de gevaren ontsnapt zijn, die hem krachtens
ingeboren aanleg bedreigen. Integendeel. Zulk een talent heeft vaardigheid van
noode, desnoods met de keerzijde inbegrepen, omdat hier het vooropgezet oogmerk
blijft, niet in woordkunst of stijlbijzonderheid, maar in uiterlijke verschijningen,
handelingen en inwerkingen over en weer der opgeroepen figuren, een verhaal
natuurlijkerwijs zich te doen ontplooien en dit den lezer als een aanschouwelijk
weefsel voor te stellen. Dit vereischt overzichtelijkheid van samenstelling, scherp
oog voor karakterbepalende situaties en momenten, doeltreffende keuze uit
knooppunten en bijkomstigheden, tempo van een voorwaarts spoedende schrijftrant,
kortom, al die eigenschappen waardoor romanschrijfkunst zich van andere takken
van taalbeoefening kenmerkend onderscheidt. Er zijn in ons land proza-romans
voldoende verschenen, om niet verheugd te zijn over de terugkomst van roman
proza, sedert Couperus te zeer in onbruik.
Fabricius' boek ‘Komedianten trokken voorbij’ is, naar hij meedeelt, het eerste
boek eener trilogie. Wat dit opmerkelijk eerste deel doet zien, is, om het kort samen
te vatten en daarbij niet, naar wij hopen, in strijd te komen met hetgeen de volgende
deelen zullen brengen, de jeugd van een groot actrice. Zij wordt, als zuigeling, door
een reizend gezelschap tooneelspelers, in een provincie-stadje te vondeling gelegd
bij den waard van een herberg. Zij groeit op tusschen volk van allerlei slag, komt
als jong meisje in betrekking in een nonnen-klooster, naderhand half als gedienstige
half als pupil bij den bisschop van het stadje, die haar echter, wanneer zich gevaren
voordoen van gevoelstoegeeflijkheid zijnerzijds en bescherming zoekende
aanhankelijkheid van haar kant, naar zijn best inzicht uithuwelijkt aan een zeer op-
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passenden volksjongen. Dit huwelijk brengt haar, juist door een betrekkelijk geluk,
in een staat van uitzichtlooze levens-onverschilligheid, waar zich haar natuur niet
bij kan aanpassen. Langzaamaan wordt het ontwakend hart dezer ‘vreemdelinge
zonder verleden’ op een persoonlijke toekomst ingesteld. Eén oogenblik ontbrandt
een sterker genegenheid tusschen haar en den bisschop, maar als zij bemerkt, dat
hij zich meer gaat onttrekken naarmate zij meer verwachtingen in hem stelt, geeft
zij ook dit houvast gewonnen en verlaat in den nacht, in de wagen van een bevriend
vrachtrijder, onder het dekzeil verborgen, heimelijk het oude stadje. Met deze stille
vlucht naar Rome eindigt dit boek, en wij voelen dat een ontembare zielskracht zich
voor het eerst in een luisterend lichaam bevrijd heeft aangesloten bij haar eigenlijke
bestemming.
De Commissie heeft éen-stemmig tot voordracht ter bekroning van dit boek
besloten. Zij acht zich gelukkig een werk aan te wijzen, dat in dit eerste deel reeds
voldoening brengt, en dat, door de toezegging der vervolgdeelen, haar in staat stelt
een toekomst op de meest directe manier met het gezag eener onderscheiding aan
te moedigen.
Voordracht voor wat betreft den ‘Mei-prijs’.
‘Rembrandt’ van Theun de Vries is in sommige opzichten een zeer verheugende
verschijning in onze litteratuur. Het boek is allereerst een gelukkig teeken van
‘hervonden werkmanschap’ bij onze jongere schrijvers. Met groote liefde en
onvermoeiden ijver heeft deze jonge schrijver een uitgebreid complex van leven
aangezien en getracht het in al zijn facetten te beschrijven: Rembrandt, zijn moeiten
en de langzame ondergang van zijn leven, waaruit de geest steeds glanzender
omhoog stijgt; zijn vrouw Hendrikje Stoffels en haar eenvoudige liefde; zijn zoon
Titus, die in het middelpunt van het verhaal staat, en diens noodlot groote droomen
te hebben medegekregen en niet, als de vader, de kracht ze in het leven, of de
kunst, te kunnen verwerkelijken. Daar omheen het kleurige en bewogen leven van
de

onze 17 eeuw, de pracht der Amsterdamsche grachten, door de Vries met bijna
hartstochtelijke toewijding beschreven in alle wisselingen van licht en atmosfeer, in
een staalharden winter, onder den ritselenden lenteregen, bij het rustige
zomerzonlicht, de botheid der kleine menschen, die in alle tijden onveranderlijk is,
de giftige jaloezie der schilders, en Rembrandt's langzame vervreemding van een
tijd, die het instinct voor de groote waarden van het leven begint te verliezen, en
waarin de vervlakking der achttiende eeuw zich reeds duidelijk aankondigt. Dat een
jong schrijver in Holland dit rijk en prachtig onderwerp heeft durven aanvatten, dat
hij het initiatief nam ons groot verleden op nieuwe wijze te herdroomen, en dit deed
met deze toewijding, dit talent, deze intuïtie voor diepe zielsprocessen in kunstenaars-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1932

108
naturen en vrouwen, verheugt de commissie zeer. - Natuurlijk heeft dit ‘hervonden
werkmanschap’ zijn schaduwzijden. De Vries is dikwijls te voorzichtig geweest, hij
heeft zich niet durven toevertrouwen aan deze spontaneïteit der jeugd, waarop door
andere jonge schrijvers in ons land weder veel te roekeloos en te uitsluitend
vertrouwd wordt. Hij komt dikwijls niet los van zijn zware materie, zijn altijd fraai
proza blijft soms proza, en wordt niet steeds tot bewogen taal, inplaats van directe
actie te geven, behelpt hij zich te dikwijls met indirecte beschrijving, en, vooral bij
de figuur van Rembrandt zelf, heeft men het gevoel dat hij niet altijd de laatste en
meest eigen diepte zijner personen weet te raken. Daartegenover staat, dat hij zich
al werkende van deze beletselen meer en meer bevrijdt, en in de schoone laatste
bladzijden van zijn roman een lichte en machtige bewogenheid wist te bereiken.
Alles bijeengenomen beschouwt de commissie Theun de Vries' breede soliditeit
als een rijke en vruchtbare basis voor een schrijversleven, bij de verdieping die het
leven den schrijver vanzelf geeft. Waarom zij dit boek voorstelt voor de helft van
den Mei-prijs.
In ‘Een Man van Aanzien’ van Siegfried van Praag waardeert onze commissie weder
andere beloften. Namelijk de gelukkige tendenz om de familie-psychologie, die een
bloeienden Hollandschen familie-roman heeft geschapen, maar die door een te lang
verwijlen bij eenzelfde traditie onzen geestelijken horizon te veel beperkt en verengt
- om deze familie-psychologie te verlaten en zich te concentreeren op diepere en
gedeeltelijk onderbewuste zielsconflicten. Daarnaast een drang tot kortheid,
psychische zakelijkheid, die ons kan verlossen van de neiging tot zwaarlijvigheid,
die onzen Hollandschen roman ongetwijfeld bedreigt. In slechts enkele vellen druks
weet de jonge schrijver hier een leven samen te vatten en de geheime ziekte die
dit leven verteert: de slechts half-bewuste jaloezie op zijn schoonvader, den gewezen
patroon van zijn arbeider-vader, die zijn meerdere in beschaving en levenskunst
blijft, tegen welke meerderheid hij, ondanks een schitterende carrière, vruchteloos
en verbitterd optornt. Ook de moderne wetenschap heeft bewezen dat dergelijke
complexen sommige levens geheel beheerschen en verwringen, - des te
verheugender dat onze jonge schrijvers er aandacht aan wijden.
Ook tegenover dit werk staat onze commissie niet zonder critiek. Het is hier en
daar wat mager, ietwat dor, het mist soms de warme, glanzende aura van het
werkelijke leven. Het conflict verstijft soms tot een bedenksel.
Om deze waardeering en critiek tezamen stelt onze commissie voor, dit werk van
Siegfried van Praag den halven Mei-prijs toe te kennen.
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Levensbericht van Johan Hendrik Been
(8 Febr. 1859-23 Dec. 1930)
Het Levensbericht van Johan Been is een vertelling. Zooals zijn heele leven een
vertelling was. En waar de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, waarvan
hij lid was, van hare afgestorvenen, niet verlangt een Levensbeschrijving, en geen
lofredenen, maar een levensbericht omtrent hun voornaamste lotgevallen, de
betrekkingen door hen bekleed, met hetgeen uit hun jeugd en letterkundige opleiding
belangrijk moet worden geacht, met aanwijzing der door hen uitgegeven geschriften
- gevoel ik mij aangetrokken een zoodanig levensbericht van Been te schrijven,
omdat er wel niemand is, die hem zoo goed en zoo lang gekend heeft als ik. En
omdat ik hem leerde kennen als schoolkameraad op de lagere school, toen hij circa
10 jaar oud was, en van heel dat rijke leven 60 jaren lang den invloed heb mogen
ondervinden, acht ik mij gerechtigd te zeggen: ‘heel zijn leven was een vertelling’.
Hij had van de natuur mede gekregen de merkwaardige gave, die maar weinigen
bezitten, om van alle menschelijke zaken en handelingen, zoowel van de ernstige
als van de meer luchtige, den humor te zien en te gevoelen, en dien humor weer
te geven, in mondelingen en schriftelijken vorm, als een vertelling. Zijn grootste
vreugde was te kunnen vertellen aan jong en oud. Ik herinner mij vele wandelingen
met hem in onze schooljaren, wanneer hij sprookjes van Andersen vertelde of
verhalen uit de Duizend en één Nacht. En een menschengeslacht later vertelde hij
die verhalen aan onze kinderen.
Been had die gave van vertellen van niemand vreemd. Hij had die geërfd van zijn
vader. Zijn ouders hadden een winkelzaak in de Voorstraat in den Briel, terwijl zijn
vader geregeld heen en weer ging naar Hellevoetsluis. Was hij dan 's avonds thuis,
dan vertelde hij zijn zoontje de verhalen uit de Duizend en één Nacht, welke een
grooten indruk maakten op diens ontvankelijk gemoed. Johan was de jongste spruit
uit het gezin zijner ouders en hun eenige zoon, hun oogappel. Door hen en door de
twee
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oudere zusters werd de jongen omgeven met allerlei kleine zorgen. Toch was hij
geen bedorven kind, maar integendeel een jongen met de andere jongens van de
school, speelsch en dartel. Maar verre boven hen allen uitstekend door zijn phantasie.
Misschien hebben de vertellingen van zijn vader die phantasie wel vroeg ontwikkeld.
Althans in de gymnasiumjaren, toen wij andere jongens nog slechts vervuld waren
van meer alledaagsche zaken, zweefde Been's geest al in hoogere sferen en maakte
hij gedichten, waarvoor hij in de Brielsche bladen plaatsing vond. Vóór mij ligt hier
zijn gedicht, gewijd aan de Maas. Het was in den tijd, waarin de Nieuwe Waterweg
langs Maassluis de groote Waterweg naar zee werd en de Brielsche Maas verlaten
werd en begon te verzanden. De jonge dichter had den Briel en de Brielsche Maas
lief en treurde over het onrecht door den Nieuwen Waterweg aan beiden aangedaan:
‘Millioenen vloeien henen’ - zingt hij - ‘Uit 's lands schatkist, maar geen cent Zal u
helpen, neen een ander Water is uw concurrent!’ - En hij eindigt zijn klaaglied met
de woorden: ‘Rol dan zachtjes uwe golven, Naar de zee, uw moeder heen, Klaag
haar uwe smart en kommer, Zij kan helpen, zij alleen’. Het valt niet te ontkennen
dat dit lied uit de pen van een jongen uit een der lagere klassen van het Gymnasium
aan den sentimenteelen kant was. Een van de leeraren vond dit ook en toen meer
gedichten van dien aard, door den jongen Gymnasiast in de Brielsche couranten
gepubliceerd werden - o.a. over ‘het meisje met de lucifers op oudejaarsavond’ naar
het sprookje van Andersen - meende hij dat zijn leerling langs dezen weg opgaand,
den practischen weg van het leven uit het oog zou gaan verliezen. Hij trachtte
daarom den jongen, om diens bestwil, van die poëtische gedachten te bevrijden en
koos daartoe het scherpe middel van den spot. Voor de klasse werden Been's
gedichten uiteengerafeld en belachelijk gemaakt - tot groot vermaak van de andere
jongens, doch tot bitter leed van Been zelf. Zijn jonge ontluikende dichterlijke geest
leed daaronder meer en dieper dan de leeraar, die zelf niet sentimenteel aangelegd
was, begrijpen kon. Maar het middel baatte niet. Want hoe scherp hij de pijn ook
gevoelde, uit het veld slaan liet hij zich daardoor niet. Dat kon hij ook niet, daarvoor
was zijn phantasie te groot, zijn phantasie die hem vaak in een tooverwereld deed
leven en beelden voor zijn geest opriep, die welhaast tot werkelijkheid voor hem
uitgroeiden.
Toen hij omstreeks 15 jaren oud geworden was, kwam voor hem een groote strijd.
Zijn illusie was predikant te worden, en van af den kansel de menschen toe te
spreken, en hun te vertellen wat hij te vertellen had. Niet de pastorale arbeid doch
de prediking was het, welke hem in de predikantsbetrekking aantrok. Zijn ouders
konden evenwel een universitaire opleiding niet bekostigen. En daarmede zou zijn
wensch om predikant te worden afgewezen zijn, ware het niet dat een meer
gefortuneerde vriend
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zijner ouders in Rotterdam, die van zijn wensch om predikant te worden gehoord
had, aanbood de studiekosten daarvoor te betalen, onder voorwaarde evenwel dat
zijn toekomstige prediking zou gaan in een kerkelijke richting, die de zijne niet was.
Deze voorwaarde was voor den jongen, met zijn sterk gemoedsleven en zijn vrijen
geest volstrekt onaannemelijk. Het bedanken voor het aanbod was een groot offer,
dat hij bracht, maar hij bracht het in volle overtuiging en vond daarin berusting. De
eenige weg, die nu voor hem open lag was die bij het openbaar onderwijs. Hij verliet
het Gymnasium en volgde de opleiding voor onderwijzer. Toen hij 18 jaar oud was,
in 1877, haalde hij de acte voor hulponderwijzer en vond vervolgens plaatsing in
de school te Nieuwenhoorn, op vijf kwartier afstand van den Briel gelegen. Iederen
Zatermiddag kwam bij vandaar naar den Briel gewandeld om den Zondag bij zijn
ouders door te brengen. Dan wandelde ik hem halfweegs tegemoet. Vreugdevol
was het gewuif met hoeden en zakdoeken, wanneer wij elkaar in de verte zagen
aankomen en waren wij dan samen, dan kwamen zijn verhalen los over wat hij in
de afgeloopen week beleefd had in de klasse en in het gezin van het hoofd der
school, bij wien hij inwoonde. En ieder van die ervaringen werd tot een vertelling,
die als novelle in de pers had kunnen verschijnen. Aan die school te Nieuwenhoorn
kreeg hij de zorg voor honderd kinderen. Met de jongeren ging alles best - hij begreep
het kinderhart, de kinderen gevoelden dat en hielden van hem. Maar op de
avondschool kwam hij bij het herhalingsonderwijs te staan tegenover jongens van
zijn eigen leeftijd, die tegen zijn gezag opkwamen. Er kwamen eenige heftige
tooneelen voor en toen trad hij op met zijn tooverkracht - zijn gave van vertellen.
Daarmede temde hij de lastigsten en met de belofte dat hij iederen Vrijdagavond
vertellen zou, indien zij de andere avonden rustig bleven, bereikte hij zijn doel. Van
die Vrijdagavondvertellingen ging op die boerenjongens, van zijn eigen leeftijd, zulk
een bekoring uit, dat om die te behouden, zij zich geheel aan zijn gezag
onderwierpen.
Lang duurde zijn werkzaamheid te Nieuwenhoorn niet. Na een paar jaar kreeg
hij een onderwijzersplaats in den Briel zelf. Dit had voor hem het financieele voordeel,
dat hij in zijn ouderlijk huis kon inwonen, maar het nog veel grooter geluk dat hij nu
gelegenheid kreeg in het Brielsch stedelijk archief werkzaam te zijn. Ook aan de
Brielsche school triumfeerde zijn verteltrant. Een nieuw schoolhoofd, dat optrad aan
de school, waar Been les gaf, getuigde daarvan, na zijn overlijden, in de pers in de
volgende bewoordingen: ‘Heel voorzichtig stapte ik in de klasse van den heer Been,
waar geschiedenis aan de orde was. Been vertelde van de Ruyter, de leerlingen
hingen aan zijn lippen en hij zat zóó in zijn stof, dat noch hij, noch zijn leerlingen
mijn binnenkomen hadden bemerkt, teekenend voor zijn persoon en zijn klas. Toen
hij mijn aanwezigheid gewaar werd, gaf ik hem een teeken
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door te gaan en hij ging door alsof ik er niet was. Na de geschiedenisles, toen de
leerlingen schriftelijk werk hadden, zei ik tot hem: Meneer Been, zulk vertellen heb
ik nooit gehoord, u bent een onderwijzer bij de gratie Gods’.
Waren tot dusverre Been's vertellingen mondeling gedaan, zoodat slechts een
beperkte kring van schoolkinderen, of leden van het Nut - want op de Nutsavonden
hield hij nu en dan voordrachten, - daarvan genieten konden, langzamerhand ging
hij er toe over zijn vertellingen op schrift te stellen en die vervolgens te publiceeren.
De eerste stappen op dit glibberig pad werden schoorvoetend en aarzelend gezet.
Onder den schuilnaam Ammon van Brielle werden omstreeks 1888 als feuilletons
in de Brielsche couranten opgenomen ‘Aart’ en ‘de Ring en de Lamp’ - welk laatste
hij later in boekvorm heeft omgewerkt. In Aart beschreef hij op zeer treffende wijze
den zielestrijd van een jongen van 17 jaar, leerling der H.B.S., een timmermanszoon
die voor Ingenieur zou gaan studeeren. De vader - timmerman, kwam echter onder
den invloed van een doleerend evangelist, die hem beduidde, dat dit voornemen
berustte op des vaders ijdelheid en eerzucht en derhalve uit den booze was. Aart
werd dientengevolge van de H.B.S. afgenomen, naar de normaalschool gezonden
en tot onderwijzer opgeleid. Het lijden van den jongen, de opstand tegen zijn vader,
en ten slotte zijn onvermijdelijke onderwerping zijn in dit verhaal meesterlijk
uitgebeeld. Het geheim hiervan lag vermoedelijk wel hierin, dat Been dien zielestrijd
zelf doorleefd had, voordat hij tot de opleiding voor onderwijzer gekomen was evenwel met dit verschil, dat zijn vader daar buiten stond en hem zijn volle vrijheid
liet in het nemen der beslissing.
In 1898 verschijnen de eerste boeken van Been onder zijn eigen naam. ‘Twee
zeemanszoons’ en ‘Zeemansbloed’ - beide verhalen van zoons van zeeloodsen,
die voor baantjes aan den wal door hun vaders bestemd waren, doch ten slotte het
zeegat uitvoeren. Been zocht in den Briel gaarne het gezelschap der zeeloodsen
en hun gezinnen en heeft door dien omgang veel geleerd van de techniek van het
zeemanschap en van de taal en gebruiken der zeelieden - waarvan hij in zijn boeken
ruim gebruik gemaakt heeft. Merkwaardig is dat, hoewel hij van de zee en het leven
op zee de meest pakkende tafereelen heeft geschreven, hij zelf nooit op zee geweest
is, en deze alleen van het strand af gezien heeft. Hij had voor de vaart op zee een
zekeren onbestemden schroom, en toen wij eens samen op reis zouden gaan en
ik hem voorstelde te gaan naar Londen of Parijs, koos hij zonder eenige aarzeling
Parijs. Ik heb hem met zijn zeevrees dikwijls geplaagd, hem, den vereerder der
zeehelden en hun heldendaden ter zee. Dan lachte hij schalks, maar op de zilte
baren begaf hij zich niet.
Van de twee bovengenoemde boekjes werd ‘Twee zeemanszoons’ door Roger
Acton in het Engelsch vertaald. Wie den Engelschen
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tekst leest voelt onmiddellijk het reusachtig verschil met den Hollandschen tekst
van Been - de Engelsche tekst mist den verhaaltrant, de eigenaardige woordenkeus,
die tot de populariteit van Been's boeken zooveel heeft bijgedragen.
Met die eerste twee boekjes, waarvan vooral de ‘Twee zeemanszoons’ een
juweeltje van humor en sentiment is, had Been het pleit als schrijver echter nog niet
gewonnen. Dit tweetal werken van een onbekend jong schrijver maakte nog geen
grooten opgang. Het gevolg was dat hij nu als publicist weer een pseudoniem
aannam, ditmaal een meer doorzichtig namelijk Hendrik Eben. Onder dien naam
verschenen zijn eerste jongensboeken, in 1898 ‘De tocht naar het Paradijsland’, in
1900 ‘De wonderbare avonturen van Jan Visch en zijn maat’ en ‘De wonderlamp’,
in 1901 ‘Drie jongens op reis’, in 1904 ‘De gedenkschriften van een schooljongen’
en ‘De verworpeling’. In 1905 bij de uitgave van ‘Heintje's groote vacantie’ werpt hij
echter het masker af - want op het titelblad staat als schrijver vermeld Joh. H. Been
en daaronder tusschen twee haakjes (Hendrik Eben). Hierna gebruikte hij den
pseudoniem niet meer, het ijs was gebroken, zijn boeken hadden hem den weg
naar de harten en hoofden der jeugdige Nederlanders gebaand, en ook de uitgevers
hadden begrepen dat hier een nieuwe ster in opkomst was, een ster die den naam
Joh. H. Been droeg.
De boeken, welke hij deed uitkomen onder den pseudoniem Hendrik Eben waren
allen nog zuivere vruchten zijner phantasie, geschiedkundige gebeurtenissen
speelden daarin nog geen rol. In ‘De avonturen van Jan Visch en zijn maat’ is het
de gedaante verwisseling tusschen een jongheertje en een visschersknaap met al
de avontuurlijke gevolgen daaraan verbonden, een gegeven, dat hij later nog eens,
hoewel in anderen vorm, verwerkt heeft in zijn ‘Vedertje Talisman’, dat in 1925, dus
25 jaar later uitkwam. In ‘De tocht naar het Paradijsland’ wordt een heele klasse
van jongens en meisjes op een boot gezet op weg naar Paradijsland, en bij al wat
hun daarbij overkomt is het vooral de dialoog der kinderen onderling, die den
boventoon voert. In ‘Drie jongens op reis’ beschrijft Been een reis langs de Maas
tot de Fransche grens en terug over Brussel en Antwerpen, die hij en ik met nog
een derden vriend, als aankomende jongens maakten - het is geen dor reisverhaal,
doch een boek vol humor - in ‘De gedenkschriften van een schooljongen’ en ‘Heintje's
groote vacantie’ beschrijft hij eigen jeugdherinneringen. Al deze boeken vonden bij
de jeugd een gretig onthaal, doch ware hij alleen op dezen weg voortgegaan, dan
zou hij daarmede toch zeker nooit de populariteit verkregen hebben, die hem later
ten deel gevallen is. Dit begreep hij zelf ook wel en daarom schreef hij in den zelfden
tijd drie geschiedkundige boeken voor volwassenen namelijk: ‘Dagen en daden van
Admiraal Dubbel Wit’ in 1899, ‘Het Keezenboek’ in 1900 en ‘Langs den Stormvloed’
in 1903.
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Het eerste behandelt Witte Corn. de With, het tweede den Keezentijd en in het
bijzonder de gebeurtenissen, die daarbij in den Briel plaats vonden, in het derde
boek wordt behandeld de stormvloed der Fransche revolutie. In zijn voorrede tot dit
boek schrijft hij: ‘Mijn wijze van doen is als in het Keezenboek, een oud geworden
tijdgenoot vertelt uit de jaren zijner jeugd en jongelingschap het zelf doorleefde. Mijn
bronnen zijn bekend’. Die bronnen waren vooral de Brielsche archiefstukken. Nadat
hij verscheidene jaren uit liefhebberij in het Brielsch archief gewerkt had, benoemde
de Gemeenteraad hem in 1895 tot archivaris - en de oude en vergeelde papieren
van het archief trokken, zooals hij het zelf uitdrukt een toovercirkel om hem heen,
en deden de personen en toestanden voor zijn geestesoog levend worden. De drie
bovengenoemde boeken zijn evenwel historische geschriften, die tal van interessante
bijzonderheden bevatten, door Been met zijn merkwaardige gave van vertellen
weergegeven - doch zonder romantieken vorm. De Regeering deed deze boeken
verspreiden onder het leger en de vloot en ook in de Oost en de West en in de
Transvaal vonden zij hun weg. Been's naam werd er meer en meer door bekend,
hij werd genoemd als jeugdschrijver en historieschrijver, doch groote populariteit
verwierf hij daardoor nog niet.
Toen gaven de uitgevers Gebrs Kluitman te Alkmaar hem den raad zijn historische
gegevens te dramatiseeren, en in romantischen vorm voor de jeugd te bewerken.
Dat hij dien raad opgevolgd heeft, heeft ten gevolge gehad, dat hij als door een
vloedgolf omhoog werd gevoerd en als jeugdschrijver een hoogte bereikt heeft,
waarvan hij in zijn jonge jaren - toen het hem vrij wat moeite kostte voor zijn eerste
werken uitgevers te vinden - zeker nooit had durven te droomen.
Het eerste zijner boeken waarin hij die nieuwe praktijk toepaste verscheen in
1907 en was getiteld ‘De drie matrozen van Michiel de Ruyter’. Om die drie matrozen
groepeerde hij de andere historische figuren, waaronder Michiel de Ruyter zelf. De
lotgevallen der matrozen waren aangrijpend; in handen gevallen van de Rifpiraten
en als slaven verkocht, ontvluchtten zij door een uiterst koenen zwemtocht over zee
naar de Hollandsche vloot - en toen een van hen, Jeroen, door de rechtbank te Sint
George dal Mina, een hollandsche bezitting, ter zake van in dronkenschap beganen
doodslag, door het lot was aangewezen om opgehangen te worden, en na de
ophanging bleek dat hij nog in leven was, waarna de rechtbank hem opnieuw ter
dood veroordeelde - kwam Michiel de Ruyter van de vloot om in de rechtzaal gratie
voor hem te vragen - welke ten slotte verleend werd. Been heeft deze historie
ingekleed met de historische gegevens, die hij bezat, en heeft van het geheel een
aangrijpend tooneel gemaakt, hetwelk een jongen, die dit gelezen heeft, nooit meer
vergeten zal. Het mag welhaast gezegd worden dat Been met dit boek de jongensziel
stormenderhand veroverd had en ontvankelijk
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gemaakt voor al zijn volgende boeken in dezen trant. En zij waren er velen. In 1908
verscheen ‘Paddeltje, de Scheepsjongen van Michiel de Ruyter’ en als vervolg
daarop, echter eerst in 1920 ’Om de schatten van Il Tigretto’ - voorts in 1913 ‘De
pleegkinderen van den Veteraan’ en in 1914 ‘Om een Keizerstroon’ - twee verhalen
e

uit den Franschen tijd van Napoleon - in 1916 ‘Een reiskameraad uit de 17 eeuw’,
in 1920 ‘De scheepsjongen van den gouden Leeuw’ - waarmee bedoeld wordt Witte
de With, en ‘De zwerftochten van Kakkerlak’, in 1926 ‘De strijd om het doode punt’,
in 1927 ‘De dubbelganger’, in 1928 ‘De avonturen van Kokkie en zijn maat’, in 1929
‘De verspieders’ en ‘De portier van de Langepoort’, in 1930 ‘Twee jonkers’, ‘Het
kapersjong’, ‘Walvischje’ en eindelijk zijn laatste werk ‘Het kind van Voorne’, waaraan
hij nog op zijn sterfbed gearbeid heeft en dat eerst in 1931 na zijn overlijden,
verschenen is. In dat laatste boek heeft hij de geschiedenis verteld van Gerard van
Voorne, den schildknaap van Floris V - wiens romantische levensloop op jeugdigen
leeftijd hij had verwerkt in het openluchtspel, hetwelk in Juli 1930 in den Briel werd
opgevoerd. Toen was hij al ziek en bedlegerig - doch het was een indrukwekkend
oogenblik toen Gerard van Voorne, omstuwd door een groote menigte hem een
lauwerkrans kwam aanbieden.
Het zou mij te ver voeren al Been's werken te noemen en te beschrijven, ik wil
daarom alleen nog aan de hierboven vermelde werken toevoegen: ‘Uit ons
Heldentijdperk’, ‘Kakkerlak bij de Padvinders’, ‘Door den Franschen tijd naar Oranje’,
‘Van een diefjesmaat en een schooljongen’, ‘Winteravondvertellingen en
Kerstvertellingen’, ‘Van Paschen tot Pinksteren’, ‘Vogeltje Grijp’, ‘Vedertje Talisman’,
‘Spekkie, de pijper der zeeleepers’, ‘De avonturen van een stadhuisklerk’, ‘Tafereelen
uit de Brielsche geschiedenis’ en last not least zijn ‘Historische fragmenten’ welke
hij in drie bundels, elk 16 schetsen bevattend, successievelijk in 1911, 1913 en
1920, heeft uit gegeven. Deze schetsen, door Been verhalender wijze geschreven,
betreffen zeer uiteenloopende onderwerpen o.a. Angelus Merula en zijn Stichting
e

- Allerheiligenvloed 1570 - De geboorte van een Oranje in de 17 eeuw - De koude
e

van 't jaar veertig - De 17 eeuwsche Jantjes aan wal - Een overval van onze
haringvloot in 1703 - De kaapvaart tijdens den negenjarigen oorlog - De witte
steentjes van den Briel en vele anderen.
In de voorrede van zijn boek ‘Uit ons Heldentijdperk’ heeft Been uiteengezet
waarom het in zijn historische boeken gaat, namelijk om met het opkomend geslacht
en al wie er verder lust in heeft door de dorre geschiedenisgrammatica heen een
vrijen uitkijk te zoeken op het warme, volle menschenleven. En hij voegt daaraan
toe voor hen, die het anders mochten verstaan, dat naar zijn opvatting ‘helden’ alles
behalve volmaakte menschen zijn. ‘Die waren er nooit’ - schrijft hij. ‘Maar de durf,
het elan,

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1932

8
het niet uiteenrafelen en dan weer samenknoopen, eindje na eindje, van de
moeilijkheden, waar ieder mensch zich nu eenmaal doorheen moet zien te werken,
en liefst met een onversaagd gemoed zich maar doorheen moet zien te slaan - die
jonge, frissche eigenschappen treffen ons het meest in een Heldentijd. Wie is nooit
eens uit zijn neergedruktheid opgewekt door het luide, krachtvolle hallo-geroep uit
den tijd, toen ons volk met zijn taal en zijn moed en zijn durf de wereld vervulde?
En menigen kniesoor, de hand onder 't hoofd en lusteloos starende in een verte,
die hem even onverschillig leek als de rest, heb ik dat hoofd langzaam naar mij toe
zien wenden om met oogen, die al maar meer ziel begonnen te krijgen eindelijk vol
opgewektheid te kijken in het verleden, ons groot heerlijk verleden’.
Is het te verwonderen dat jong Nederland, aan de hand van zulk een gids zich
omhoog voelde voeren naar idealen, die tot het beste behooren waarnaar de mensch
streven kan, naar die van moed, wilskracht en zelfvertrouwen, te meer waar het pad
daarheen voerde door den romantischen weg, waarlangs Been's boeken zich, met
zijn pakkenden verteltrant, bewegen? En dat de jongeren de indrukken door Been's
boeken bij hen gewekt, in het verdere leven mede voeren als een zegen op hun
levenspad?
Toen de boeken van Been zulk een succes hadden en tot hoofd en hart van jong
Nederland wisten door te dringen, kwam uit de onderwijswereld de vraag tot hem
of hij zijn talent ook eens wilde gebruiken ten aanzien van de Bijbelsche verhalen,
om ook die te kleeden in den vorm van vertellingen, die bij het lager onderwijs
zouden kunnen worden gebruikt. Hij gevoelde hier zelf veel voor, die Oostersche
verhalen, zoo vol kleur en gloed en mystiek, nader te brengen tot de opbloeiende
jeugd, en hij was bereid ‘te probeeren of de jeugd uit het zeemeeuwennest aan de
Noordzee naar hem luisteren wilde, ook wanneer hij haar nu ging vertellen uit dien
over-over-ouden tijd’. Het gevolg hiervan was dat in 1911 het licht zag zijn boekje,
getiteld ‘Uit het Hebreeuwsche herdersleven’ en dat hij toen dit in goede aarde was
gevallen in 1913 zijn tweede boekje getiteld ‘Koning van Israël’ (behandelend de
geschiedenis van Saul en David) uitgaf. Voorts schreef hij ‘Herdersvorsten uit het
Morgenland’, terwijl in 1918 zijn boekje ‘Oud-testamentische pioniers’ verscheen.
In de voorrede van dit laatste boekje schrijft hij, dat hij mocht vernemen dat ook
oudere menschen naar deze vertellingen hadden geluisterd en dat hij dus wel bij
dezen titel had willen voegen: ‘voor jeugdige menschenkinderen van 16 jaar en
daarboven, omdat men heel oud en toch nog jeugdig van harte kan zijn’. Voorts
schreef hij in het tijdschrift voor ouders en opvoeders ‘Het kind’ een reeks van die
verhalen voor de rijpere jongelingschap. Intusschen was hij met deze geschriften
op glibberig terrein geraakt, want hoewel zijn streven was, zooals in al zijn werken,
ook hierbij partijloos en objectief te zijn, was in deze, uit kerkelijk oogpunt, het niet
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partij kiezen toch ook partij kiezen. En toen een onderwijzer ten platten lande Been's
Bijbelsche verhalen in de school liet vertellen, was hij in conflict gekomen met den
schoolopziener, die, toen de onderwijzer er mee doorging, de boekjes door den
veldwachter liet weghalen. Na deze ervaring heeft Been verdere bewerking der
Bijbelsche geschiedenis gestaakt.
Partijloos wilde Been zijn in zijn boeken en in de omgeving waarin hij werkte. Van
politieke en kerkelijke twisten en aspiraties hield hij zich verre. Zijn levensweg had
hij gebaand met eigen inzicht en eigen kracht en ook tegenover de historie wilde
hij onpartijdig zijn. Onder de beginselen waarvan hij uitging, was er een, hetwelk
voorkomt in de versregelen van het Lied des storms van Jacques Perk, die hij vaak
met groote voorliefde besprak en voordroeg, en die aldus luiden:
De duizend, die zichzelf nooit wezen konden,
Bezitten saam een waarheid, die hen bindt;
Hun is 't geloof, dat spreekt uit duizend monden.
Maar wie wat menschlijk waar is, zelf ontgint,
Voelt zich, aan zich, door zich alleen verbonden
En weet dat hij voor zich slechts waarheid vindt.

Autodidact was hij - van een letterkundige opleiding kan eigenlijk geen sprake zijn.
Zelf heeft hij zijn weg gezocht en gevonden. Wel beweerde hij dat Jan ten Brink en
Netscher hem daarbij een duw gegeven hadden, maar zonder dien duw, zou hij
zeer zeker uit eigen kracht ook wel de hoogte bereikt hebben, waartoe hij
opgeklommen is. Intusschen aangewaaid is hem zijn litteraire kennis niet. Enorm
was zijn belezenheid. Het heeft mij vaak verbaasd hoe hij den tijd vond voor al die
lectuur. Want behalve aan al zijn litterairen arbeid, besteedde hij ook veel tijd aan
zijn bezigheden als archivaris, terwijl hij ook als onderwijzer in functie bleef. Het
onvermijdelijk gevolg was dat hij zich overwerkte en tot rust genoodzaakt werd hetgeen zeer neerdrukkend op hem werkte. In dien tijd was het dat hij zijn boek
‘Verworpeling’ schreef. Het is het eenige tragische boek, dat ooit uit zijn pen gevloeid
is en beschrijft de wanhoop van een jongen, die zich verbonden had bij de
haringvaart, van het leven aan boord aldaar een walg kreeg, deserteerde, achtervolgd
werd en ten slotte door verdrinking een eind aan zijn leven maakte. Heelemaal geen
boek in den geest van Been, die altijd vol optimisme en levenslust was en die de
lijfspreuk van zijn figuur Kakkerlak: ‘alles komt te recht - wedden van ja?’ tot de zijne
gemaakt had. Toch heeft hij mij wel eens gezegd, dat hij Verworpeling een van zijn
best geslaagde boeken vond.
Toen eindelijk bleek dat hij de werkzaamheid bij het onderwijs en zijn litterairen
arbeid niet blijvend tezamen kon volhouden, liet hij het onderwijs varen - wat hem
leed deed, want de voortdurende omgang met de leerlingen hield hem jong. Maar
wat 't zwaarst was, moest 't zwaarst wegen en zijn litterairen arbeid

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1932

10
kon hij niet prijs geven. Hij berustte er dan ook in, dat de gemeenteraad hem bij
besluit van 15 Nov. 1909 met ingang van 1 Januari 1910 op zijn verzoek eervol
ontslag verleende als onderwijzer. Contact met de jeugd bleef hij behouden, zij was
veel met hem - hij had er behoefte aan hare gedachten en wenschen te beluisteren
en zich jong met haar te blijven gevoelen, zich hare in den loop der jaren
veranderende denkbeelden en aspiraties in te denken, en die in zijn boeken te
verwerken. Aan verschillende jonge menschen heeft hij in 't archief opleiding
gegeven, die als zij, ouder wordend, de wereld ingingen en tot volwassenen
opgroeiden, zijn vrienden bleven. Zoo had hij in wel drie menschengeslachten talrijke
vrienden, die van hem hielden, en te gelijk hem hoogachtten en vereerden.
Afgezien van het gemis van een eigen gezin en eigen kinderen - dat hem zwaar
woog doch waaraan financieele overwegingen (hij zorgde voor het onderhoud zijner
ouders en zusters, later van dat zijner zusters alleen) niet vreemd waren, heeft Been
een buitengewoon gelukkig leven gehad. Want het is hem ten deel gevallen bij zijn
leven het succes te zien van zijn arbeid, en de vreugde te smaken over het feit dat
hij de ziel van het opkomend geslacht in Nederland wist te bereiken en te boeien.
De kritiek op zijn werken in de pers was bijna altijd onverdeeld gunstig. Frans
Netscher schreef dienaangaande: ‘Nauwelijks hebben wij ons aan de lectuur van
een van Been's boeken gezet of hij heeft ons gevangen in de charmes van zijn
causeurstalent. En of 't een zoogenaamd jongensboek dan wel iets anders is, 't
komt er niets op aan, we lezen alles van hem’. Maar 't liefst was het hem toch de
kritiek te vernemen van hen, voor wie hij schreef, van jong Nederland. Eenmaal
mocht hij die op treffende wijze vernemen. 't Was op een reis, die hij maakte van
den Haag naar Haarlem, in de derde klasse. Hij reisde bij voorkeur in de derde
klasse, ‘want’ - zeide hij, ‘daar kun je de menschen aan het praten krijgen, in de
hoogere klassen gelukt mij dat zelden of nooit’. Bij deze gelegenheid dan zat
tegenover hem een jonge matroos, met wien hij een praatje maakte. En het gesprek
op boeken brengend, vroeg hij den jongen of hij ook wel eens boeken las. Ja dat
deed hij. Of hij ook wel eens boeken van Been gelezen had? Ja dat had hij. En toen
waagde Been den stouten sprong en zeide: ‘Ja ik heb die boeken van Been ook
wel gelezen, maar ik houd er niet van, ik vind er eigenlijk niet veel aan’. Zijn succes
was verbluffend. Want nu vatte de jongen vuur - ‘niet veel aan de boeken van Been?
prachtig waren ze, prachtig’. En hij weidde uit over ‘De drie matrozen, over Paddeltje,
over Kakkerlak, over de Ruyter, Bestevaer Tromp, admiraal Dubbel Wit, allemaal
helden’. Been luisterde en genoot, maar verzweeg zijn naam. Doch toen de jongen
in Leiden uitstapte gaf hij hem de reclamebriefkaart van zijn uitgever, waarop ook
Been's portret afgedrukt stond. De jongen keek eerst de briefkaart, toen Been aan,
barstte
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in een schaterlach uit en liep hard weg. Hij begreep toen tegenover wien hij Been's
boeken zoo opgehemeld had, en was blijkbaar wat verlegen met het geval.
Een hulde van geheel anderen aard, maar niet minder treffend was die welke
hem ten deel viel bij de Brielsche feesten op 1 April 1922, waarbij ook de geheele
Koninklijke familie aanwezig was. Het was bij die gelegenheid dat H.M. Koningin
Wilhelmina hem persoonlijk de decoratie, welke zij hem toegedacht had, uitreikte,
en daaraan toevoegde dat zij er prijs op stelde dit persoonlijk te doen, omdat zij
enkele zijner boeken met belangstelling gelezen had. Wie zoo door de Landsvrouwe
zelve onderscheiden werd, mocht die onderscheiding wel in hooge eere houden.
Wat hij ook deed.
Een derde hulde, die hem zonder twijfel ook groot genoegen zou hebben gedaan,
doch die eerst na zijn overlijden hem gebracht werd, is vervat in hetgeen Harm Oost,
volksraadslid voor het district Pretoria, over hem schreef in de Nieuwe Rotterd.
Courant van 27 December 1930 en dat aldus luidt: Bij mij kort besoekie aan
Nederland lees ek in die N.R. Crt. dat Johan Been dood is en dat een oud-discipel
hulde bring aan sij ‘warm en groot hart’. Die doodsberig het mij ontroer. Ek voel
behoefte om ook mij dankbaarheid te uiter en deur middel van u koerant, omdat u
altijd groot gasvrijheid aan hom gegee het. In Johan Been se groot hart was daar
altijd ruim plek vir ons Volk. Die liefde het hom tot 'n profeet gemaak. In 'n ode aan
ons ou Vlag het hij gesingk:
Straks weeft Oranje om u zich heen
Als teere morgenschijn
En zult gij voor Zuid-Afrika
De vrije vijfkleur zijn.

En vijf en twintig jaar later is sij profesie vervuld. Ons is van dag 'n vrij Volk, volkome
onafhanklik, in die Britse Gemenebes van Nasies. Ons het ons eie vlag en een van
die vernaamste kleure daarvan is oranje, want d's Prins Willem se vlag: oranje,
blanje, bleu. Bij al die pragtige kranse, wat door die Nederlandse Volk gelé is op die
graf van ‘Vader’ Been, wil ek graag 'n need'rige Kan-nie-dood blommedj'ie voeg en
ek is seker, dat ek handel in die gees van die ganse Volk van Suid-afrika.
Been's gezamenlijke geschriften allen te vermelden is onmogelijk. Vermoedelijk
zou hij het zelf niet geweten hebben, waar ze allemaal te vinden zijn. Want behalve
zijn boeken, die twee planken van mijn boekenkast vullen schreef hij tallooze
artikelen, vele in feuilletonvorm in verschillende Nederlandsche dagbladen,
weekbladen en tijdschriften; voor zijn pennevruchten vond hij overal plaats. En als
hoofdredacteur van het ‘Weekblad of Brielsche Courant’ plaatste hij in dat blad de
o

vruchten van tal van zijn studiën - om enkele te noemen: 1 in 1891 de Ulevel-
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o

deviezen van het jaar 1831; 2 in 1915 de geschiedenis van al de predikanten, die
in den Briel gestaan hadden op den kansel der Sinte Catharijnekerk van 1575-1915;
o

o

3 in 1918 en 1919 de tafereelen der Brielsche geschiedenis; 4 in 1929 de
geschiedenis van alle Brielsche Burgemeesters van 1814-1919. In 1894 richtte hij
zich in zijn brochure ‘Een baken in nood’ tot de Koninginnen en het Nederlandsche
volk om een beroep te doen op hunne medewerking tot het doen restaureeren van
den ouden Brielschen toren, waaraan in alle eeuwen zoovele herinneringen van
historischen aard verbonden zijn. Aan zijn rusteloozen ijver in deze zaak is het zeker
wel te danken dat die restauratie ook inderdaad tot stand gekomen is. Onvermeld
moge niet blijven de uitgave der tien Brielsche liedjes in 1929, van welke er negen
door Been gedicht werden, en die in den Briel algemeen bekend zijn. Voorts zijn
‘Zeemansrijmen over Bestevaer Tromp’, zijn Zeemanslied genoemd ‘de Schippers
van De Holland’ gewijd aan Prinses Wilhelmina in Augustus 1890 dat eindigt met
de woorden ‘O mijn lief Oranjekindje - Zijn de Schippers heengegaan - Bij het roer
- voor gansch de wereld - Zult g'als onze Schipper staan’.
Men meene niet dat een omschrijving van hetgeen Been als onderwijzer en als
schrijver gepraesteerd heeft, hem geheel geteekend heeft. Want meer dan hij in
deze beide qualiteiten gearbeid heeft, heeft hij gewerkt in zijn hoedanigheid van
Brielsch archivaris. En ook daarin met groote toewijding. In de opdracht aan zijn
voorganger in dit ambt, Ds. H. de Jager, van zijn eerste historisch boek ‘Dagen en
daden van Admiraal Dubbel Wit’, heeft hij er van getuigd hoe deze hem
gewaarschuwd had voor het op zich nemen van de taak van archivaris, omdat die
taak vorderde toewijding, al maar weer toewijding, waaraan zóóveel van het beste
eener menschenziel geofferd diende te worden, dat geen waardeeren die toewijding
ooit vergelden kon. Been heeft naar die waarschuwing niet geluisterd doch verklaart,
in bovengenoemde opdracht, door de ervaring die woorden van Ds. de Jager te
hebben leeren verstaan. Rusteloos heeft hij als archivaris gewerkt, dag in dag uit,
gedurende een lange reeks van jaren. Bij zijn zilveren ambtsjubileum als zoodanig,
in Maart 1920 werd hetgeen hij als archivaris voor den Briel gedaan had in de
raadszitting waarin hij tegenwoordig was, door den Burgemeester gememoreerd,
‘vele onderwerpen eischten langdurige onderzoekingen, maar gewoonlijk leidden
zij tot het gewenschte resultaat’. En naast zijn ambtelijke adviezen waren er tallooze,
die hij schriftelijk of mondeling aan particulieren verstrekte, zijn correspondentie
nam daardoor zoo groote afmetingen aan, dat weinigen dit alleen zouden hebben
volbracht. De omstandigheid dat hij ongetrouwd was en het gezinsleven weinig tijd
van hem vorderde, maakte het hem mogelijk zoovele van zijn uren aan den arbeid
te schenken. Toch is het wel een bijzondere gave zoodanig met
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zijn tijd te kunnen woekeren als Been vermocht. En het was waar wat van hem
getuigd werd, dat ieder die zijn hulp inriep niet alleen op de meest voorkomende
maar ook op de meest dienstige wijze door hem geholpen werd. Dan spaarde hij
geen moeite en was geen onderzoek, dat hij met de weinige hulp, die hem ter
beschikking stond, grootendeels zelf moest instellen, hem te veel. Ruim 35 jaren
heeft hij deze functie vervuld tot het allerlaatste toe.
en

Twee malen, vrij dicht op elkaar, in Februari 1929 bij zijn 70 verjaardag en in
December 1930 na zijn overlijden, is Johan Been in de Nederlandsche pers van
alle richtingen op zoo grootsche wijze gehuldigd, als nauwelijks aan de grootste
mannen van Nederland te beurt is gevallen. De oorzaak daarvan lag niet in het feit,
dat ook hij een ‘groot man’ was - althans niet in den zin, dien men aan die uitdrukking
in den regel geeft, hij zou zelf de eerste geweest zijn om dit te erkennen - maar
speciaal hierin dat hij door zijn geschriften bij drie generaties van het Nederlandsche
volk een populariteit verworven had als maar zelden voorkomt. Terecht schreef in
de N.R. Ct de archivaris van Rotterdam, na Been's overlijden: ‘Wie de archivaris is
van Amsterdam, van den Haag, van Rotterdam, het is toeval als iemand het weet
buiten een kleinen kring van ingewijden, een kring, dien we met al onze
bescheidenheid niet nauw genoeg kunnen trekken. Maar wie de archivaris van den
Briel was, dat wisten toch stellig eenige honderdduizenden van de bijna acht millioen
inwoners die Nederland telt’. Inderdaad was Been's populariteit in Nederland groot
en van de allerbeste soort. Want Been was er in geslaagd het hart van het volk te
winnen, door het voor oogen te stellen, de groote deugden van ons volk in zijn
heldentijdperk, hun worsteling en overwinning, hun moed en fierheid, hun durf en
zelfvertrouwen en door dit alles bij de jongeren ingang te doen vinden door zijn
werkelijk buitengewone gave van vertellen. De figuren uit de oude, verweerde
archiefpapieren werden door Been naar voren gehaald, levend gemaakt en in hun
kleeding, hun omgeving, hun taal en gebruiken zoo eenvoudig en toch zoo
aanschouwelijk voorgesteld, dat men waant hen bezig te zien. En zijn zeevaarders,
waarvan niet alleen de admiraals, doch alle schepelingen helden zijn, boeien door
hun avonturen den jeugdigen lezer op onweerstaanbare wijze - terwijl ook in zijn
niet-historische boeken Been's eigen optimisme, zijn levensmoed, zijn levenslust,
zijn levensblijheid de jongeren omhoog voert. Ieder ouder of opvoeder kan aan zijn
kind of pupil al Been's boeken in handen geven, met het volledige vertrouwen dat
zij daaruit nooit iets verkeerds, maar altijd iets goeds zullen meenemen. Die boeken,
volkomen rein van gedachten en handelingen, vuren den geest der jongeren aan
tot moed, tot altruisme - zonder dat dit aan hen ooit in leerstellingen gepredikt wordt.
Been is geweest een verteller en een opvoeder bij de gratie Gods - en heeft zich
daardoor
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in het hart dier honderdduizenden, waarvan de Rotterdamsche archivaris spreekt,
een plaats veroverd, die hem zijn groote populariteit gegeven heeft. Drie generaties
zijn hem dankbaar voor wat hij voor hun gemoed hun als jongens en meisjes in het
leven meegegeven heeft.
Op 23 December 1930 is hij rustig ontslapen - en op den Tweeden Kerstdag is
hij door heel den Briel grafwaarts gedragen onder 't gebeier der klokken van den
ouden Brielschen toren, waaraan hij zoo gehecht was. In de oude geuzenstad
heerschtte rouw om zijn heengaan.
Is met dit heengaan, aan de vertelling, die Been's leven omvat, een einde
gekomen? Ik hoop en geloof van niet. Want het ligt voor de hand dat de thans
levende generaties, die in hun jeugd zooveel genoten hebben van en geleerd hebben
uit Been's boeken, naar die boeken ook zullen vragen voor hun kinderen en
kleinkinderen. En zoo zal de zegen, die van zijn werk uitging, ook de toekomstige
geslachten ten goede komen.
Ook de Nederlandsche Letterkunde mag dankbaar zijn, dat, al mocht Been dan
niet behooren tot haar allergrootste zonen, zij dezen dichterlijken blijmoedigen vriend
der jeugd, die met zijn levendigen verteltrant een geheel afzonderlijke plaats in de
gelederen der Nederlandsche litteratoren inneemt, onder haar beoefenaren mag
tellen.
Requiescat in pace.
H.P. BERDENIS VAN BERLEKOM.
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Levensbericht van Prof. Mr M.W.F. Treub
(30 Nov. 1858-24 Juli 1931)
Men heeft mij gevraagd een levensbericht te schrijven van Prof. Mr Marie Willem
Frederik Treub, geen levensbeschrijving. Tot het eerste heb ik mij bereid verklaard,
het tweede zou mijn krachten te boven gaan. Ik kan een overzicht geven van Treub's
werkzaamheid als publicist, wethouder, hoogleeraar, afgevaardigde en Minister,
maar een levensbeschrijving zou veel meer vorderen. Zij zou eischen een ingaan
op allerlei levensbijzonderheden, die aanleiding hebben gegeven tot zijn dikwijls
anders optreden en handelen dan men wellicht op grond van zijn verleden van hem
verwacht zou hebben, een ingaan ook op zijn wetenschappelijken en staatkundigen
arbeid, die een gezette studie van de geschiedenis der laatste veertig jaren
noodzakelijk zou maken. Het spreekt echter van zelf, dat dit een en ander beter
wordt overgelaten aan de toekomst, waar wij nu nog te dicht staan bij hetgeen deze
onvermoeide en onvermoeibare werker op velerlei gebied heeft verricht, om de
werking daarvan goed te kunnen overzien en beoordeelen. Wie trouwens wil nagaan,
hoe de overleden geleerde en staatsman zelf dacht over zijn sociale en politieke
werkzaamheid, heeft de beste bronnen in zijn oorlogsboek, in de Hoofdstukken uit
de geschiedenis der staathuishoudkunde en in de thans gebundelde Herinneringen
en overpeinzingen, waarin de schrijver op de hem eigene heldere en onbevangen
wijze zijn publieke leven beschrijft en hier en daar zelf toegeeft, dat hij op
verschillende punten van meening veranderd is, omdat de omstandigheden,
waaronder hij vroegere opvattingen verkondigde, totaal veranderd zijn, of omdat
dieper inzicht en meer ervaring van menschen en toestanden hem hadden doen
inzien, dat hij bij zijn vroegere uitingen en beslissingen factoren had buiten rekening
gelaten, die behoorden te gelden.
Marie Willem Frederik Treub werd op 30 November 1858 geboren te Voorschoten
als de jongste zoon van den burgemeester
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en mevrouw Treub, geboren Cornaz, eene Zwitsersche uit het canton Vaud, dus
uit la Suisse Romande.
Zijn ouders hadden reeds drie kinderen: Melchior, den lateren directeur van 's
Lands Plantentuin te Buitenzorg, Hector, den lateren hoogleeraar in de gynaecologie,
en Julie, de toekomstige leerares in Engelsche taal- en letterkunde aan de Hoogere
Burgerschool voor meisjes te 's Gravenhage. Alle vier volgden eerst de gewone
dorpsschool en de jongens gingen later naar de H.B.S. te Leiden.
Treub zelf placht te zeggen, dat hij geen erg ijverig leerling was geweest van de
Leidsche Hoogere Burgerschool, maar het feit, dat hij reeds op 17-jarigen leeftijd
het diploma van een goed afgelegd eindexamen verwierf, doet wel zien, dat hij toch
niet zoo heel weinig heeft gewerkt. Men verlieze bovendien niet uit het oog, dat er
er

destijds, in de 70 jaren, nog geen tram liep tusschen Voorschoten en Leiden,
zoodat de Treubs en de trouwe vriend van Willem, de toen even jonge Drucker, de
latere hoogleeraar in het Romeinsche recht, dagelijks heen en weer moesten loopen
naar de academiestad, ook bij slecht en koud weer, waardoor de jongens wel wat
vermoeid zullen zijn geweest als ze aan hun huiswerk moesten beginnen.
Toen de jonge Treub het diploma van de H.B.S. gehaald had, moest natuurlijk
worden beslist wat hij worden zou.
De beide oudere broeders studeerden; de een in plant- en dierkunde, de andere
in de medicijnen en de dochter werd opgeleid voor het M.O., zoodat het voor de
ouders wel wat al te zwaar zou zijn geworden om ook den jongsten zoon naar de
universiteit te zenden. Vader Treub had als burgemeester een niet hoog salaris,
zooals de meeste van zijn ambtgenooten ten platten lande, zoodat hij, om de beide
einden aan elkaar te kunnen knoopen, er allerlei bijbaantjes bij moest waarnemen.
Het was derhalve geen wonder, dat de burgemeester besloot zijn zoon in zijn eigen
werk op te leiden. Treub was toen een eenigszins verlegen jongen, die - zooals zijn
latere leermeester, notaris Schoor, eens zeide - van verlegenheid over zijn eigen
beenen struikelde als hij het kantoor binnen kwam, maar met groote arbeidslust,
zooals spoedig bleek. Nadat Willem Treub zich in het secretarie-werk wat had
bekwaamd en het archief van zijn vader in orde had gebracht, dat ten gevolge van
de veelheid van werkzaamheden van den ouden heer wel wat in de war was geraakt,
legde hij zich toe op de studie der belastingen en slaagde daarin zóó wèl dat hij
weldra als geaggregeerde op het kantoor van den ontvanger werd geplaatst, terwijl
hij later ook op het kantoor der posterijen zich in dat dienstvak bekwaamde.
De vader had uit een en ander wel kunnen zien, dat zijn meening, dat de jongste
zoon niet zooveel aanleg had als de beide andere, niet goed gefundeerd was, maar
- hetzij omdat het geld er toch niet was, hetzij om andere redenen - hij bleef bij zijn
eenmaal genomen besluit. Het eenige wat hij later toestond was, dat zijn
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jongste zoon in opleiding zou worden genomen voor het notariaat bij den
dorpsnotaris, zijn vriend Schoor. Deze opleiding voerde al heel spoedig tot het
bereiken van den rang van candidaatnotaris. Zoo heeft de latere hoogleeraar en
Minister eenige jaren op het notariskantoor te Voorschoten doorgebracht, en daar
de grondslagen gelegd voor die groote en diepe kennis van de notarieele praktijk
en het fiscaal en burgerlijk recht, die hem later in staat heeft gesteld eerst om de
notariaatsschool te Amsterdam te vestigen en later de colleges van den hoogleeraar
Houwing gedurende diens ziekte waar te nemen en ten slotte zijn doorwrochte
wetsvoorstellen te ontwerpen, die helaas niet alle het Staatsblad hebben mogen
bereiken. Nadat de jongeman het examen van candidaat-notaris met goed gevolg
had afgelegd, schijnt er in zijn finantieelen toestand zoodanige verbetering gekomen
te zijn, dat hij toch nog kon denken aan het volgen van de akademische lessen en
bereidde hij zich voor tot het toelatingsexamen voor de universiteit. Daarvoor was
de kennis van latijn en grieksch noodig en weldra zette hij zich aan het verwerven
daarvan, geholpen door zijn vriend Drucker, door den dorpsgeneesheer en door
den lateren prof. J.C. Naber. Spoedig slaagde Treub voor het toelatingsexamen en
weldra volgden de andere examina, voorgeschreven in het souverein besluit van
1815, zoodat de jonge man het tot candidaat in de rechten bracht.
Na eenigen tijd de colleges gevolgd te hebben, die konden leiden tot het doctoraal
examen, vertrok de jonge jurist naar Parijs om aldaar aan de universiteit de colleges
in het burgerlijk recht te volgen en tevens werkzaam te zijn als dagbladcorrespondent.
Inmiddels had hij zich bezig gehouden met de behandeling van een prijsvraag
door de universiteit te Utrecht uitgeschreven over de ontwikkeling en het verband
van de Rijks-, provinciale- en gemeente belastingen in Nederland. Zijn antwoord
werd met goud bekroond.
Wie deze lijvige verhandeling heeft gelezen, moet wel verbaasd hebben gestaan,
dat zij geschreven is door een nauwelijks 24-jarigen jongeman te midden van den
arbeid gevorderd voor het doctoraal examen in de rechten.
Na zijn studiën te Parijs eenigen tijd te hebben voortgezet, kwam de schrijver hier
te lande terug, op raad van Mr A.A. de Pinto, raadsheer in den Hoogen Raad, die
sedert zijn examen voor candidaat-notaris hem blijkbaar met sympathie had gevolgd,
en hem den raad gaf om te Amsterdam op te treden als privaat-docent voor het
notariaat en fiscaal recht. Maar daarvoor moest eerst het doctoraal examen in de
rechten plaats hebben en daarna de doctorshoed worden veroverd. Het doctoraal
examen werd spoedig met goed gevolg afgelegd en daarna gepromoveerd op een
eenigszins omgewerkte lezing van de belastingverhandeling. Na de promotie vestigde
zich nu de jonge rechtsgeleerde te Amsterdam als advokaat en procureur,
privaat-docent aan de universiteit en directeur van de notariaatsschool, waar hij zelf
onderwijs gaf in burgerlijk en fiscaal recht.
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Spoedig vond hij nog andere werkzaamheid in de hoofdstad, nadat hij er zich een
beetje had ingeleefd. Hij kwam nl. in aanraking met een groep jongeren, wien het
reeds lang een doorn in het oog was, dat de gemeentelijke vertegenwoordiging een
vast bezit scheen geworden van de leiders van de vereeniging Burgerplicht, die als
het ware dicteerden wie er in den gemeenteraad, in de Provinciale staten en in de
Tweede Kamer zouden worden gekozen, zoodat belangrijke volksgroepen waren
uitgesloten van de vertegenwoordiging en het conservatisme hoogtij vierde. Het
bleef ten slotte niet bij besprekingen, maar men gordde zich aan om allereerst in
de kiesvereeniging Burgerplicht zelf verandering te brengen. Toen weldra bleek,
dat dit een onbegonnen werk was, richtten de radicalen, zooals zij zich zelf noemden,
de kiesvereeniging Amsterdam op, die den strijd aanving allereerst voor een betere
vertegenwoordiging van de ingezetenen der hoofdstad in den Gemeenteraad. Treub
werd benoemd tot voorzitter van de kiesvereeniging, die weldra zoodanigen invloed
kreeg, dat C.V. Gerritsen, Treub en Hugo Muller zitting in den gemeenteraad konden
nemen.
Het is hier niet de plaats om uit te weiden over den strijd, die moest gevoerd
worden om aan de meer vooruitstrevende elementen plaats in de vertegenwoordiging
van stad, provincie en staat te verschaffen, genoeg zij het te vermelden, dat de
radicale groep weldra zoodanigen invloed kreeg, dat Treub werd benoemd tot
wethouder van finantiën.
Hier was Treub op zijn plaats. Besturen en hervormen, dat was zijn lust en leven,
en hier was in dit opzicht niet alleen wat, maar veel te doen. Concessiën waren
verleend voor de tram, voor de gaslevering, voor de levering van duinwater en voor
de telephoon, concessiën, die aan de concessionarissen goud opbrachten, maar
ten koste van de gebruikers. Tegen die concessiën traden Treub en de zijnen op
en langzamerhand zijn zij totaal opgeruimd en is de levering geheel gebracht in
handen der gemeente. Men mag er Treub en zijn vrienden, onder wie vooral C.V.
Gerritsen vooraan stond, dankbaar voor zijn, dat zij met krachtige hand en nooit
versagenden ijver hun krasse voorstellen wisten door te voeren. Waar zou het
anders heen zijn gegaan met de finantiën, niet alleen van de hoofdstad, maar ook
met die van de andere groote gemeenten, die er toch thans ook nog niet best
voorstaan?
Behalve de werkzaamheid voor de opruiming der concessiën had Treub zich nog
bezig gehouden met de verbetering van de besteksvoorwaarden met het doel om
voor de werklieden, die in zijdelingschen gemeente-dienst waren, een maximalen
arbeidsdag en een minimumloon in te voeren, terwijl hij verder ook nog de
handelsinrichtingen voor zijn rekening nam. Ongeloofelijke hoeveelheden werk kon
hij verzetten en nimmer deed men te vergeefs een beroep op hem, wanneer het
gold steun te verleenen aan pogingen om den maatschappelijken toestand te
verbeteren.
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Zoo heb ik speciaal veel steun en voorlichting van hem ontvangen op coöperatief
gebied. Maar ik loop hier vooruit en moet dus even terug.
Wanneer men toen reeds wat meer had gezien naar de belangen van de openbare
kassen, zooals Treub dat destijds geleerd heeft, zou het er met den toestand dezer
laatste zeker heel wat beter uitzien dan thans het geval is. Maar het scheen, dat
men vrij spoedig den vooruitstrevenden wethouder in Amsterdam niet gaarne langer
aan het roer zag.
In de vacature Cort van der Linden als hoogleeraar in de staathuishoudkunde en
de statistiek was een voordracht aan den Raad van Amsterdam gedaan, waarop
een ander voorkwam, maar de Raad benoemde op 17 Juni 1896 tot hoogleeraar
aan Amstels universiteit Mr M.W.F. Treub. Op 23 November aanvaardde de toen
38-jarige hoogleeraar zijn ambt met een rede over de ontwikkeling der
staathuishoudkunde tot sociale economie.
Die inaugurale rede was van het begin tot het einde één strijdkreet tegen de
oudere economie - Pierson werd er o.a. heftig in aangevallen - en bevatte vooral
een verdediging van wat de nieuwe hoogleeraar tot dusver op practisch gebied had
gedaan. Zij vond natuurlijk geen onverdeelden bijval en de vraag werd gesteld, bij
een bespreking van de rede in een tljdschrift, of men hier te doen had met
wetenschap of met politiek. Natuurlijk lokte dit geschrift een krasse wederlegging
uit van den aangevallene, in een Gidsartikel getiteld: ‘Politiek of wetenschap’, waarin
hij zijn tegenstander toeduwde, dat hij een schitterende gelegenheid verzuimd had
om zich stil te houden. Het schijnt mij niet onmogelijk, dat de krasse toon van Treub's
verweerschrift mede is veroorzaakt door de omstandigheid, dat zijn hoog vereerde
moeder bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt tegenwoordig was geweest
en de zoon niet kon verdragen, dat men beproefd had hem ook in haar oogen neer
te halen.
Op het gebied van de pers was Treub al lang geen vreemdeling meer. Van 1887
tot 1894 had hij het Weekblad voor notarisambt en registratie geredigeerd en hij
had dien arbeid alleen neergelegd, omdat het ambt van wethouder van finantiën,
dat hem in 1893 werd opgedragen, weldra bleek hem niet den noodigen tijd te laten
voor de redactie, hoewel hij, naar aller oordeel, een der weinigen was, die geheel
waren doorgedrongen in den toenmaligen doolhof der registratie.
Gedurende de waarneming van het hoogleeraarsambt heeft Treub ontzaglijk veel
gewerkt.
Behalve dat hij eerst eenigen tijd de redactie waarnam van het Sociaal Weekblad,
gedurende de ziekte van Mr Kerdijk, om die redactie later geheel op zich te nemen,
heeft hij gedurende zijn professoraat ook het standaardwerk geschreven: Het
wijsgeerigeconomisch stelsel van Karl Marx, 2 dln, te zamen ruim 800 blz. groot
octavo, waarin een ontzettende hoeveelheid economische
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literatuur verwerkt is. Bedenkt men daarbij, dat de vruchtbare schrijver ook nog
gelegenheid vond om voortdurend bijdragen te leveren aan de Vragen des tijds,
waarvan hij met Pekelharing, Veegens en Kerdijk de redactie voerde, en ook nog
de directie van het Centraal bureau voor sociale adviezen op zich nam, dan kan
men nagaan, dat hij wel niet veel tijd voor uitspanning zal gehad hebben. Uit dien
tijd kennen we nog een vrij dik boek van zijn hand, getiteld: ‘Een drietal hoofdstukken
uit de geschiedenis der staathuishoudkunde’, dat later herhaaldelijk is omgewerkt
en thans een vijfden druk heeft bereikt, als ‘Hoofdstukken uit de geschiedenis der
staathuishoudkunde’. Bovendien dateeren uit dien tijd zijn geschriften over de
exploitatie onzer spoorwegen en over de economische beteekenis van de coöperatie.
In een dier laatste geschriften, getiteld: ‘Van slaaf tot copartner’ heeft de schrijver
de richting geteekend, waarin hij meende, dat de maatschappij zich beweegt, nl. in
die der coöperatie. Deze meening werd ook bevestigd in het geschrift: ‘De
economische werking van de coöperatie’.
Voorts verschenen telkens opstellen van Treub over de vraagstukken, die het
volk in beweging brachten, en voortdurend leverde hij in de pers en in redevoeringen
belangwekkende beschouwingen over de politiek dier dagen, tot welker leiders hij
weldra behoorde. Dat dientengevolge het aantal van zijn vereerders even snel steeg
als dat van zijn tegenstanders, behoeft geen betoog.
Zijn geschrift over de exploitatie onzer spoorwegen voerde eerst tot een
geweldigen pennestrijd met de vertegenwoordigers der andere richting, daarna tot
praeadviezen en debat in de Vereeniging voor de staathuishoudkunde en de statistiek
en eindelijk eenige jaren later tot een debat in de Tweede Kamer, waaraan toen
Treub zelf kon deelnemen, maar dat eindigde met verwerping van de door hem
voorgestelde motie. Toch zijn praktisch thans de spoorwegen een soort van
staatsondernemingen.
Herhaaldelijk was reeds het oog op Treub geslagen voor het lidmaatschap der
Tweede Kamer en in de toenmalige districten Veendam en Schoterland heeft het
maar van hem afgehangen of hij de Kamer zou binnentreden of niet. In Schoterland
trok hij zich terug, omdat hij meende, dat aan de toenmalige socialistische partij een
plaats in de Kamer toekwam, in Veendam omdat de radicale partij reeds
vertegenwoordigd was door Tijdens, maar in 1904 liet hij zich toch overhalen om
een candidatuur te aanvaarden tegenover niemand minder dan Mr N.G. Pierson.
De strijd om den Kamerzetel van Assen was uitermate spannend. Avond aan avond
reed Treub op zijn rijwiel naar een der kiesvergaderingen in de stad en de dorpen
in den omtrek, terwijl verschillende partijgenooten hem dáár vervingen, waar hij zelf
niet komen kon, omdat hij elders moest spreken. Op den laatsten avond van den
strijd zakte hij bij zijn terugkeer naar Assen door zijn voertuig en den volgenden
middag bleek hij te zijn gekozen.
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Nu kwam een moeilijke keus voor den strijdbaren politicus. Wilde hij zijn mandaat
goed vervullen, dan zou hij zijn hoogleeraarsambt moeten opgeven. Wèl heeft hij
met toestemming van Amstels raad nog eenige maanden zijn ambtsbezigheden
aan de universiteit tegelijk vervuld met het Kamerlidmaatschap, maar dit bleek zelfs
een zoo stoeren werker te zwaar en Treub vroeg en verkreeg eervol ontslag als
hoogleeraar, waarop hij weldra zijn woonplaats verlegde naar 's-Gravenhage. Zijn
opvolger werd zijn leerling Dr D. van Embden.
Voor de Kamerleden van een kleine partij vooral is het lidmaatschap van de
Tweede Kamer geen sinecure. De partij moet positie nemen ten aanzien van alle
belangrijke voorstellen en in elk groot debat, zoodat de verschillende leden zich
goed moeten inwerken in de meeste onderwerpen. Dit heeft ten gevolge, dat zij
meer moeten werken en debatteeren dan hunne medeleden van de groote partijen.
Het spreekt wel van zelf, dat vooral de economische en finantieele onderwerpen
door Treub werden behandeld, maar ook op algemeen politiek gebied deed hij zich
gelden. Zoo heeft hij b.v. in een rede van bijna drie uur de grondslagen van Kuyper's
politiek behandeld op een wijze, die de bewondering van de geheele Kamer wekte.
Over de spoorwegpolitiek had hij - als gezegd - reeds vroeger in brochures en
redevoeringen den staf gebroken en in 1903 bij de bekende spoorwegstaking had
hij - om den vrede te bevorderen - dag aan dag zooveel van zijn toch niet geringe
krachten gevorderd, dat hij herstel moest gaan zoeken in Röhndorf.
Bedenkt men, dat de Kamerleden destijds maar f 2000 's jaars als
schadeloosstelling ontvingen, dan kan men begrijpen, dat naast den Kamerarbeid
nog heel wat werk moest verzet worden om te kunnen leven. Dit heeft echter Treub
nimmer weerhouden om telkens nieuwen arbeid op zich te nemen ten bate van het
algemeen belang. Zoo zien wij hem in 1909 zich de keuze laten welgevallen tot lid
van den Haagschen gemeenteraad, in welk college hij zitting hield tot 1911, toen
hij vervangen werd door een lid van de Sociaal-democratische Arbeiderspartij, tegen
welke partij hij steeds en overal strijd had gevoerd. Nog twee jaar na zijn
niet-herkiezing tot lid van den Haagschen gemeenteraad hield Treub zitting in de
Tweede Kamer.
Toen in 1913 de linkerzijde een concentratie van de verschillende vrijzinnigen
ontwierp, was voor Treub het oogenblik gekomen om afscheid van de Kamer te
nemen. Hij kon zich niet vereenigen met wat in het concentratie-program was
opgenomen omtrent de ouderdomsvoorziening en, wars van geschipper als hij altijd
was, verklaarde hij dadelijk, dat men met de concentratie door moest gaan, maar
dat hij er niet aan mee zou doen.
Zoo stond hij weldra volkomen ambteloos, maar ziet, wat gebeurde?
De concentratie overwon met de sociaal-democraten de rechter-
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zijde en het vlotte niet met de vorming van een kabinet uit de geheele linkerzijde,
waartoe Dr Bos de opdracht had gekregen. Na geruimen tijd onderhandelen met
Troelstra en de zijnen, legde Dr Bos de formatie neer en werd aan Mr Cort van der
Linden de opdracht gegeven om een extra-parlementair-kabinet te vormen. Wat
wonder, dat bij die vorming dadelijk de aandacht viel op prof. Treub, die nu immers
buiten het Parlement stond.
Dit was wel een zeer onverwacht gevolg van zijn uittreden, en weldra werd Treub
benoemd tot Minister van Landbouw, Handel en Nijverheid. Slechts korten tijd heeft
hij deze portefeuille beheerd, want toen in den oorlogstijd een krachtiger hand noodig
was aan het departement van finantiën dan de heer Bertling blijkbaar bezat, werd
Treub in zijn plaats benoemd. Hier, aan dit departement, waarheen hij de sociale
verzekering medenam, was de oud-hoogleeraar in de staathuishoudkunde op zijn
plaats en hier kon hij zijn groote bekwaamheid en regeerkracht toonen. Tegengaan
van woekerprijzen, bevordering van den geld-omloop, leeningpolitiek,
belastinghervorming, alles en alles vroeg zijn ingrijpen en zonder aarzeling tastte
hij elk euvel aan, rusteloos bezig en telkens een nieuwen maatregel bedenkende
om te zorgen, dat geen honger zou worden geleden in Nederland. Wie den berg
wetsontwerpen, algemeene maatregelen en Koninklijke en ministerieele
beschikkingen nagaat, die in die onrustige tijden door hem zijn ontworpen, verdedigd
en uitgevoerd, kan niet begrijpen, dat dit alles door één man is gedaan. Tot Februari
1916 is Treub Minister van finantiën gebleven en toen door een motie ten val
gebracht. Hij had o.a. een ontwerp van wet tot invoering van een pensioenbelasting
ingediend en zich daardoor den tegenstand van de sociaal-democraten op den hals
gehaald. Een motie ingediend door het Kamerlid Schaper, werd door de Tweede
Kamer met 45 tegen 42 stemmen aangenomen en Treub trad af.
Onmiddellijk na zijn aftreden zat hij weer aan zijn schrijftafel en wel om zijn
oorlogsherinneringen te schrijven, waarin hij nauwkeurig de handelingen van zijn
Regeering in verband met den oorlogstijd beschrijft. Hoewel ook wel eenige
voorspellingen van den afgetreden Minister niet zijn uitgekomen, is het boek
merkwaardig door het klare en rustige verhaal van hetgeen de schrijver in zeer
moeilijke tijden heeft moeten doen en medemaken en getuigt het van zijn goed
geheugen. Niet lang na het voltooien van Oorlogstijd trad Treub's opvolger als
Minister af en benoemde H.M. den oud-Minister weer als zoodanlg. Ditmaal bleef
hij deel uitmaken van het bewind tot aan het aftreden van het Kabinet-Cort van der
Linden.
Reeds vóór de verkiezingen had Mr Treub te kennen gegeven, dat hem de
staatkundige verhoudingen in Nederland niet juist schenen te worden weergegeven
door de destijds bestaande partijen en achtte hij een orienteering naar economisch
inzicht juister, vooral met het oog op den wederopbouw, die na den vrede
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noodzakelijk zou zijn. In de constitueerende vergadering van den Economischen
bond gaf de oprichter rekenschap van de motieven, die hem geleid hadden bij de
campagne voor de oprichting. Hoewel overal in het land, waar hij sprak, de zalen
overvol waren met toehoorders, beantwoordde de uitslag der verkiezingen toch niet
geheel aan de verwachtingen. Treub zelf werd natuurlijk in de Tweede Kamer
gekozen, zelfs driemaal, maar waar de partij slechts bestaan zou uit drie leden, kon
van een economische partij kwalijk gesproken worden. Na eenigen tijd hebben zich
toen enkele eenlingen van andere partijtjes met de afgevaardigden van den
Economischen bond vereenigd tot een fractie, maar wat Treub zich met zijn optreden
met dezen bond had voorgesteld, heeft hij niet kunnen verwezenlijken met den
geringen steun, dien hij vond. Het heeft dan ook niet lang geduurd of aansluiting
werd gezocht bij den Vrijheidsbond, die zich reeds vroeger had gevormd door
samenvoeging van oud-liberalen en Unie-liberalen. Natuurlijk had een hereeniging
met de Vrijzinnig-democraten niet in de lijn der mogelijkheden gelegen. Ik bedoel
niet, dat de persoonlijke vervreemding wellicht niet weg zou zijn te nemen geweest,
want Treub is nooit haatdragend geweest en onderstelde dit ook van anderen niet,
maar de schrijver van den ‘Economischen grondslag der Vrijzinnig-democratie’ was
langzamerhand van meening veranderd ten opzichte van zeer vitale punten der
praktische politiek, omdat - zooals hij zeide in zijn ‘Hoofdstukken uit de geschiedenis
der staathuishoudkunde’, de omstandigheden zoo totaal veranderd waren, vergeleken
bij den tijd, toen hij toetrad tot den V.D. Bond. Men mag wel aannemen, dat de jaren,
waarin Treub in den Vrijheidsbond heeft gewerkt, voor hem zelf niet aangenaam
kunnen geweest zijn; ook al was er in hem zelf veel veranderd, dan was er toch nog
veel, dat hem hier niet aanstond, zooals blijkt uit zijn ‘Overpeinzingen en
Herinneringen’. Toen dan ook de roepstem tot hem kwam om de leiding op zich te
nemen van den Indischen Ondernemersraad, zal dat een soort van bevrijding voor
hem geweest zijn en ging hij althans met vreugde uit de politiek.
Wat Treub voor den Ondernemersraad is geweest in de tien jaren, dat hij haar
geleid heeft, onttrekt zich natuurlijk aan de beoordeeling van het publiek, omdat zijn
adviezen en de regelingen, die hij voor den Bond maakte, goeddeels binnen de
vereeniging bleven, maar toch kan men over den geest van zijn toenmalig denken
een indruk krijgen, indien men zijn boek leest over Indië, geschreven na zijn eerste
reis derwaarts, zijn Bezuiniging in Indië in het nieuwe Regeeringsprogram (1922),
Indië's toekomst (1924), Regeeringsbemoeiïng met het bedrijfsleven in Nederland
en Nederlandsch-Indië (1924), Onafhankelijk indologisch hooger onderwijs (1925),
de Nota over de inkomstenbelastingen in Nederlandsch-Indië (1922), de Nadere
nota (1923), Indië's toekomst (1924) en Het gist in Indië (1927). Doet men dat, dan
zal men zeker groote
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afwijking van, groot verschil met vroeger uitgesproken meeningen vinden, maar
steeds worden afwijking en verschil behoorlijk gemotiveerd, zoodat - men moge het
dan met den schrijver niet eens zijn - twijfel aan den ernst zijner overtuiging op het
oogenblik dat hij schreef, uitgesloten moet worden geacht.
Tien jaren is Treub voorzitter van den Indischen Ondernemersraad geweest en
later ook nog eenigen tijd van het West-Indische gelijknamige lichaam, toen trok hij
zich terug.
Hoe het geheele Nederlandsche volk Treub zag, bleek wel uit de hulde hem
gebracht bij het bereiken van den 70-jarigen leeftijd. Een comité uit verschillenden
kring samengekomen, bracht in zeer korten tijd meer dan f 20.000 bijeen, waarvan
een deel werd besteed om den gehuldigde in marmer te doen beitelen, terwijl de
rest te zijner beschikking werd gesteld. Hij wees het geld voor verschillende sociale
doeleinden aan. Aan den feestmaaltijd, die den 70-jarige werd aangeboden, zaten
aan met den Prins der Nederlanden en verschillende oud-Ministers, de voorzitters
van de Nederlandsche Bank en van de Nederlandsche Handelmaatschappij
benevens vele andere vooraanstaande mannen en ook persoonlijke vrienden.
De Minister-president de Geer herinnerde in zijn tafelrede aan het vele, dat Treub
gedaan had voor staat en maatschappij in zijn ambtelijk leven en daarbuiten, en
zoo deden Dr Loudon en Dr Waller. De eigenlijke toast werd uitgebracht door het
oud-Kamerlid Roodhuyzen, die in Amsterdam met Treub bevriend geworden,
levenslang die vriendschap had onderhouden en nu in humoristischen toon
herinnerde aan wat beiden toen hadden beraamd en gedaan.
Zonderling genoeg gebeurde niet, wat velen hadden verwacht; er kwam nl. geen
hooge onderscheiding voor den man, die de kracht was geweest van het Ministerie
van 1913.
Ridderorden behoefde Treub niet; zijn borst was er vol van; erkenning van zijn
verdiensten was evenmin noodig: de algemeene deelneming aan zijn huldiging
deed gevoelen, wat in breeden kring voor hem leefde, maar het zou aan vele
vereerders van den grooten man rechtvaardig zijn voorgekomen, indien hem eene
onderscheiding ware verleend, die anderen wel hebben verkregen voor hun ijveren
ten bate der gemeenschap.
Een ontroerende plechtigheid vond plaats te Voorschoten. In de vergaderzaal
van den gemeenteraad had de burgemeester de portretten doen ophangen van
Burgemeester Treub en diens gade en bovendien de geboorte-acten doen
neerleggen van de drie beroemde broeders.
In een hartelijke toespraak deelde de burgemeester, de heer Vernède, mede aan
prof. Treub en aan de vele belangstellenden, die opgekomen waren van heinde en
verre, dat de Gemeenteraad besloten had om de straat van Voorschoten, waarin
het geboortehuis lag, te herdoopen in Gebroeders Treubstraat.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1932

25
Nadat de gehuldigde in een gevoelvolle toespraak den burgemeester en den
Gemeenteraad had dank gezegd voor het genomen besluit, trokken de aanwezigen
naar de Gebroeders Treubstraat om de onthulling bij te wonen van een gedenksteen
in den gevel van het eenvoudige huis, dat men thans niet meer zal aantreffen, omdat
het sedert is afgebroken. In den nieuwen gevel is de gedenksteen weder
aangebracht.
Met deze huldiging werd niet alleen bewezen, dat het spreekwoord, dat een
profeet in zijn eigen land niet geëerd wordt, niet altijd opgaat, maar bovendien deden
de uitingen van het Voorschotensche publiek zien, dat ‘mijnheer Willem’ vooral in
hun hart een bevoorrechte plaats innam, ook omdat hij telkens als er gelegenheid
voor was, een bezoek bracht aan zijn geboorteplaats en dit steeds deed in de maand
Juli, waarin de Voorschotensche paardenmarkt en kermis plegen gehouden te
worden. Spoedig na het huldigingsfeest ging Treub voor de tweede maal scheep
naar Indië met de oorspronkelijke bedoeling om over West-Indië terug te komen.
Dit laatste plan is niet doorgegaan en weldra bleek, dat de gezondheidstoestand
van den reiziger dat ook niet zou hebben toegelaten. Zijn uiterlijk dicteerde dit maar
al te zeer. Hij bleef, in het Vaderland teruggekeerd, zijn gewone werkzaamheden
verrichten en stond zijn bezoekers met de oude opgewektheid te woord, maar ook
uit zijn ‘Overpeinzingen en Herinneringen’, die wekelijks verschenen in de Haagsche
Post, bleek iets van vermindering der krachten. Weldra vernam men, dat Treub zich
terugtrok uit den Ondernemersraad en aldra werd hij opgenomen in het
gemeenteziekenhuis te 's-Gravenhage voor de behandeling van een gezwel,
waarvoor hij reeds te vergeefs tweemaal een operatie had ondergaan. De nieuwe
operatie had evenmin succes als de vorige, maar was zooveel ingrijpender, dat de
72-jarige de gevolgen blijkbaar niet meer kon doorstaan en na korte dagen heenging.
In zijn geboorteplaats werd hij begraven in een graf naast dat van zijn ouders. Bij
de teraardebestelling liepen aan het hoofd van den stoet de vertegenwoordiger van
H.M. de Koningin en alle ministers, terwijl het kerkhof gevuld was met mannen en
vrouwen uit alle standen der maatschappij. Mr A. Tak, Treub's oudste vriend,
herinnerde in een gevoelvolle rede aan de groote werkzaamheid van den overledene
in verschillende ambten ten toon gespreid. Overeenkomstig den wensch door Treub
zelf uitgesproken, voerde niemand verder het woord. De geschiedenis zal natuurlijk
over Marie Willem Frederik Treub oordeelen en over de gevolgen van zijn optreden
en werken. Zij heeft zijne daden geboekt en zal de resultaten kunnen nagaan. Zij
zal menige wijziging van gevoelens kunnen aanwijzen, sommige daden die zelfs
wellicht onverklaarbaar zullen schijnen, maar zij zal toch nimmer kunnen doen
aannemen, dat Treub zelf niet steeds overtuigd is geweest van goed gehandeld te
hebben, juist te zijn opgetreden, toen hij moest handelen.
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Een zeer juiste karakteristiek van den overledene is in zijn Voorwoord bij de
‘Herinneringen en overpeinzingen’ gegeven door Jhr dr Loudon, die als Minister
van Buitenlandsche zaken Treub's ambtgenoot is geweest, waar hij schreef:
‘Regeerder was Treub in merg en been, tucht- maar tevens vrijheidlievend. Zijn
rijke, geniale geest wemelde van ideeën en vatte pijlsnel die van anderen. Groot
was zijn verbeeldingskracht, opmerkelijk zijn concentratie-vermogen. Een zekere
naïveteit was hem eigen. Eerlijk was hij en onbaatzuchtig in hooge mate. Hij ging
steeds recht door zee. Kenmerkend bovenal waren zijn durf, zijn strijdlust, zijn
beslistheid en zijn wil’.
Veel heeft Treub aan zijn land gegeven, maar veel meer ware nog profijt te trekken
geweest van de krachten van dezen merkwaardigen man, indien daarop vroegtijdiger
een beroep ware gedaan.
Werken was zijn lust en leven en aan dien lust heeft hij bot kunnen vieren, zoodat
hij wel eens zeide een gelukskind te zijn, omdat hij juist minister was geworden,
toen er iets te doen viel in het landsbelang. Voor dat landsbelang heeft hij gewerkt
zooveel hij kon.
Dankbaarheid voor het vele wat hij daaraan gegeven heeft in onvermoeiden arbeid
past aan het Nederlandsche volk.
G.J.D.C. GOEDHART.
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Levensbericht van Flor Heuvelmans
(Antwerpen 2.1.1858 den Haag 21.4.1931)
Flor Heuvelmans behoort tot het heldentijdvak der Vlaamsch-Katholieke
studentenbeweging. Antwerpen, de Vlaamsche Sinjorenstad, was zijn bakermat.
Na de voltooiing van zijn middelbare studiën aan het O.L. Vr.-College der Eerw.
Paters Jezuïeten te Antwerpen, waar Ernst van Dijck, de later zoo vermaarde
Wagnerzanger, zijn medeleerling was, trok hij naar de oude universiteitstad Leuven,
liet zich aanvankelijk inschrijven voor de faculteit van Wijsbegeerte en Letteren,
maar ging weldra over tot de faculteit der Rechten.
De jonge student Heuvelmans, opgegroeid te Antwerpen, in den tijd dat de
Vlaamsch-democratische beginselen zegevierend het stadhuis en den provincieraad
veroverden, bracht dien nieuwen geest naar Leuven mee. Hij vond er al spoedig
geestverwanten; samen zouden zij den stoot geven tot de later zoo machtige
Vlaamsch-Katholieke studentenbeweging. Het was een uitgelezen schaar Vlaamsche
‘knapen’, die, uit verschillende gouwen van het Vlaamsche land naar Leuven
gekomen, door een gemeenschappelijk ideaal naar elkaar werden toegedreven en
den grondslag legden van een beweging, die de Vlaamsche Katholieke studenten
zou wekken tot Vlaamsch zelfbewustzijn. Was dat voorbeschikking of toeval? Daar
was Albrecht Rodenbach, uit Roeselare, de dichter, zanger en strijder, de skald, de
ziel dezer beweging, die als een wekroep en bedreiging den strijdkreet over
Vlaanderen deed schallen: ‘Vliegt de Blauwvoet - Storm op zee!’ Daar was Pol de
Mont, uit Wambeek in Brabant, die nog student zijnde, met zijn frisschen dichtbundel
‘Lentesotternijen’ den driejaarlijkschen prijs der Letterkunde verwerven zou en wiens
heele leven in het teeken der Vlaamsche Beweging zou staan. Daar was Alfons
Depla, uit Kortrijk, als balling in den Haag voor zijn Vlaamsch ideaal gestorven. Daar
was ook Flor Heuvelmans, de volksjongen uit de Vlaamsche Scheldestad.
Hun dringendste werk was, het eerste Vlaamsch universitair tijdschrift de wereld
in te zenden, een tribune, van waar zij tot het volk en vooral tot de studentenschap
spreken konden. Heu-
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velmans werd redactie-secretaris en heeft zich met liefde en toewijding van die taak
gekweten. Zijn bijdragen in ‘Het Pennoen’, met schuilnamen als Segherse, Knibbelaar
1
onderteekend , bezitten reeds de gemoedelijke luim en de pittigheid van zijn later
publicistisch werk.
Hun tweede zorg was het werven van aanhangers, door de stichting van een
Studentenverbond, naar gouwen ingedeeld. Elke gouw had zijn voorman.
Heuvelmans was de eerste voorman der Antwerpsche gouw. Ook op dezen strijdpost
is hij een kranig en flink leider geweest. Dit Verbond was de voorlooper van het
Algemeen Vlaamsch-Katholiek Studentenverbond, waaruit de latere leiders der
Vlaamsch-Katholieke beweging zijn voortgekomen.
Een begaafd student was Flor Heuvelmans, maar wie nu denken zou, dat hij nooit
van een pretje hield, heeft het verkeerd voor. Heuvelmans was in zijn studententijd
een echt Flanor-type. Dit beeld althans rijst ons voor den geest, wanneer wij zijn
studentikoze schetsen uit het Leuvensche studentenleven lezen, die in 1862 in ‘De
Vlaamsche Wekker’ verschenen. Zij, die hem gekend hebben, kunnen dat niet lezen
zonder zijn guitigen glimlach om zijn lippen te zien spelen en zijn blauwe oogen te
zien tintelen van genoeglijke schalkschheid. De ‘Schetsen van Jan Blokker’ zijn dan
ook een kostelijke bijdrage tot de kennis van het Vlaamsche studentenleven te
Leuven.
Na zijn rechtsstudiën te hebben voltooid, vestigde Heuvelmans zich als advokaat
in zijn geboortestad.
Vele studenten, nadat zij het werkelijke leven zijn ingetreden, verzaken de idealen
hunner jeugd. Niet alzoo Flor Heuvelmans. Deze jonge meester in de rechten sluit
zich dadelijk aan bij den ‘Nederduitschen Bond’, die het vaandel der
2
Vlaamsch-Katholieke democraten te Antwerpen hooghield . Niet zoozeer op zijn
Katholicisme legt hij het hoofdaccent, dan wel op Vlaamschgezindheid en democratie.
In wijsgeerige wereldbeschouwing mag men van dezen man verschillen; met den
eerlijken vrijzinnige wil hij godsvrede sluiten, maar op het punt van
Vlaamschgezindheid en democratie staat hij onverbiddelijk pal, want den vijand van
zijn volk, den franciseerenden Staat België en de verfranschte hoogere standen in
Vlaanderen, heeft deze jonge man erkend, en wil er, de tactiek van den vijand
afkijkend, met vereende krachten tegen oprukken: Fas est et ab hoste doceri!
Heuvelmans vond in dien ‘Nederduitschen Bond’ weer een schare geestverwanten,
die met bezieling voor hun overtuiging streden. Edward Coremans was hun politieke
leider, de latere voorman der in de Kamer zoo gevreesde ‘Bank van Antwerpen’,
die de ministers op hun zetel deed beven, wanneer zij zich niet mak genoeg
betoonden in zake Vlaamschgezindheid.
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Die ‘Nederduitsche Bond’ moest het opnemen tegen de toen almachtige Katholieke
Associatie, maar onder het voorzitterschap van Heuvelmans bleek hij al spoedig
voor zijn taak opgewassen. Heuvelmans stichtte in de onderscheiden stadsbuurten
en op het land afdeelingen van zijn Bond, zoodat hij weldra beschikte over een
groote macht, die zich in verkiezingstijden duchtig deed gelden. Heuvelmans zelf
de

werd in 1892 tot volksvertegenwoordiger (lid der 2 Kamer) en in 1896 tot
gemeenteraadslid der stad Antwerpen verkozen. In de Kamer trad hij als
vleugel-adjudant van Coremans op, als verdediger van het Vlaamsche volksrecht,
brak een lans ten voordeele van de vernederlandsching der Staatsuniversiteit te
Gent en dreef zijn wetsontwerp door op de vervlaamsching der burgerwacht. Deze
wet bleef echter in de toepassing, zooals trouwens vele Vlaamsche wetten, een
doode letter, en toen Heuvelmans in 1899 door de toepassing der evenredige
vertegenwoordiging zijn kamerzetel verloor, was hij over de parlementaire uitslagen
op Vlaamschgezind gebied volkomen ontgoocheld, en kwam hij tot de overtuiging
dat bestuurssplitsing alleen den Vlamingen in België nog redding brengen kon. Zijn
rechtschapen karakter kon zich ook moeilijk aan de parlementaire en politieke
intriges aanpassen. Heuvelmans verliet, bitter ontgoocheld, de politieke loopbaan
om zijn praktijk als advokaat terug te gaan waarnemen. In het radicale
1
vlaamschgezinde weekblad Ons Recht schreef hij toen vinnig gestelde artikels.
De Vlaamsche Conferentie der Antwerpsche balie en het Verbond der Vlaamsche
rechtsgeleerden kozen hem tot voorzitter, en in die hoedanigheid legde hij den
de

grondslag voor de Vlaamsche rechtskundige Congressen, waarvan het 17 dit jaar
te Gent werd gehouden. Door zijn fijnen kunstzin, zijn groote belezenheid en zijn
door vriend en vijand geprezen onpartijdig oordeel was hij als aangewezen om lid
te worden van het leescomité voor de beoordeeling der wedstrijden, die de stad
Antwerpen om de drie jaren voor tooneelletterkunde uitschreef.
Intusschen zal het Heuvelmans, die toen al naar de vijftig opschoot, wel moeilijk
zijn gevallen, zijn rechtskundige praktijk weer op te bouwen, want in 1906 zegt hij
de praktijk vaarwel om een baantje van parlementair vertaler te aanvaarden. Weldra
echter zien wij zijn levenslijn weer stijgen: Heuvelmans wordt politie-rechter te
Antwerpen, een betrekking, die hij met waardigheid en eere heeft vervuld. Het volkje,
waarmee zijn ambt hem in aanraking bracht, vond hem vaderlijk en noemde hem
teekenend ‘Onze Pee’.
Toen brak de oorlog uit en werd Heuvelmans, zooals zooveel strijdende Vlamingen,
voor de gewetensvraag gesteld: ‘Het Vlaamsche recht uit de handen van den bezetter
aanvaarden of niet?’ Het merkwaardige in Heuvelmans' leven is, dat men er
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nooit een aarzeling in bespeurt. Ook hier niet. Zijn verstand is in volkomen
overeenstemming met zijn gevoel, en waar beide bevestigend antwoorden, aarzelt
Heuvelmans geen oogenblik. Van het Belgisch regime, dat hij beter kende dan wie
ook, verwacht hij voor Vlaanderen niets meer. Het opperste moment voor de redding
van zijn volk schijnt aangebroken. Wie zou daar aarzelen? Weifelaars en twijfelaars,
vreesachtigen en wankelmoedigen! Maar een Heuvelmans niet! En de gevolgen?
Die zullen zijn sterke schouders wel weten te dragen. Wie eens naar deze
reuzengestalte opzag, begreep, dat vervolging, smaad en laster op hem geen vat
hadden, noch hem konden afhouden van den weg, dien zijn geweten gekozen had.
Hij teekende het manifest tot goedkeuring van de verordening door de Duitsche
bezettende overheid uitgevaardigd tot vernederlandsching van de Rijksuniversiteit
te Gent, werd lid van den Raad van Vlaanderen, secretaris-generaal aan het
departement van Justitie, gevolmachtigde voor Justitie en vond nog den tijd om,
1
tusschen zijn vele beslommeringen door, in het weekblad ‘De Eendracht’ zijn leuke
‘Praatjes van onze Pee’ te schrijven. De publicist in hem kon toch moeilijk zwijgen.
Men kent het lot, dat het zegevierende België den Activisten heeft beschoren.
Ook Heuvelmans werd, omdat hij Vlaanderen stelde boven België, van zijn ambt
ontheven en tot levenslangen dwangarbeid veroordeeld. Hij week in 1918 uit naar
den Haag, waar hij sedertdien een zure korst heeft verdiend met privé-lessen en
vertalingen. Maar ongebroken blijft, ook in de neteligste en hachelijkste
omstandigheden, de veerkracht van dezen stoeren grijsaard. Hij schaart de
Vlaamsche ballingen in den Haag om zich in de Vlaamsch-Hollandsche Vereeniging
‘Hou ende Trou’; levert een mooie bijdrage tot het activistisch verweerschrift ‘Pro
Flandria servanda’, treedt op als vertegenwoordiger der Vlamingen in de Taalwacht
van het Algemeen Nederlandsch Verbond, schrijft in het Vlaamsch-nationaal
2
weekblad ‘De Noorderklok’ zijn ‘Wandelingen door de Belgische Grondwet’, tot de
pen zijn hand ontviel.
Rustig en gelijkmoedig, zooals hij heel zijn leven was, is Flor Heuvelmans den
dood ingegaan. Hij is een dapper strijder geweest voor de Nederlandsche taal en
den Nederlandschen stam, een stoer vertegenwoordiger van ons ras. Wie zijn hooge,
forsche gestalte éénmaal op een vergadering zag verschijnen, vergat dezen
Vlaamschen reus, met den breedgeranden hoed en den beminnelijken glimlach niet
licht. Men kon op hem aan, ook in de ure des gevaars. Men voelde zichzelf en zijn
belangen veilig bij hem; men luisterde met welgevallen naar zijn raad, dien hij gaf
met die rustige bezadigdheid, die alleen een groote ervaring van het
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leven geven kan. Deze reus, deze geweldenaar in den strijd, was goedaardig,
kinderlijk goedaardig, en hoe kon hij, tusschen pint en pijp, gezellig zitten te boomen?
Hij droomde achter zijn hooggewelfd voorhoofd van een vrij Vlaanderen en een
Dietsch Groot-Nederland! Kinderlijke droomer! Naïeve Utopist! Maar worden de
droomen van heden niet de werkelijkheid van morgen?
Heuvelmans is met zijn mooien droom door het leven gegaan en ten grave
gedaald. Dezen droom konden de slagen des levens niet vernietigen. Werkelijkheid
is er alleen van geworden, dat Flor Heuvelmans rust in de vrije, Nederlandsche
aarde op St Barbarakerkhof in den Haag, gedekt met de groene vlag, die de natuur
over zijn graf spreidt, de groene vlag der hoop, hoop in de toekomst van Vlaanderen.
Hij is een harmonisch, goed, edel en groot mensch geweest.
Middelburg.
P.L. TACK.
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Levensbericht van Mr W.H. de Beaufort
(1845-1918)
Verschijningen als de Beaufort zijn in het openbare leven wel zeer zeldzaam. Komen
zij nu en dan op den voorgrond, zelfs vlak voor het voetlicht, dan is het zoo vanzelf
sprekend, dat het weinigen opvalt, laat staan ergert. Voor hun persoon, zelfs voor
hun werk vragen zij geen aandacht. Schenkt men die daarentegen, dan wordt men
spoedig getroffen, ja geboeid èn door hun wezen èn door hun doen.
Het schrijven van het levensbericht van dezen letterkundige, staatsman en
historicus lijkt op het eerste gezicht een vrij eenvoudige taak. Een paar bundels
‘Historische Opstellen’ en wat Gids-artikelen schijnen in de herinnering de geheele
letterkundige nalatenschap te vormen. De volledige bibliographie van ongeveer 125
nummers brengt echter eerst door haar omvang, dan door den inhoud, niets dan
verrassingen. Geeft men er zich dan rekenschap van, hoe dikwijls deze staatsman
van zijn schrijftafel is weggehaald voor allerlei beslommeringen, aan zijn talrijke
ambten verbonden, dan ontkiemt er eerbied voor een leven, dat gewoekerd heeft,
zoo met zijn tijd als met zijn talenten.
Geboren en getogen op het platteland van Utrecht, een verklaring van zijn eenvoud
en nuchterheid, bezat hij, mee door zijn Fransche afkomst, tevens een zin voor
cultuur, als zelden hier te lande iemand te beurt valt; men heeft er het een of het
ander, zelden beide.
Zijn voorvader Pierre de Beaufort, zoon van Paul de Beaufort, koopman in Sedan,
vestigde zich in 1613 in Nederland, trad in 1625 in dienst van Frederik Hendrik,
werd ‘commies van de monstering der vivres en amunitie van oorlog’, schepen van
1
Hulst en burgemeester van Hulsterambacht . Hij stichtte te Hulst een regentenfamilie,
die van vader op zoon er het ambt van burgemeester bekleedde en die bij de Oranjes
in aanzien was. Zoo werd Pieter Benjamin de Beaufort, heer van Duivendijke,
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intendant en rentmeester van Prins Willem IV. Diens zoon, Joachim Ferdinand,
aanvankelijk griffier van Hulst, verliet deze stad en werd drost van IJsselstein, een
domein van de Oranjes. Sedert behoorde de familie tot de aanzienlijken van het
Gewest. Reeds zijn zoon, de grootvader, evenals onze staatsman W.H. de Beaufort
geheeten, werd lid van het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht en
President-Curator van de Hooge School. Hij kocht en beheerde op uitnemende
wijze ‘den Treek’, het bekende landgoed in Leusden; zelfs zóó, dat Gijsbert Karel
van Hogendorp er de aandacht op vestigde. Zijn oudste zoon, Aernout Jan, gehuwd
met Anna Aleida Stoop, bepaalde zich ertoe den landbouwkundigen arbeid van zijn
vader voort te zetten. Hij was mee uitgetrokken toen de Belgische opstand uitbrak,
en verwierf de onderscheiding van het ridderkruis der M.W.O. Aan het openbare
leven nam hij weinig deel; alleen als lid der Provinciale Staten van Utrecht. Hij was
een man van zacht karakter en zeer behoudend; een man van grooten eenvoud en
spaarzaamheid, nog onder den indruk van herinneringen aan de slechte tijden na
de Napoleontische oorlogen.
De beteekenis van een politieke figuur als W.H. de Beaufort is in onzen tijd niet
vast te stellen uit de officiëele verslagen der verhandelingen van de Staten-Generaal
alleen. Sedert het verschijnen van het boek van den zoon, Mr Dr J.A.A.H. de
1
Beaufort , wien daarbij het gebruik van het dagboek van zijn vader ten dienste stond,
staat de zaak wel anders. Waar men met zgn. mémoires, even zoovele ‘orationes
pro domo’, heel voorzichtig heeft te zijn, daar geeft een dagboek, vooral bedoeld
als steun voor eigen geheugen, veel betrouwbaarder materiaal. De behoefte om
dagelijks zijn eigen kijk op de gebeurtenissen vast te leggen, komt uit andere en
meer eerbiedwaardige beweegredenen voort, dan de zucht van den staatsman om
te trachten vóór of nà zijn dood de wereld te overtuigen van de juistheid van eigen
handelingen en gedragingen. De dagboekschrijver is zijn eigen griffier, de
mémoire-schrijver zijn eigen advocaat.
De loopbaan van W.H. de Beaufort begon met een teleurstelling. Zijn geliefd
Utrecht gaf hem niet den zetel in het College van de Provinciale Staten, zooals hij
redelijker wijze mocht verwachten. De samenwerking van de zich noemende
Christelijke Partijen, het zgn. ‘monsterverbond van Rome en Dordt’ begon zich reeds
te laten gelden bij plaatselijke verkiezingen.
Zonder twijfel heeft dit een zekeren invloed op het leven van de Beaufort geoefend
2
en zijn innerlijken afkeer van de vermenging van godsdienst en politiek versterkt .
Reeds in zijn proefschrift had de Beaufort de aandacht gevraagd

1
2

Vijftig jaren uit onze Geschiedenis 1868-1918.
De Anti-Revolutionaire Partij en de Schoolkwestie. De Gids, Juni 1883, blz. 416/436.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1932

35
voor het vraagstuk van den machtstrijd tusschen Kerk en Staat en zich daarbij doen
kennen als een voorstander van verdraagzaamheid en vrijheid in den godsdienst.
Als staatsman werd hij een overtuigde van dezelfde orde, daardoor een kampioen
van het liberalisme. Dat de kerkelijke partijen samengingen in de practische politiek,
was nog tot daaraantoe, maar dat zij beweerden het ook in den geest eens te zijn,
was hem te veel. De Beaufort was een man van verzoening en vereeniging, zijn
geheele leven bewijst het; hij verfoeide het, dat de Nederlandsche Natie naar een
dergelijken maatstaf zou worden gesplitst. Geen wonder, dat het hem nu en dan te
machtig was en het hem een innerlijke behoefte werd den degen te kruisen met
den vader der Coalitie, die in het samengaan van de Anti-Revolutionnairen met de
Katholieken als zaak van beginselen van hooger orde propageerde. Zoo bond hij
in 1889 in een kort, maar scherp artikel ‘De Deputaten-vergadering’ den strijd aan
en wel naar aanleiding van Dr Kuyper's redevoering ter opening van de tiende
Deputaten-vergadering, getiteld: ‘Niet de Vrijheidsboom maar het Kruis’. Zijn ironie
1
werd hierin nu en dan vlijmend sarcasme. Men oordeele : ‘Wij zien in onze
verbeelding de talrijke schare deputaten, jongen en, ouden, aristocraten en
democraten, stedelingen en plattelanders allen in stille bewondering opziende naar
het fonkelend oog en de krachtige gestalte van hunnen grooten leider, of wel de
oogen sluitend om de kracht te verscherpen van hun denkvermogen, dat door de
onverpoosde aaneenschakeling van feiten, beelden en tegenstellingen op een zoo
zware proef werd gesteld. Aan bewondering paart zich zeker bij die deputaten, die
reeds op het staatkundig tooneel verschenen zijn, of de hoop hebben daar eerlang
te verschijnen, een eerbiedige huivering. Dr Kuyper vervult voor hen de taak der
drie schikgodinnen tegelijk. Zijne hand weeft hun politieken levensdraad, en houdt
dien met krachtige vingers vast; maar ook de schaar, die dien draad elk oogenblik
kan afknippen, is onder zijn berusting’.
Wat de Beaufort vooral ook tegen de borst stuit, was het gebruik dat Dr Kuyper
daarin maakt van de geschiedenis, waar hij bijv. de Hollandsche regenten op één
lijn stelde met de Bourbons in Parijs, de Stuarts in Londen, ja, beweerde, dat deze
dorsten te bestaan, wat ‘nog erger was dan het verkoopen van de volksvrijheden,
het met voeten treden van de eer onzes Gods.’ Het is begrijpelijk, dat onzen
regentenzoon de smaad zijn stand aangedaan bitter griefde.
Evenwel dit niet alleen; de vermenging van godsdienst en staatkunde, volgens
den liberaal voor beide noodlottig, hadden de Beaufort, die beiden hooge eischen
stelde, naar de pen doen grijpen.
Dr Kuyper bleef het antwoord niet schuldig. Hij antwoordde
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met een brochure: ‘Eer is Teer’ . Zoo schreef hij: (blz. 4) ‘Het is zoo, de
Deputatenvergadering is Uw Liberale Unie niet. Eer vormen beide vergaderingen
een scherp contrast. Bij U al geleerdheid wat er schittert; een landjuweel van enkel
meesters en doctoren; altegader hooge personaadjes en lieden van aanzien. En
daartegenover op onze Deputatenvergadering óók, ja, enkele hooger geplaatsten
op de maatschappelijke ladder, maar toch de groote menigte der opgekomenen
niets dan mannen zooals ‘de kleyne luyden’ van Prins Willem waren; eenvoudige
burgers uit onze steden en van het platteland; ploegers meer dan penvoerders; met
acte noch diploma ooit gesierd. En al vat ik nu uitnemend, hoe men onder de
aanzienlijke geslachten, waaruit gij zelf sproot, en in de kringen der geleerdheid,
waaronder gij een naam met eere verwierft, zich soms vroolijk maakt met deze
‘kinderen des volks’, en het onhebbelijk beeld, dat in zijn spottenden geest oprees,
tamelijk juist geboetseerd vindt in de ezelskoppen op menschenskeletten, waarin
de teekenaar van Uylenspiegel zijn vindingrijkheid tentoonstelt, - toch wil ik U als
denkend en nadenkend publicist gevraagd hebben, of het vroed, of het profijtelijk
is, dat gij met Uw machtig schild, zij het ook slechts zijdelings, zulk een
laatdunkendheid dekt.’
Dr Kuyper verdedigde voorts niet alleen zijn opvattingen en verklaringen van de
historische gebeurtenissen, maar ook zijn samengaan met Rome. De repliek van
de Beaufort bleef niet achterwege. Hij liet een brochure verschijnen: ‘Tegen Dr A.
2
Kuyper’ . Hij geeft allereerst een principiëele uiteenzetting van de liberale opvattingen
(o.a. blz. 20), over de practische beteekenis van de ‘Onderwerping van den Staat
aan God’ en het samengaan met de Katholieken, maar houdt daarna een krachtig
e

pleidooi voor de gesmade regenten van de 18 eeuw (blz. 39):
‘Laat ons echter evenmin onzen regenten den lof onthouden waarop zij aanspraak
hebben. Dat er onder hen onwaardigen zijn geweest, dwingelandjes, dwazen, nog
erger mannen die zich aan knevelarij en oneerlijke handelingen hebben schuldig
gemaakt, ik geef het gaarne toe; dat zij vooral in de achttiende eeuw, dikwijls meer
aan de handhaving van hunne macht dachten dan aan de belangen van het volk,
zal ik evenmin ontkennen; maar om geschiedkundige personen billijk te beoordeelen,
moet men hen vergelijken met hunne tijdgenooten. Neem de voortreffelijksten onder
de regenten, de mannen die de leiding der republiek in handen hebben gehad, de
Witt, Fagel, Heynsius, Slingeland en stel hen naast de staatslieden, die destijds in
Frankrijk en Engeland aan het roer stonden, mij dunkt het zal
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niet twijfelachtig wezen, wie de meerderen waren in bekwaamheid en zedelijkheid
beide. En wie onze staatsstukken, uit de achttiende eeuw zelfs, met aandacht heeft
gelezen, zal dikwijls verbaasd geweest zijn over de schranderheid, de rechtskennis
en de bekendheid met de toestanden in Europa, waarvan de stedelijke
vroedschappen en gewestelijke besturen het bewijs gaven.’
Dr Kuyper antwoordde erop naar aanleiding van een artikel, in ‘Het Vaderland’
verschenen, met ‘Onnauwkeurig’? aan ‘Het Vaderland’ inzake Mr W.H. de Beaufort's
1
verweerschrift .
Voor de kennis van de beide staatslieden niet alleen, maar voor de kennis van
onze geheele staatkundige geschiedenis, is deze pennestrijd van groot belang.
Beiden gaven er geestdriftig een toelichting op hun beginselen, op hun meest intieme
overtuigingen. Zij teekenden zichzelf en daarmede hun partijen; als kampioenen
waren zij aan elkander gewaagd.
Sedert 1877 had de Beaufort deelgenomen aan het practische politieke leven. Hij
werd in dat jaar Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor Tiel, waar de
plaats opengevallen was door het bedanken van D. Baron Mackay, die als Lord
Reay Schotsche pair was geworden. Hij nam daarmee plaats in de gelederen der
liberalen. Toch was zijn liberalisme er een van eigen soort, ja, men mag zeggen
van eigen standing. Na enkele groote reizen in het buitenland, had hij zich gevestigd
in de hoofdstad, waar hij zich liet inschrijven bij de balie.
Amsterdam verkeerde in deze jaren in grooten bloei. Hij bleef er tot 1873, toen
hij in het huwelijk trad met Adèle Maria van Eeghen. Het verblijf aldaar is voor de
Beaufort van groote beteekenis geweest. Zijn zin voor werkelijkheid werd er versterkt.
Hij ontmoette daar figuren als N.G. Pierson, Mr A.J. Sillem, den biograaf van Johan
Valckenaer en Mr van Hall, mannen, die er niet alleen de leiders waren op zakelijk,
maar ook op geestelijk gebied. Men groef er in die jaren niet alleen het
Noordzeekanaal, maar stichtte er ook een Universiteit. Geen wonder, dat men
daarna ook de Beaufort aantreft als bestuurder van verschillende vennootschappen.
In hart en nieren regent, was het de Beaufort voor alles te doen om de behartiging
van practische belangen; niet, dat hij zich in abstracto niet rekenschap gaf van de
gevolgen, integendeel, maar het concrete stelde hij er niet bij achter.
Ook niet in de staatkunde. - Op ‘Den Treek’ man van de studeerkamer en redacteur
van De Gids, in het Parlement regent in den besten zin van het woord. Op een enkel
jaar na heeft hij
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hierin tot zijn dood aan de beslissing van practische vraagstukken meegewerkt .
Vrij van politieke hartstocht is de Beaufort al die jaren in het publieke leven een
niet alledaagsche verschijning geweest, die nooit opzettelijk voor zijn persoon
aandacht vroeg, maar de belangstelling wist te concentreeren op de zaak, die aan
de orde was. Zijn invloed zal in particuliere gesprekken, in club- en
afdeeling-vergaderingen mogelijk nog grooter geweest zijn dan in de openbare,
hoezeer hij ook het oor der leden had in de openbare zittingen. Bovendien had de
Beaufort als weinigen zich rekenschap gegeven van staatsrechtelijke verhoudingen
en zichzelf op dit stuk sterke overtuigingen bijgebracht, zoodat hij steeds in staat
was een voorgestelde oplossing van actueele vraagstukken te toetsen aan
wetenschappelijk en wijsgeerig inzicht. Zijn geheele loopbaan bewijst het. Toch was
hij allerminst een doctrinair, zooals zijn houding bewees bij de behandeling van de
voorstellen tot grondwetsherziening in 1887, toen een amendement van de Beaufort
werd aangenomen om te bepalen, dat voortaan er een gelijke verkiesbaarheid zou
zijn voor leden van de beide Kamers der Staten-Generaal en niet meer de keuze
der Eerste Kamer beperkt zou zijn tot de hoogst-aangeslagenen. De minister vroeg
schorsing der beraadslagingen. Dank zij het beleid van den voorsteller kwam er
2
een aanneemlijke oplossing De minister beloofde een voorstel te doen, waarbij
categorieën van verkiesbaren voor de Eerste Kamer zouden worden gesteld,
waardoor de crisis een gelukkig verloop kreeg. Dat de Beaufort zijn staatsrechtelijke
inzichten niet onder stoelen en banken schoof, bewees zijn houding bij gelegenheid
van den val van het ministerie Tak van Poortvliet. Uitvoerig ontwikkelde hij daarna
in een brochure zijn bezwaren tegen de ontbinding der Tweede Kamer. Hij achtte
deze in strijd met den geest van de grondwet en hare geschiedenis. Geheel in zijn
stijl bepaalde hij zich tot de staatsrechtelijke zijde van de kwestie. Uitdrukkelijk
verklaarde hij ‘dat het doel van zijn geschrift was om mede te werken tot de oplossing
van een rechtskundig vraagstuk, niet tot opflikkering van staatkundig twistvuur.
Trouwens bij tal van andere gelegenheden bleek het, hoezeer de Beaufort op het
gebied van het staatsrecht thuis was en behoefte had zijn inzichten kenbaar te
maken. In 1904 deed hij een bundel ‘Staatkundige Opstellen’ verschijnen, waarin
niet alleen een historisch critische beschouwing van verschillende onzer
staatsinstellingen als het Koningschap, de Eerste en Tweede Kamer, maar ook
eigen opvattingen over het kiesrecht en de

1
2

Men vindt hierachter in bijlage I de lijst van de voornaamste der talrijke ambten door W.H. de
Beaufort bekleed.
Zie Mr Dr J.A.A.H. de Beaufort ‘Vijftig jaren uit onze Geschiedenis’ blz. 127 vgl.
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Staatkundige Partijen, werden neergelegd. Uit deze blijkt, dat de Beaufort in het
wezen der dingen conservatief was van aanleg, maar dat in den besten zin van het
woord. Hij wilde voortbouwen op de basis van het bestaande en ging slechts met
de verwezenlijking van nieuwe denkbeelden mede, wanneer dit feitelijk niet meer
was tegen te houden. Geen conservatief uit bekrompen vrees voor verandering,
was hij vóór alles een realist; men volge slechts de ontwikkeling zijner denkbeelden
over het algemeen kiesrecht en de gevolgen daarvan; men leze slechts na elkaar
het artikel over kiesrecht in bovengenoemden bundel en het Gidsartikel van 1910
over ‘Evenredig Kiesrecht’ en denke aan den steun practisch door de Beaufort
gegeven aan de invoering van algemeen stemrecht door zijn toetreding tot de liberale
concentratie, die het den minister Cort van der Linden mogelijk maakte het te
verwezenlijken.
Vóór alles een man van gezond verstand, was hij zeer sceptisch inzake de
heilzame gevolgen van de zgn. democratie. Blijkens een manuscript uit omstreeks
1885 zag hij alle gevaren van haar toenemenden invloed, maar wist hij ook, dat
deze niet was te keeren. Hij onderschrijft de woorden van Scherer: ‘la Démocratie
fera le tour du monde’. Scherp echter ziet hij haar gebreken, die zich overal
vertoonen: haar ongestadigheid, oppervlakkigheid en onverdraagzaamheid. Hoe
hij aan het einde van zijn leven over haar dacht, blijkt uit een Gidsartikel van Januari
1915, getiteld ‘Onvoorziene Gevolgen’. Diep onder den indruk van den wereldbrand,
constateert hij, dat ook hier de democratie heeft gefaald en niet aan de verwachting,
die pacifisten koesterden, heeft beantwoord. ‘De oorlogszuchtige gezindheid der
volken’, schrijft hij, ‘heeft blijkbaar, in de maand Augustus van 1914, op de
beslissingen der regeeringen van vele thans oorlogvoerende staten een
overwegenden invloed gehad. Hare aanhangers mogen in de minderheid zijn
geweest, wat het getal betreft, in macht waren zij verreweg de meerderen. Zij hebben
een zoo volledige zegepraal behaald, dat zij voor het oogenblik de stemmen hunner
tegenstanders geheel tot zwijgen hebben gebracht.
Thans, na vier maanden van nog onbeslisten strijd, nu noch de roes van de
overwinning, noch de wrok over een nederlaag de gemoederen heeft kunnen
opwinden, nu men den oorlog slechts heeft gezien in zijn meest afzichtelijken vorm
als een menschenslachting zonder eenigen beslissenden uitslag, nu een
voortdurende verzwaring der stoffelijke verliezen door ieder denkend mensch als
zeker vooruitzicht moet worden aanvaard, zelfs nu nog wordt elke stem, die van
vrede spreekt gesmoord en hoort men in de oorlogvoerende landen alleen den
strijdkreet: tot den laatsten druppel bloed den strijd volhouden.’
Dat hij op het stuk van ontwapening en pacifisme zijn zin voor de werkelijkheid
niet kwijt raakt, bleek uit een Gidsartikel van het volgend jaar ‘Vrede en Ontwapening’,
nog voor het

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1932

40
huidige idealisme van actueel belang. Niets zoude aan de onderlinge vredelievende
verhouding der Staten meer afbreuk doen ‘dan een door de overmacht opgelegde
ontwapening’. ‘Het voorbeeld van den vrede van Tilsit in 1807 is hier leerrijk’, schrijft
hij daar, 3 jaar vóór de vrede van Versailles Duitschland zoogenaamd ontwapende.
Na de verkiezingen van 1897 trad de Beaufort als Minister van Buitenlandsche
Zaken in het kabinet Pierson. Hij vertegenwoordigde er de opvattingen van den
rechtervleugel der liberalen. Hem wachtte daar een moeiijke taak, zwaarder dan
een zijner voorgangers in de laatste tientallen jaren. De vredes-conferentie van
1899 en de oorlog tusschen Boeren en Britten zouden zijn talenten een hoogen
eisch stellen.
Terecht voelde de Beaufort, evenals de premier Pierson zelf, onmiddellijk de
bezwaren, aan het houden van het vredes-congres hier te lande verbonden. Men
had gestaan tusschen Brussel en 's-Gravenhage. Voor De Martens, den eersten
Russischen gedelegeerde, die de conferenties voor Internationaal Recht had
bijgewoond, gaf dit den doorslag, ‘dat deze conferenties de geschiktheid van
Nederland en de Nederlanders voor het organiseeren en leiden van dergelijke
bijeenkomsten hadden bewezen.’
Toch meende de Beaufort tenslotte niet tot een weigering te moeten adviseeren,
hoezeer hij de moeilijkheden ook voorzag. Welke Staten moesten worden
uitgenoodigd? En van wie moest de uitnoodiging uitgaan? Van Rusland of van
Nederland? Geen van beiden voelde veel voor de verantwoordelijkheid. Inderdaad
rezen er dadelijk daarbij zeer netelige quaesties, o.m. kon men den Paus voorbijgaan
en wat te doen met de Zuid-Afrikaansche Republieken, om van Bulgarije niet te
reppen? Tegen de toelating van den Heiligen Stoel verzette zich Italië; tegen die
van Zuid-Afrika, Engeland.
Met hoeveel beleid onze Minister in dezen heeft gehandeld en nagelaten heeft
te handelen, kan men lezen in het bovengenoemd werk van den zoon, Mr Dr J.A.A.H.
de Beaufort.
den

Den 9 April 1899 werden de uitnoodigingen verzonden door den
Nederlandschen Minister van Buitenlandsche Zaken d'accord avec le Gouvernement
Impérial Russe, zonder dat Nederland eenige rancune werd nagedragen van de
zijde der niet uitgenoodigde Mogendheden.
De Zuid-Afrikaansche oorlog zelf vergde nog heel wat meer van onzen Minister
van Buitenlandsche Zaken. Bovendien stond zijn houding in dezen aan nog veel
meer en veel heftiger critiek bloot. De Beaufort heeft evenwel getoond de positie
van Britten en Boeren van den aanvang af volkomen te hebben begrepen. Hij zag
dadelijk in, dat de Boeren van geen Mogendheid steun hadden te wachten. Hij zeide
het tot Dr Leyds ‘Gij moet maar één bondgenoot zoeken: de publieke opinie in
Engeland’. Inder-
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daad, op het vasteland mocht de publieke opinie op hun hand zijn, van de
regeeringen kon er geen enkele aan denken feitelijk de zaak der Boeren te steunen.
Hun ultimatum aan de Engelsche Regeering gericht, o.a. dat de Britsche troepen
onmiddellijk van de Transvaalsche grenzen zouden worden teruggeroepen, achtte
de Beaufort dan ook ‘een fout’, hetgeen in de taal der diplomatiek de scherpste
veroordeeling inhoudt.
De Boeren hadden moeten wachten, totdat de publieke opinie in Engeland zelf
zich krachtiger had kunnen doen gelden, vooral waar zij in de voorafgaande
onderhandelingen zich tot tal van concessies bereid verklaard hadden, zij het ook
op te hoogen toon.
Toen de strijd eenmaal was uitgebroken, werd de taak van onze diplomatie nog
heel wat moeilijker. De openbare meening stond hier natuurlijk geheel aan de zijde
der Boeren, zonder steeds te beseffen, welke gevaren er voor ons dreigden, indien
wij in den oorlog werden betrokken. Scherpe verwijten heeft de Minister moeten
ondervinden, zelfs nog jaren na zijn aftreden, vooral van Dr Kuyper. De Beaufort
heeft in een kort, maar afdoend Gidsartikel in 1916 zijn beleid verdedigd. Hij gaf
daarin tevens een lesje, hoe voornaamheid op verdachtmaking antwoordt. Kuyper
had o.a. geschreven: ‘Gelijk het nu liep werd aan Groot-Brittannië als het ware
vooruit reeds een vrijbrief uitgereikt om zijn heerschzuchtige plannen in Zuid-Afrika
door te zetten. In hoeverre de goud- en diamantmagnaten van den Rand in dit booze
spel de hand hadden, is niet uit te maken, maar feit blijft het dat de Nederlandsche
Regeering door te doen gelijk zij deed de destijds zoo sterk bedreigde positie van
beide republieken in ongemeene mate verzwakt heeft en onder Engelsche bedreiging
het denkbeeld heeft doen veld winnen dat Europa ten slotte in alles berustte en
zelfs Nederland bewilligen zou.’
De Beaufort repliceerde aldus: ‘De krenkende veronderstelling dat de
Nederlandsche Regeering voor het goud en de diamanten van den Rand zoude zijn
gezwicht zal ik niet aanraken en meen het best te doen met die te schrijven op
rekening van Dr Kuyper's zucht om door onverwachte wendingen op de verbeelding
zijner lezers te werken, zonder vooraf te doorzien tot welke gevolgtrekkingen zij
kunnen leiden.’
Overtuigend toonde hij aan, hoe nutteloos en verkeerd een interventie onzerzijds
bij Engeland geweest ware en verwees Dr Kuyper vervolgens naar het afwijzend
antwoord, dat diens eigen ministerie op een desbetreffende nota in 1903 had
ontvangen.
Alleen zij, die het ver gebracht hebben in zelftucht, zijn in staat op zulke
persoonlijke aanvallen zakelijk te antwoorden. In de laatste maanden van zijn ministerschap was de Beaufort herhaaldelijk
aangezocht om den Boeren den raad te geven verder bloedverlies te voorkomen
en hun verzet op te geven. Hij weigerde om hun onderwerping aan Engeland voor
te bereiden en dat om hoogst respectabele motieven. ‘De Boeren hadden met
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heldenmoed voor hunne onafhankelijkheid gestreden, hunne bezittingen en hun
goed waren grootendeels verloren gegaan, het werd de vraag of zij ook hunne
vrouwen en kinderen nog wilden ten offer brengen. Deze vraag moesten zij zelve
beantwoorden; ik zoude waarlijk geschroomd hebben er mijn oordeel over uit te
spreken. In zulke uiterste gevallen kan een volk slechts voor zich zelf beslissen; het
moet weten hoever het in den strijd voor zijne onafhankelijkheid wil gaan.’ ‘Waarom’,
schreef hij verder, ‘zwart op wit voorwaarden te bedingen, die toch niets meer zouden
behelzen dan datgene wat Engeland ook zoude toestaan, indien het eenzijdig de
onderwerping van de Transvaal afkondigde? Engeland wenschte alleen, dat de
Transvalers Engelsche onderdanen zouden worden, daaraan was nu eenmaal niet
meer te ontkomen, was het dan niet beter om stilzwijgend de schouder onder het
juk te buigen, dat door de overmacht werd opgelegd, dan om dit nog daarenboven
door een geteekend stuk te erkennen?
Eindelijk was er voor mij nog een persoonlijke reden, die het mij als een voorrecht
deed waardeeren, dat ik mij op goede gronden kon onthouden. Het zoude mij een
blijvende grief zijn geweest mijn naam zelfs van terzijde, te hebben zien verbonden
aan een gebeurtenis, die ik diep betreurde. Mijn vurige hoop toch, dat de twee
Hollandsche onafhankelijke gemeenebesten de kern zouden zijn geworden van een
Zuid-Afrikaansche Statenbond, verdween met hunne onderwerping aan Engeland
voor goed. Voor hunne staatkundige vrijheld maakte ik mij minder bezorgd: wie
onder Engelsche vlag leeft, ziet zich die nooit duurzaam onthouden. Maar in hunne
ontwikkeling als Hollandsche staten werden zij geweldadig gestoord. Voor den
Nederlandschen stam was dat een onherstelbaar verlies.’
Het getuigt zeker van zedelijken moed, waar zulke overtuigingen hebben post
gevat, stand te houden tegenover de publieke opinie. Hij durfde zijn eigen gang te
gaan in hachelijke omstandigheden. Wat hij trouwens bewees door het aanbod
President Kruger per oorlogschip ‘De Gelderland’ naar Europa te laten reizen, zonder
Engeland tevoren daarin te kennen. Een man als de Beaufort wist tot hoever hij kon
gaan.
Nog eenmaal heeft de Beaufort daarna nog kans gehad een leidende rol in onze
parlementaire geschiedenis te vervullen en wel na den val van het Ministerie Kuyper
in 1905. Bij de verkiezingen waren het niet positieve wenschen, die haar leiding
hadden gegeven, maar eer negatieve en wel: ‘weg met het zittend Kabinet’.
Tengevolge hiervan miste de meerderheid van 52 stemmen, feitelijk den grondslag
voor een eensgezind optreden. Het vormen van een Ministerie bracht dus heel wat
moeilijkheden mee. Goeman Borgesius aanvaarddde de opdracht om een Kabinet
te formeeren, waarvan hij echter uit vrees zijn zetel
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als kamerlid te verliezen, geen deel durfde uitmaken. Wel ontwierp hij een
programma, waarbij hij evenwel op den steun der Vrij-Liberalen niet kon rekenen.
Er moest dus naar een anderen premier worden gezocht. Het was tot de Beaufort
dat hij kwam met het voorstel hem aan de Koningin voor te dragen. Ondanks den
1
aandrang, ook van N.G. Pierson, wees de Beaufort het aanbod af . Met een program,
dat hij niet geheel kon onderschrijven, ging hij niet in zee.
Persoonlijke eerzucht van minder kaliber was de Beaufort vreemd. Hij had dit
reeds meermalen bewezen, o.a. in 1897, toen hij geen candidatuur voor de Tweede
Kamer had aanvaard, omdat hij vreesde, dat deze de aaneensluiting van de Liberalen
te Amsterdam in den weg zou kunnen staan. Kwam de Beaufort op den voorgrond,
e

dan was het ‘suo jure’ zooals in 1907, toen hij als 1 gedelegeerde optrad van de
Nederlandsche Delegatie ter Tweede Vredesconferentie.
De letterkundige nalatenschap van Mr W.H. de Beaufort bestaat blijkens de hierachter
gedrukte bibliografie o.a. uit een geheele reeks van niet minder dan 53 Gids-artikelen,
waarvan slechts 16 van kleiner omvang. Hiervan zijn er een 20-tal, met enkele
andere tijdschriftartikelen van zijn hand, gebundeld, afzonderlijk verschenen. Nu en
dan waren het quasi-boekbesprekingen, maar van een geheel bijzonder karakter.
De verschijning van het boek leidde bij hem niet in de eerste plaats tot een historisch,
critische behandeling, maar wel tot een eigen studie over hetzelfde onderwerp, altijd
in een vorm, die veel aantrekkelijker was, dan de besproken publicatie, zoodat men
steeds den indruk krijgt, dat de bespreker van het boek de stof veel beter
beheerschte, dan de schrijver zelf.
Bovendien begreep de Beaufort, dat men ook als geschiedschrijver een kind is
van zijn tijd en derhalve vooral bij zijn keuze dàt naar voren heeft te brengen, wat
de aandacht van het heden verdient. Sterk komt dit naar voren in zijn studie over
Olivier Cromwell in het voorjaar van 1890, eerst als Gidsartikel, daarna met een
voorrede ook nog afzonderlijk verschenen. Als aanleiding tot het schrijven vermeldt de Beaufort zelf het uitkomen van een
paar boeken in Engeland; in werkelijkheid was het de geschiedenis van het
staatkundig calvinisme, waar het bij hem om ging, op dat oogenblik hier te lande
een brandend politiek vraagstuk, dat met groote verdeeldheid dreigde, veel strijd
veroorzaakte. Hijzelf had een warme partij meegespeeld door zijn hiervoren
besproken polemiek in 1889 met Dr Kuyper. Men leze slechts de voorrede van het
2
boekje Olivier Cromwell (blz. IV) , waar hij o.a. zegt:

1
2

Mr Dr J.A.A.H. de Beaufort. II, blz. 64.
De Gidsartikelen dagteekenen uit het voorjaar van 1890. Het boek verscheen in 1891.
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‘De geschiedenis herhaalt zich nimmer; wat Engeland in de dagen van Cromwell's
protectoraat zag, zal de wereld nooit terugzien; een regeering van heiligen en een
parlement van uitverkorenen zijn in het hedendaagsch Europa niet meer denkbaar;
maar de aandachtige opmerker van de geschiedkundige gebeurtenissen, zal, te
midden van hunnen wisselenden loop, gemakkelijk de standvastige teekenen
terugvinden, die zich vertoonen, telkenmale wanneer dezelfde drijfveeren in de
maatschappij de gemoederen in beweging brengen. Zoo wijst zich regelmatig,
wanneer godsdienstige partijen als staatkundige optreden, het keerpunt aan, waarop
hunne kracht verdwijnt en hunne zwakheid zich openbaart.’
Trouwens was er aanvankelijk geen vraagstuk, dat zoozeer de aandacht had van
de Beaufort als de verhouding van Kerk en Staat. Hij had het reeds in 1868 gekozen
als onderwerp voor zijn academisch proefschrift: ‘De Staat en de
Kerkgenootschappen in Nederland, 1581-1795’. Als motto gebruikte hij het woord
van Renan: ‘Que la main froide de l'état n'entre pas dans ce royaume de l'âme, qui
est le royaume de la liberté’, een belijdenis, die zijn persoon volkomen karakteriseert,
maar het boek zelf allerminst. Het is niet in de eerste plaats een polemisch geschrift;
eer het werk van een geleerde, die zeer objectief tal van gegevens heeft verzameld
voor de kennis van de geschiedenis van die verhoudingen van beteekenis. Een
en

afzonderlijke bijlage is er gewijd aan een verhandeling van den 18 eeuwschen
‘republikeinschen maar goed gereformeerden’ schrijver over de ‘Vrijheid in den
Burgerstaat’, Lieven Ferdinand de Beaufort, maar verraadt tevens de geestelijke
verwantschap tusschen dezen en den auteur. W.H. de Beaufort stamde niet
rechtstreeks van dezen staatsgezinden voorlooper van de patriotten, maar dat het
hier een geestelijken voorvader heeft gegolden is buiten kijf. Deze betrekking verklaart in menig geval niet alleen de keuze van de stof van
talrijke zijner studiën, maar in menig geval zelfs de daden en gedragingen van den
staatsman.
Het is dan ook geen toeval, dat verschillende zijner historische studiën en dat niet
de minst belangrijke, gebeurtenissen en personen betreffen uit den Patriottentijd. In zekeren zin werd de Beaufort hier de baanbreker. Vóór hem was de aandacht
der geschiedschrijvers en geschiedkundigen vooral gevestigd op de Middeleeuwen,
e

e

de 16 en de 17 eeuw. Wat daarna gebeurde werd òf als minderwaardig beschouwd,
althans als onbelangrijk, verwaarloosd. Het gemis aan de kennis van hetgeen de
e

19 eeuw onmiddellijk voorafging, werd niet begrepen. Het drong niet door, dat in
het geschiedverhaal van een volk men evenmin een periode kan overslaan, als een
hoofdstuk in een roman of een bedrijf in een tooneelstuk. De traditie veroorzaakte
zelfs, dat de geschiedschrijver bij het uiten van zijn minachting in krachttermen ging
wedijveren met den
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1

pamphlettist uit den tijd zelf . Maar met deze traditie brak de Beaufort dan ook
volkomen, reeds aanstonds in een zijner eerste studiën ‘Oranje en de Democratie’
(1875). Hij roemde daar het optreden der Democratische Patriotten in de
landgewesten en noemde van der Capellen zelfs: ‘den redder, die met den tooverstaf
van moed en welsprekendheid de nieuwe democratische partij deed ontwaken.’
Zeker, toen later bleek, dat Van der Capellen de eigenlijke auteur was van het
beruchte ‘aan het Volk van Nederland’ en dus een van de heftige aanvechters van
Willem V, dacht de Beaufort blijkens een mondelinge mededeeling aan
ondergeteekende, geheel in de lijn van eigen levensstijl, anders over de ridderlijkheid
van Van der Capellen persoonlijk, maar niet over de beteekenis van de beweging
zelf en over haar idealen, ook blijkens het feit, dat hij later deze studie opnieuw liet
verschijnen in een bundel ‘Geschiedkundige Opstellen’.
De studie over den Hertog van Brunswijk, geschreven naar aanleiding van het
bekende boek van Dr D.C. Nijhoff, behoort mede zeker tot het beste, dat de historicus
de Beaufort heeft nagelaten. De uitspraak van Dr Colenbrander, dat dit een
boekbespreking is ‘van de soort, waaraan men meer houvast heeft, dan aan het
boek zelf’, zal ieder ten volle onderschrijven: alleen, ik zou haar voor alle dergelijke
artikelen van de Beaufort willen laten gelden. Hij schreef niet over of uit boeken, hij
schreef naar aanleiding van boeken. Het zijn geen chronologische verhalen van
gebeurtenissen en toestanden, waartoe de geschiedkundige zich bepaalt. De
Beaufort bezat het beeldend vermogen van den geschiedschrijver, hier in het land
der schoolmeesters een zeldzaam voorkomende gave, waardoor belangstelling
gewekt wordt niet alleen voor de feiten zelf, maar voor hetgeen achter de feiten naar
zijn meening zijn werking had doen gelden; voor het algemeen menschelijke, hetgeen
alleen tenslotte den loop der gebeurtenissen kan verklaren. Hierdoor wordt het
tevens duidelijk, dat de Beaufort zich aangetrokken gevoelde tot het schrijven van
tal van biographieën, dank zij zijn menschenkennis even zoovele merkwaardige
persoonswaardeeringen, geen veroordeelingen of lofredenen, maar verklaringen
van handelingen van meer of minder belangrijke historische figuren.
Intusschen, wie over menschen schrijft, geeft tevens zichzelf bloot. Zoo ook hier.
Men deze daartoe zijn levensbeschrijvingen, m.n. bijvoorbeeld zijn artikel over
Constantijn Huygens, een niet gehouden rede ter onthulling van het borstbeeld aan
den Scheveningschen Weg, een taak vervuld door Prof. Verdam.
Hij belicht eerst de beminnelijke trekken, die Huygens als een teeder gevoelend
man doen waardeeren, maar brengt daarna tal

1

Een en Ander over Van der Cappellen tot de Pol en zijn aanhang Geschiedkunde opstellen’
uitgegeven ter eere van Dr H.C. Rogge. 1901, Sijthoff, Leiden, blz. 195 vgl.
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van uitingen naar voren, die een geheel tegenovergesteld karakter dragen, om
tenslotte weer sterk naar voren te brengen, dat men historische figuren altijd moet
zien in de lijst van hun tijd.
Evenwel waren het niet alleen historische figuren, voor wie hij aandacht vroeg,
ook aan tal van tijdgenooten heeft hij een reeks studiën gewijd, m.n. aan Buys, zijn
mede-redacteur van de Gids, aan van Goltstein, een van die bekende figuren uit
onze parlementaire geschiedenis, aan Asser, den man van het internationaal
privaatrecht en aan Roëll, zijn evenknie, zijn geestelijken dubbelganger. De artikelen,
alle daden van piëteit, waarbij hoofd en hart van den schrijver in volkomen evenwicht
bleven, zijn vol fijne opmerkingen, zooals aan het slot van het levensbericht van
Asser, blz. 16: ‘Ware Asser een Belg geweest en had hij voor België gearbeid, dan
zouden zijne verdiensten in dit opzicht door zijne landgenooten hooger zijn
gewaardeerd, dan dit hier te lande het geval is geweest. Dit ligt nu eenmaal in een
verschil van landaard. De eigenaardigheid van ons volkskarakter om geen schijn
voor wezen te willen aannemen, leidt er wel toe om ook het wezen voor schijn te
houden.’
Nog een andere prikkel heeft de Beaufort hier bij het werk geholpen en wel zijn
groote belangstelling voor het verleden van zijn omgeving. Zijn opvattingen over de
verhoudingen der verschillende partijen in den Patriottentijd worden vooral toegelicht
met een verhaal over het gebeurde in Utrecht. Immers, volgens hem, traden de
partijen nergens heftiger tegen elkander op, nergens kwam de scheiding tusschen
aristocratie en democratie scherper aan het licht.
Trouwens dit locaal-patriottisme heeft de Beaufort heel wat keeren aan het werk
gezet. Van de grootheden uit Utrechts verleden trok de een voor, de ander na, zijn
aandacht.
In 1878 verscheen een uitvoerige studie over den Utrechtschen Oranjeklant,
tevens ‘Geleerdheids grootste wonder’, Ryklof Michael van Goens. In hetzelfde jaar
1878 kreeg Jacobus Bellamy een beurt naar aanleiding van het boek van Dr J. van
Vloten: drie jaar later Hermannus Moded, de calvinistische predikant, die tengevolge
van den beeldenstorm de Zuid-Nederlanden had moeten verlaten en zich in 1580
in Utrecht had neergezet, op een oogenblik, dat er op het gebied van den godsdienst
een Babylonische verwarring heerschte, over wien Dr Brutel de la Rivière een boek
had geschreven.
De kerkhistorische studie van Dr Proost gaf hem een artikel in den pen over den
Utrechtschen predikant Jodocus van Lodenstein, betrokken in de gewestelijk
e

e

kerkelijk-staatkundige twisten in de 2 helft van de 17 eeuw. Zoo gaf hij eenige
malen zijn aandacht aan de latere Mevrouw de Charrière, dochter van Dirk Jacob
van Tuyl van Serooskerken, heer van Zuylen en Westbroek, bekend in de literatuur
door haar jongemeisjes-correspondentie met Constant d'Hermanches, waardoor
een blik gegund werd op
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e

het familieleven in het midden der 18 eeuw, volgens de Beaufort voor hen ‘die in
de geschiedenis iets meer zien dan het verhaal der staatkundige gebeurtenissen
van zeer groote waarde.’
Inderdaad lag de Beaufort buitengewoon het schrijven van essays, een kunstvorm,
die sedert Montaigne en Bacon vooral in Engeland zeer in zwang, hier te lande
helaas weinig met succes is beoefend. Helaas, want juist zelden heeft de schrijver
zoo de gelegenheid het bijzondere met het algemeene te verbinden. Een
boekbespreking tot een lezenswaardig artikel te maken lukt alleen hem, die wat
meer voor oogen heeft gehad dan de schrijver van het besproken boek, eigen
belangrijkheidsquaesties weet te stellen en zelf wat heeft te vertellen. Dat had de
Beaufort en dat maakt zijn boekbesprekingen in essay-vorm ook in onzen tijd nog
tot boeiende lectuur.
Waarlijk, bij het nalezen van de Beaufort's werk wordt men telkens getroffen door
de bekende ervaring: ik dacht een schrijver te vinden, en ik vind een mensch. Er is
steeds een wijs man aan het woord, die eigen inzichten scherp formuleert, maar
nooit kwetst, hetzij hij het heeft over persoonlijke of over maatschappelijke
verhoudingen. In zijn opstel over ‘Potgieter en Busken Huet’, een moeilijk onderwerp
voor een gewezen Gids-redacteur, laat hij alle partijen recht wedervaren zonder zijn
persoonlijke meening te verdoezelen, een voorbeeld van zin voor objectiviteit als
zelden wordt aangetroffen. Een lichte ironie, die hoogstens prikkelt, maar nooit
1
wondt, stond hem daarbij als weinigen ten dienste. Daarvan een enkel voorbeeld. .
‘De groote, de onweerstaanbare aantrekkingskracht die Busken Huet reeds kort
na de eerste kennismaking op Potgieter heeft uitgeoefend lag in zijn kritischen geest.
Alles beoordeelen, in de eerste plaats datgene waarop de openbare meening het
stempel harer goedkeuring reeds had gedrukt, dit te doen zonder aanzien des
persoons, scherp, vrijmoedig, dat was Potgieters lust en leven. Hij was in dit opzicht
een echte Nederlander. In vroeger dagen, toen men zich den schoolmeester niet
zonder den plak kon denken, heette het dat in elken Nederlander een dusdanig
persoon stak. Men bedoelde daarmede dat er in het Nederlandsche volkskarakter
een zekere neiging lag tot betweterij en wat daaruit voortvloeit, pronken met
aangeleerde kennis en bestraffend oordeelen. Thans nu de schoolmeesters
onderwijzers zijn geworden en de Nederlanders ook niet geheel gebleven zijn zooals
zij waren, is het juister en eerbiediger om te zeggen, dat er in iederen Nederlander
een kriticus woont, die de zwakheden en gebreken vóór al het andere opmerkt en
daaraan het liefst zijn aandacht wijdt. Dat de ouderwetsche

1

Mr W.H. de Beaufort, Nieuwe Geschiedk. Opstellen. Amsterdam 1911. Potgieter en Buskens
Huet, 2e deel. blz. 87.
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schoolmeester bij het botvieren aan dien lust nog wel eens uit den hoek komt is
eenvoudig een atavistisch verschijnsel.’
Wie de Beaufort als geschiedschrijver wil leeren kennen neme vooral ter hand zijn
opstel over Taine's geschiedenis der Fransche Revolutie, waaruit blijkt, hoe terdege
de Beaufort zich rekenschap heeft gegeven van de taak der historiographie.
Op het onderwerp zelf had hij een eigen kijk, dank zijn doorwerkte kennis, die
hem het recht gaf tot kritiek en waardeering. De Beaufort brengt naar voren, dat
voor Taine de geschiedenis der Fransche Revolutie slechts was de toepassing van
een groot dwaalbegrip, dat men het bestaande moest omverhalen en met alle
tradities moest breken; en vermeldt dan, dat Taine geen woord van waardeering
heeft voor zooveel daden van heldenmoed en zelfopoffering. Echter zegt hij dan:
‘Men mag Taine's standpunt eenzijdig noemen, en zeker niemand zal dit
tegenspreken, maar men erkenne tevens, dat elke beschouwing der Fransche
revolutie in meerdere of mindere mate eenzijdig moet zijn. Het is nu eenmaal
onmogelijk, wanneer men de geschiedenis van gebeurtenissen, als de godsdienstige
omwenteling der zestiende of de staatkundige der achttiende eeuw beschrijft, alle
gunstige en nadeelige gevolgen samen te vatten en die, met volkomen juistheid,
als winst- en verliesposten van een balans, tegen elkander over te stellen.’
Is, zou ik willen vragen, bovendien een geschiedschrijver niet meermalen
belangrijker voor den tijd waarin, dan voor dien, waarover hij schrijft?
Het Nederlandsche volk heeft weinig geschiedschrijvers in den eigenlijken zin
voortgebracht; wel veel geschiedkundigen. Zeker, het bezit menig verhaal van
historische gebeurtenissen in tijdrekenkundige volgorde, naar stijl en inhoud meestal
louter necrologieën van gbeeurtenissen en toestanden, maar op een uitgebreide
literatuur, die zonder de kritiek der feitelijke voorstellingen te kort te doen, het
verleden doet herleven, kan het zich helaas niet sterk beroemen. Of de zin voor
deftigheid hierbij parten speelt, of de vrees uit te glijden en in de armen der romantiek
te vallen, het is nu eenmaal zoo.
Anders staat het ten aanzien van den historischen roman; daar vergeeft het gaarne
onnauwkeurige, ja onware voorstellingen, terwille van de artistieke of romantische
sensatie, die de romanschrijver bij zijn lezers nu eenmaal tracht op te wekken. Het
is daarom wel merkwaardig, dat ook de Beaufort éénmaal zich aan het schrijven
van een roman heeft gezet. Deze verscheen eerst anoniem in een viertal nummers
van de Gids van 1885, onder den titel van ‘Prins of Koning’, en geeft een levendige
beschrijving van de familie-moeilijkheden tijdens de regeering van
e

Lodewijk-Napoleon, mede ontstaan door de partijschappen op het einde der 18
eeuw. De hoofdpersonen zijn er, als steeds in de romantiek, elkaars zuivere
tegenstellingen, om wier verzoening het den
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schrijver te doen is; het zijn figuren, geen menschen, wier zielkundig leven verder
belang inboezemt. Het geheel is voor de persoonlijkheid van den schrijver zonder
twijfel belangwekkend. Zijn zin voor synthese, zijn lust tot hereenigen, wat gescheiden
was, ook de groote deugd van den politicus, waren het, die hem tot het schrijven
van dit boek hebben geprikkeld.
Dat de roman vlot is geschreven, behoeft nauwelijks vermeld. De Beaufort
beheerschte onze taal volkomen. Zijn stijl is, als hijzelf, eenvoudig en evenwichtig.
Hij boeit ontegenzeglijk, ook als geschiedschrijver, maar door overredingskracht,
niet door temperament.
Het heeft dikwijls den schijn gehad, dat men gebeurtenissen en toestanden
belangrijker vindt, naarmate deze in het verleden verder achter ons liggen. Er waren
zelfs tijden, nog niet lang geleden, dat men op onze gymnasia en burgerscholen
zich met het jongste verleden in het geheel niet ophield. Dat was, zooals ik wel eens
hoorde zeggen, geen geschiedenis; deze hield op bij 1815 hoogstens bij 1848. Dat
voor het kennen van het heden het onmiddellijk daaraan voorafgaande onmisbaar
is, wil men de dingen in hun wording benaderen, spreekt echter vanzelf. Gelukkig
is men nu van dit vooroordeel teruggekomen, echter nog slechts korten tijd. De
belangrijkheid van kunst en van wijn moge stijgen, naarmate deze meer belegen
zijn, met die van gebeurtenissen staat het anders.
Gelukkig heeft de Beaufort dit vooroordeel niet gekend, althans zich er niet aan
gestoord. Hij schreef niet om te verheerlijken, maar om te verklaren. Vandaar, dat
hij zich ook aangetrokken moest gevoelen tot de historiographie van het jongste
verleden, ja, van eigen tijd. Zoo iemand daarvoor berekend was, was hij het, èn om
zijn kennis van staatsrecht èn omdat hij middenin het politieke leven van zijn tijd
e

stond. Een reeks van studies heeft hij aan de 19 eeuw gewijd. Naar aanleiding van
de boeken van Meyers en Joseph Lebeau schreef hij over: ‘De eerste
Regeeringsjaren van Koning Willem I’ en gaf hij een helder beeld van
Nederlandsch-Belgische verwikkelingen; verder ook monographieën over Gijsbert
Karel van Hogendorp en over Van der Duyn van Maasdam.
Een werk van grooter bestek zette hij op, nadat hij de uitgave bezorgd had van
Buys' ‘Staatkundige geschriften’ en wel het beschrijven van ‘Dertig jaren uit onze
Geschiedenis’ 1863-1893.
Bescheidenheidshalve noemde hij het ‘een kleine bijdrage, bruikbaar in de
toekomst voor hen die, nadat ons geslacht tot de vorige zal zijn verzameld, zich met
e

de vraag zullen bezighouden wat er in de tweede helft der 19 eeuw op staatkundig
gebied in de Nederlandsche maatschappij omging, welke staatkundige denkbeelden,
wenschen, verwachtingen in de hoofden en harten leefden.’ Hij motiveerde dit verder
als volgt: ‘Wat de regeering van een volk heeft verricht is in zekeren zin het
belangrijkste
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deel van zijne geschiedenis, maar wie de geschiedenis van een ruimer standpunt
beziet, zal zich evenzeer, misschien nog meer voelen aangetrokken door de vraag,
wat dat volk zelf gedacht en gewild heeft.’
Het ministerschap deed hem het werk staken, zoodat hij niet verder is gekomen
dan 1868. Zijn zoon zette het voort, zooals hiervoren gemeld. Had de Beaufort niets
anders geschreven, dan ware hem alleen hiervoor een eervolle plaats onder onze
geschiedschrijvers verzekerd. Hij heeft het wezen van de staatkundige verwikkelingen
gepeild, maar had tevens de scheppende kracht om zijn voorstellingen anderen bij
te brengen. Hij leverde er werk van den eersten rang, met een zin voor objectiviteit,
die zelden wordt aangetroffen. De Beaufort was als geschiedschrijver, wat hij was als staatsman en mensch, dat
is: in allen eenvoud een dienaar der Waarheid.
W.W. VAN DER MEULEN.
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Bijlage I.
Minister van Buitenlandsche Zaken 1897-1901.
Lid der Tweede Kamer 1877-1883 (afgev. van Tiel).
Lid der Eerste Kamer 1884 (voor Zuid-Holland).
Lid der Tweede Kamer 1884-1897 (afgev. van Amsterdam).
Lid der Tweede Kamer 1905-1918 (afgev. van Amsterdam VI tot 1913, daarna
van Amersfoort).
Eere-Voorzitter Eerste Vredesconferentie 1899.
Eerste Nederl. Gedelegeerde en vice-voorzitter Tweede Vredesconferentie 1907.
Voorzitter Internationaal Congres voor Hygiëne en Demographie te 's-Gravenhage
1884.
Voorzitter Internationaal Congres voor de geschiedenis der Godsdiensten, te
Leiden 1912.
Lid (sinds 1882) later voorzitter (sinds 1913) der commissie voor de diplomatieke
examens.
Voorzitter van de Commissie ter voorbereiding van de derde Vredes-conferentie
1911-1918.
Super-arbiter in het geschil tusschen Italië en Zwitserland over uitlegging van een
bepaling van het handelsverdrag, 1910.
Lid van het Bestuur der Carnegiestichting 1904-1918.
Voorzitter der Grondwetscommissie (1905-1906).
Schoolopziener in het arrondissement Rhenen 1875-1886.
Curator der Utrechtsche Universiteit 1894-1918.
Lid der Onderwijs- (zgn. Bevredigings-) commissie 1913-1916.
Commissaris (sinds 1894) President-commissaris (1906-1907) der Maatschappij
van Weldadigheid te Frederiksoord.
Voorzitter der Enquète-commissie over Neerbosch 1893.
Voorzitter der Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid
1908-1914.
Lid der Staatscommissie tot het instellen van een onderzoek naar de verhouding
tusschen arbeiders en werkgevers in 1895.
Voorzitter der Nederlandsche Pensioenvereeniging voor werklieden sinds 1882
tot?
Lid van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen sinds 1896.
Lid van de Redactie van ‘de Gids’ 1876-1893.
Commissaris der Nederlandsche Bank.
Commissaris der Hollandsche Hypotheekbank.
Commissaris der Rotterdamsche Bank.
Commissaris der Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika.
Commissaris der Utrechtsche Brandwaarborg-Maatschappij.
Commissaris der N.V. ‘Eigen Haard’.
Watergraaf van het ‘Eemcollege’ (Heemraadschap de Eem, beek en aankleve
van dien) 1901-1914.
Lid van het Provinciaal College op de Herstelde Goederen in de provincie Utrecht.
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Bijlage II.
Bibliographie
Voor de samenstelling van deze bibliographie had ik den steun van Mr Dr J.A.A.H.
de Beaufort. Zij is echter niet geheel volledig; een enkel artikel heb ik niet terug
kunnen vinden, t.w.
1878.

Bescherming der Nijverheid in de 18e
eeuw.

1887.

Mémoires Général Dirk van Hogendorp.

1912.

Chauvinisme (waarschijnlijk verschenen
in de Deutsche Revue).

1914.

Oorlogsleeningen (waarschijnlijk
verschenen in de Deutsche Revue)
v.d.M.

1868.

De Verhouding van den Staat tot de
verschillende Kerkgenootschappen in de
Republiek der Vereenigde Nederlanden,
1581-1795. Acad. proefschrift. Utrecht,
Kemink & Zoon, 1868.

1869.

Bespreking van P.A. Ramaer: De
verhouding der volksvertegenwoordigers
tot hunne committenten in de
constitutioneele Monarchie. Acad.
proefschrift. Leiden, Hazenberg, 1868.
‘Bijdrage tot de Kennis voor het StaatsProvinciaal- en Gemeentebestuur in
Nederland’, Deel XV, nieuwe serie Deel
III.

1870.

Een vergeten boekje.
Nieuwe Bijdragen voor Regtsgeleerdheid
en Wetgeving, Deel 20, stuk 2, blz. 201.

1871.

Patentbelasting en Successieregt.
Beschouwing naar aanleiding van twee
dissertaties.
Nieuwe Bijdragen voor Regtsgeleerdheid
en Wetgeving, Deel XXI stuk 3 en 4, blz.
547.

1872.

Drie Bladen uit mijn Reisaanteekeningen
gescheurd. (De Campagna van Rome;
de Nijl; Alexandrië).
Feestbundel ter gelegenheid van het
50-jarig bestaan van de Utrechtsche
Studenten-Almanak. 1872, blz. 79/95.
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1872.

Eenige Opmerkingen over Jagtregt en
over de Wet van 13 Juny 1857.
Bijdragen tot de Kennis van het StaatsProvinciaal- en Gemeentebestuur in
Nederland, 17e deel, nieuwe serie 4e
deel, 5e afd. blz. 400/412.

1872.

Memorie betrekkelijk den Toestand van
Holland in 1793, met het, oog op een
Verbond tusschen Holland en Engeland
tegen Frankrijk. Bijdr. en Mededeelingen
van het Hist. Gen. Utrecht, Deel I.

1872.

Bespreking van L. Mühlbach: Brieven uit
Egypte.
De Gids, Maart 1872, bibl. A. blz. 541/48.
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1875.

Mededeeling van stukken betreffende
het ‘Project eener Hollandsche Kolonie
tusschen Moezel en Rijn.’
Kroniek van het Hist. Gen. te Utrecht,
31e jaargang 1875, 6e serie, 6e deel,
blz. 281/89.

1875.

Oranje en de Democratie (1784-1787).
De Gids 1875, Nos. 11 en 12, blz.
210/238 en 387/416. Opgenomen in
Geschiedk. Opstellen, 1893.

1875.

Post Tenebras Lux. Het Wetsontwerp tot
herziening der Wet van 13 Augustus
1857.
De Gids, Maart 1875, blz. 566/584.

1876.

Bespreking van: Mr A.J.W. Farncombe
Sanders, School, Godsdienst en Gezond
Verstand.
De Gids, Juni 1876, bibl. A. blz. 583/601.

1877.

Bespreking van: M. d'Azeglio, Mijne
Herinneringen; E. de Amicis,
Herinneringen van 1870-1871 en
Novellen.
De Gids, Juli 1877, bibl. A. blz. 199/209.

1877.

Bespreking van: Jhr A.F. de Savornin
Lohman, De Vrije School.
De Gids, Sept. 1877, bibl. A. blz.
598/611.

1878.

Germany and Holland.
Nineteenth Century, Febr. 1878.

1878.

Rijklof Michaël van Goens.
De Gids, Febr. en Maart 1878, blz.
295/325 en 450/479. Opgenomen in
Gesch. Opstellen, 1893.

1878.

Bespreking van: Mr J.A. van Gilse, De
Oostersche Kwestie en het
hedendaagsche Volkenrecht.
De Gids, April 1878, bibl. A. blz. 183/188.

1878.

Jacobus Bellamy.
De Gids, Sept. 1878, blz. 572/586.
Opgenomen in Gesch. Opstellen, 1893.

1879.

Bespreking van: Dr H.J. Nassau,
Geschriften.
De Gids, Aug. 1879, bibl. A. blz. 372/375.

1879.

Engeland's Geleerden.
De Gids, Aug. 1879, blz. 193/207.
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1879.

Brieven van Van der Capellen tot de Pol.
o

Hîst. Genootschap, Nieuwe reeks N 27,
Utrecht 1879.
1879.

Engelsche en Hollandsche
Vrijhandelsplannen.
De Gids, Nov. 1879, blz. 193/216.
Opgenomen in Gesch. Opstellen, 1893.

1879.

Bespreking van: Mr S. Muller Fz.
Catalogussen van het Museum, van den
Hist. en van den Topogr. Atlas van
Utrecht.
De Gids, Dec. 1879, bibl. A. blz. 588/89.

1880.

Onderwijs en Maatschappij (een
voorlezing gehouden in een
Nutsvergadering te Utrecht en in een
gewestelijke bijeenkomst van het
Onderwijzers-Genootschap te Utrecht).
56 blz. Uitgever: Gebr. van der Post,
Utrecht.

1880.

1830-1880.
De Gids, Oct. 1880, blz. 1/8. Opgenomen
in Gesch. Opstellen, 1893.

1881.

Sir Bartle Frere over de Transvaal.
De Gids, Maart 1881, blz. 525/544.

1881.

Artikel over de Transvaal in Nineteenth
Century, Maartnummer.

1881.

Bespreking van: Mme. de Witt-née
Guizot, Mr Guizot dans sa famille et avec
ses amis.
De Gids, Maart 1881, bibl. A. blz.
617/622.

1881.

Bespreking van: Johs. Dyserinck, Ter
nagedachtenis van Jacobus Bellamy.
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De Gids, Juli 1881, bibl. A. blz. 180/183.
1881.

Hermannus Moded.
De Gids, Juni 1881, blz. 385/411.
Opgenomen in Gesch. Opstellen, 1893.

1882.

Taine's Geschiedenis der Fransche
Revolutie.
De Gids, Juli 1882, blz. 137/170.
Opgenomen in Nieuwe Gesch. Opstellen,
1911.

1882.

L'Egypte et l'Europe, par un ancien juge
mixte.
De Gids, September 1882, bibl. A. blz.
575/576.

1882.

De woeste gronden in Nederland.
De Gids, Oct. 1882, blz. 1/26.

1882.

Bespreking van: Jhr J. Schuurbeque
Boeye, De Openbare School of de
School met den Bijbel.
De Gids, Oct. 1882, bibl. A. blz. 190/192.

1883.

De Anti-Revolutionaire Partij en de
schoolkwestie.
De Gids, Juni 1883, blz. 416/436.

1883.

Een Staatkundig Program.
De Gids, Nov. 1883, blz. 276/291.

1883.

Prae-advies over Leerdwang.
Handelingen der Nederl.
Juristen-Vereeniging 1883, blz. 129/141.

1884.

Bespreking van: Dr C.B. Spruyt, De
Aanspraken der Vrije Universiteiten.
De Gids, Maart 1884, letterk. kroniek,
blz. 570/574.

1884.

Bespreking van: Mr L.A.J.W. Baron Sloet,
De Heilige Ontkommer of Wilgeforthis.
De Gids, Maart 1884, letterk. Kr. blz.
574/575.

1884.

De Onderwijzers-examens.
De Gids, April 1884, blz. 136/153.

1884.

Openingsrede ‘Cinquième Congrès
International d'Hygiéne, gehouden te den
Haag, 21 Aug. 1884.
Extrait des Annales d'Hygiene publique
o

et de médécine légale N de septembre
1884.
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1884.

Brieven aan R.M. van Goens en
onuitgegeven stukken hem betreffende,
uitgegeven door Mr W.H. de Beaufort
Werken Hist. Gen. te Utrecht. Nos. 38,
43 en 56 (1884-1890).

1884.

Jodocus van Lodenstein.
De Gids, October 1884, blz. 42/70.
Opgenomen in Gesch. Opstellen, 1893.

1885.

Prins of Koning (roman).
De Gids, Jan., Febr., Maart en April
1885, blz. 1/68, 201/230, 393/421, 1/44.
Afzonderlijk uitgegeven bij J.L. Beyers,
Utrecht 1886.

1885.

De eerste Regeeringsjaren van Koning
Willem I.
De Gids, Mei 1885, blz. 227/252.
Opgenomen in Gesch. Opstellen, 1893.

1885.

Vredesvoorslagen.
De Gids, Sept. 1885, blz. 515/528.

1886.

Feestrede uitgesproken bij gelegenheid
der plechtige onthulling van het
standbeeld van Hugo de Groot te Delft,
op den 25en September 1886.
Delft, M.J. Couvée (32 blz.).

1886.

Een pretendent in het Huis van Oranje.
De Gids, Juni 1886, blz. 522/536.
Opgenomen in Nieuwe Gesch. Opstellen,
1911.

1887.

Grondwetsherziening (Rede
Burgerplicht).
Als brochure uitgegeven bij de Erven
Bohn, Haarlem.

1887.

Groen van Prinsterer en van der
Brugghen.
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De Gids, Sept. 1887, blz. 476/493.
Opgenomen in Geschiedk. Op stellen
1893.
1887.

Vondel's Verhouding tot de Kerkelijke en
Staatkundige Twisten van den aanvang
der XVIIe eeuw.
De Gids, Nov. 1887, blz. 189/220.
Opgenomen in Gesch. Opstellen 1893.

1888.

1813-1888.
De Gids, Jan. 1888, blz. 31/48.
Opgenomen in Gesch. Opstellen 1893.

1889.

Een Deputaten-Vergadering.
De Gids, Juni 1889, blz. 554/560.

1889.

De dood van den Stadhouder Willem II.
De Gids, Juli. 1888, blz. 50/65.
Opgenomen in Gesch. Opstellen 1893.

1889.

Tegen Dr A. Kuyper. Een woord van
zelfverdediging en nadere toelichting.
Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon,
1889 (41 blz.)

1890.

Olivier Cromwell.
De Gids, Maart en April 1890, blz.
503/535 en 100/135. Opgenomen in
Nieuwe Gesch. Opstellen 1911.
Olivier Cromwell, een historische Studie,
met voorrede afzonderlijk uitgegeven bij
G.H. Priem, Amsterdam, 1891 (90 blz).

1891.

Een dichter-album van vóór honderd
jaren.
De Gids, Feb. 1891, blz. 354/360.

1891.

Talleyrands Gedenkschriften.
De Gids, Mei 1891, blz. 330/343.

1892.

De Hertog van Brunswijk.
De Gids, Feb. 1892, blz. 311/362.
Opgenomen in Gesch. Opstellen 1893.

1892.

Bespreking van: Dr W.P.C. Knuttel, De
Toestand der Nederlandsche Katholieken
ten tijde der Republiek.
De Gids, Mei, 1892, bibliogr. blz.
399/400.

1892.

Een Oostenrijksch Diplomaat.
De Gids, Oct. 1892, blz. 43/63.

1893.

Mr J.T. Buys 1828-1893 Biographie.
De Gids, Juni 1893 I-VIII.
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1893.

Levensbericht van Mr G.C.J. van
Reenen.
Nieuw Nederl. Biogr. Woordenboek, deel
II, blz. 1176,

1893.

Geschiedkundige Opstellen. Amsterdam,
P.N. van Kampen & Zoon, 1893
(Hermannus Moded (Gids 1881);
Vondels verhouding tot de Kerkelijke en
Staatkundige Twisten van den aanvang
der XVIIe eeuw (Gids 1887); De Aanslag
van Willem II op Amsterdam; De Dood
van den Stadhouder Willem II (Gids
1889); Jodocus van Lodenstein (Gids
1884); Engelsche en Hollandsche
Vrijhandelsplannen (Gids 1879); De
Hertog van Brunswijk (Gids 1892);
Oranje en de Democratie (Gids 1875);
Rijklof Michael van Goens (Gids 1878);
Jacobus Bellamy (Gids 1878); De eerste
Regeeringsjaren van Koning Willem I
(Gids 1885); 1830-1880 (Gids 1880);
Groen van Prinsterer en van der
Brugghen (Gids 1887); 1813-1888 (Gids
1888).

1893.

De Verdediging van de Willemstad in
1793.
Eigen Haard 1893, Nos. 7 en 8 blz. 104
en 122. Nieuwe Gesch. Opstellen 1911.

1894.

Bespreking van: Le Duc de Broglie,
Maurice de Saxe et le Marquis
d'Argenson.
Museum 1894, blz. 283/285.

1894.

De Ontbinding der Tweede Kamer van
Maart 1894, Staatsrechtelijke
Beschouwing.
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Haarlem, de Erven Bohn, 1894 (35 blz.)
1894.

Een bijdrage tot de geschiedenis van het
jaar 1787.
Geschiedkundige Opstellen aangeboden
aan Robert Fruin, blz. 139/182.

1894.

J.S. Buys: Studiën over Staatkunde en
Staatsrecht, uitgegeven door W.H. de
Beaufort en A.R. Arntzenius, Arnhem
1894/95.

1895.

Bespreking van: Le Duc de Broglie, La
Paix d'Aix la Chapelle Museum 1895, blz.
175.

1895.

Dertig jaren uit onze Geschiedenis,
1868-1893.
De Gids, Sept. 1895, blz. 504/534 en
Juni 1896, blz. 478/596. Opgenomen in
Nieuwe Gesch. Opstellen, met naschrift,
1911.

1897.

Bespreking van: Richard Waddington,
Louis XV et le Renversement des
Alliances.
Museum 1897, blz. 18/19.

1897.

De Gevangenneming van den
Zweedschen Minister Baron von Görtz
te Arnhem in 1717.
Verslag van de Alg. Verg. der Leden van
het Hist. Gen. te Utrecht, 20 April 1897.
Opgenomen in Nieuwe Geschiedk.
Opstellen, 1911.

1897.

Brief van W. Vleertman over de
Gevangenneming van Baron von Görtz
te Arnhem in 1717.
Bijdr. en Meded. van het Hist.
Genootschap te Utrecht, 20e deel.

1897.

De Liberale Partij en de Verkiezingen,
's-Gravenhage 1897.
Als brochure uitgegeven bij Gebr.
Belinfante, 's-Gravenhage.

1898.

Levensbericht van Mr J. Heemskerk
A.Zn.
Nieuw Nederl. Biogr. Woordenboek, deel
I, blz. 1044/47.

1901.

De Staatkundige Toekomst van Rusland.
De Gids, 4e deel 1901, blz. 270/283.
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1902.

Levensbericht van W. Baron van
Goltstein.
Mij. der Nederl. Letterkunde te Leiden,
1901/1902, blz. 121/162.

1902.

Potgieter en Busken Huet.
Onze Eeuw, 1e deel 1902, blz. 62/80.
Opgenomen in Nieuwe Gesch. Opstellen,
1911.

1903.

J.R. Thorbecke.
Eigen Haard 11 en 18 April 1903.
Opgenomen in Nieuwe Gesch. Opstellen
1911.

1903.

Het Wezen der Internationale
Gemeenschap, Openbare Les gehouden
door Mr Dr L.E. Visser, Privaat-docent
aan de Universiteit te Amsterdam.
Themis, 1903, Blz. 557/575.

1904.

Twee rapporten over het
consulaatwezen.
De Economist 1904, blz. 5/21.

1904.

Een Standbeeld voor den Stadhouder
Willem III.
Eigen Haard 30 Juli 1904, blz. 488.

1904.

Staatkundige Opstellen. W. Nevens,
Rotterdam 1904.
Koningschap: Practijk van het
grondwettig Koningschap; Eerste Kamer;
Kiesrecht; Staatkundige Partijen; Tweede
Kamer.

1905.

Amalia, Vorstin Gallitzin.
Eigen Haard 15-22-29 April, 6 en 13 Mei
1905. Opgenomen in Nieuwe Gesch.
Opstellen, 1911.

1905.

Bespreking van: Tchernoff, Associations
ème

et Sociétés secrètes sous la 2
république (1848-1851).
Museum, Oct. 1905, blz. 24/26.
1905

Paolo Sarpi en Constantyn Huygens.
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Versl. en meded. der Kon. Acad. van
Wetenschappen, afd. Letterkunde, 4e
reeks, Deel VII, blz. 288/299.
Opgenomen in Nieuwe Gesch. Opstellen,
1911.
1905/13.

Voortzetting van P.L. Muller:
Geschiedenis van onzen Tijd sedert
1848.
Haarlem 1903.

1906.

Nederland en België.
De Gids, 1906, 1e deel, blz. 138/151.
Opgenomen in Nieuwe Gesch. Opstellen,
1911.

1907.

Afstand van den Troon.
De Gids, Juni 1907, blz. 519/533.

1908.

De Meisjesjaren van Mevrouw de
Charrière.
De Gids, 1908, 2e deel, blz. 112/132.
Opgenomen in Nieuwe Gesch. Opstellen,
1911.

1908.

P.N. Muller.
De Gids, 4e deel, 1908, blz. 336/339.

1909.

Belle van Zuylen en Constant
d'Hermenches.
De Gids 1909, 3e deel, blz. 226/239.
Opgenomen in Nieuwe Gesch. Opstellen,
1911.

1909.

Mr J.H. Geertsema, Levensbericht.
Nieuw Nederl. Biogr. Woordenb. deel III,
blz. 435. Utrechtsch Jaarboekje van het
jaar 1909, blz. XXXII/XXXV.

1909.

Bespreking van: Dr H.T. Colenbrander
‘De Bataafsche Republiek’. Museum,
1909, blz. 265/267.

1910.

Evenredig Kiesrecht.
De Gids, Juli 1910, blz. 31/58.

1911.

Een Nederlandsch Boek over
Volkenrecht.
De Gids, 2e deel 1911, blz. 318/323.

1911.

Nieuwe Geschiedkundige Opstellen,
Amsterdam P.N van Kampen, 1911:
Constantyn Huygens; Paolo Sarpi en
Constantyn Huygens (Kon. Acad. v.
Wetenschappen 1905). De
Gevangenneming van den Zweedschen
Minister Baron von Görtz te Arnhem in
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1717 (versl. Hist. Gen. Utrecht April
1897); Een Pretendent in het Huis van
Oranje (Gids 1886); De Meisjesjaren van
Mevrouw de Charrière (Gids 1908); Belle
van Zuylen en Constant d'Hermenches
(Gids 1909); Amalia, Vorstin Gallitzin
(Eigen Haard 1905); De Verdediging van
de Willemstad in 1793 (Eigen Haard
1893); De Nederlandsche Katholieken in
de laatste jaren van de Republiek; J.R.
Thorbecke (Eigen Haard 1893);
Nederland en België (Gids 1906); Dertig
Jaren nit onze Geschiedenis 1863/1893
(Gids 1895 en 1896); Potgieter en
Busken Huet (Onze Eeuw 1902); Olivier
Cromwell (Gids 1890 en afzonderlijk
uitgegeven); Taine's Geschiedenis der
Fransche Revolutie (Gids 1882).
1911.

Bespreking van: Otto Diether, Leopold
von Ranke als Politiker.
o

Museum 19e jaargang N 2, Nov. 1911.
1911.

De Groote Illusie.
De Gids, Nov. 1911, blz. 310/332.
Verschenen als ‘Die grosse Illusion’ in
de Deutsche Revue, Nov. 1911.

1911.

Bespreking van: E.J. Thomassen à
Thuessink van der Hoop. De Orde van
Erfopvolging tot den Troon in Nederland.
Acad. Proefschrift. Rechtsgeleerd
Magazijn, 1911, blz. 493/497.

1912.

De samenwerking der Vrijzinnigen.
Onze Eeuw, 1912, 4e deel, blz. 356/366.
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1913.

Mr E.N. Rahusen, Levensbericht.
Eigen Haard 1913, blz. 321.

1913.

A.J.F.A. Graaf van der Duyn van
Maasdam.
De Gids, Nov. 1913, blz. 256/296.

1913.

Gijsbert Karel van Hogendorp.
Historisch Gedenkboek 1812, blz.
233/272, dl I.

1913.

Die Grossmächte und der Friede.
Deutsche Revue, April 1913.

1913.

Voorrede bij ‘Het Herstelde Nederland’,
zijn opleven en bloei na 1810, onder
leiding van Gen. Maj. A.N.J. Fabius.

1913.

Bespreking van: Prof Mr H. Krabbe,
Ongezonde Lectuur.
Rechtsgeleerd Magazijn 1914, blz.
372/377.

1914.

Bespreking van: Dr H.T. Colenbrander,
‘Inlijving en Opstand’. Museum, 21e
o

jaargang N 9, Juni 1914.
1914.

De Academie voor Internationaal Recht.
(Versl. en meded. der Kon. Acad. van
Wetenschappen, afd. Letterkunde, 4e
reeks, dl. XII).

1914.

Levensbericht van Mr T.M.C. Asser.
Levensber. v.d. Mij. der Ned. Letterk. te
Leiden, 1913/14, blz. 136/152.

1914.

De Oorlog en het Volkenrecht.
De Gids, 4e deel 1914, blz. 4/22.

1915.

Onvoorziene Gevolgen.
De Gids, 1e deel 1915, blz. 103/115.

1915.

Levensbericht van Jhr Mr Joan Roëll.
Jaarboek der Kon. Acad. van Wetensch.
1914.

1916.

De Zuid-Afrikaansche Republieken en
de Vredesconferentie van 1899,
De Gids, 2e deel 1916, blz. 465/478.

1916.

Bespreking van: Dr A.J.M.H. Borres S.J.,
Het zesde Hoofdstuk onzer Grondwet.
Rechtsgeleerdheid Magazijn, 35e jaarg.
afl. 1/2.

1916.

Vrede en Ontwapening.
De Gids 1916, 4e deel, blz. 62/77.
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1917.

Da Costa's ‘Bezwaren tegen den Geest
der Eeuw’ 1823.
De Gids 1917, 3e deel, blz. 258/293.

1917.

De strijd tusschen Frederik den Groote
en Engeland over de vrije zee.
De Gids 1917, 4e deel, blz. 353/359.

1917.

Bespreking van: Ontwikkeling en Inhoud
der Nederlandsche Tractaten sedert
1813, door Jhr Mr W.J.M. van Eysinga.
Themis 1917, blz. 187/191.

1918.

Bespreking van: Der Gedanke der
Internationalen Organisation in seiner
Entwicklung, 1300-1800, von Dr Jacob
ter Meulen.
Themis 1918, blz. 391/398.
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Levensbericht van Vincent Loosjes
(28 Febr. 1869-5 Sept. 1931)
sten

Vincent Loosjes werd geboren te Haarlem den 28
Februari 1869. Hij sproot uit
een doopsgezind geslacht, dat zich in 1762 te Haarlem vestigde met de beroeping
van twee halfbroeders tot predikanten van de toen nog niet vereenigde doopsgezinde
gemeenten aldaar. Zijn vader was Pieter Loosjes, eigenaar der firma De Erven
Loosjes, boekhandel, boekdrukkerij en uitgeverij, opgericht door Adr. Loosjes Pzn
in het jaar 1783.
Vincent bezocht de lagere school en het gymnasium te Haarlem en genoot
vervolgens zijn opleiding in het vak van boekhandel en aanverwante vakken bij de
firma's Van Nooten te Schoonhoven en IJbes te Velp.
Daarop vertoefde hij eenigen tijd buitenslands te Leipzig en te Parijs met het
zelfde doel. Na zijn leertijd kwam hij in het jaar 1892 te Haarlem terug en werd
werkzaam in de zaken zijns vaders, waarvan hij in 1898 deelgenoot werd te samen
met zijn broeder Martinus Loosjes. Hij wijdde daar zijn zorgen meer in het bijzonder
aan den boekhandel en de uitgeverij. In het jaar 1893 maakte hij een reis naar
Amerika, waar hij in het huwelijk trad. Met Netscher richtte hij de Hollandsche Revue
op en bepaalde zich gaandeweg uitsluitend tot de uitgeverij.
In 1902 trad hij uit de firma de Erven Loosjes, welke vrijwel alleen den boekhandel
en drukkerij bleef bedrijven, terwijl hij zelf het uitgeversvak bleef uitoefenen onder
eigen naam.
Omstreeks het jaar 1914 likwideerde hij gaandeweg zijn uitgeverszaak en bleef
zich voortaan in allerhande functies wijden aan de openbare zaak; als raadslid,
welke functie hij tot zijn dood gedurende ruim 25 jaar voor de liberale partij heeft
vervuld; als wethouder van onderwijs gedurende de jaren 1909-1917; als bestuurder
van tal van instellingen der Doopsgezinden - het rusthuis Spaarenhout voor ouden
van dagen kwam onder zijn hoofdleiding tot stand -; van Teyler's Stichting, de
Vereeniging Haerlem, van Trou moet Blycken en tallooze andere; als besturend
Commissaris van onderscheidene finantieele en andere instellingen. Ook in het
vakvereenigingsleven bekleedde hij jarenlang een
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vooraanstaande plaats, als bestuurder van den Nederlandschen Uitgeversbond en
van de Vereeniging tot bevordering van de belangen des boekhandels.
Als Voorzitter van laatstgenoemde Vereeniging tijdens haar 100-jarig bestaan,
stelde hij te dier gelegenheid, in het jaar 1915 hare geschiedenis in een lijvig geschrift
te boek, daarmede een werk hebbende verricht, hetwelk niet alleen voor de
Vereeniging van groot belang moet worden geacht, doch dat tevens van bijzondere
waarde is voor de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel gedurende
de

de geheele 19

Eeuw.
den

Loosjes stierf den 5 September 1931 na een kortstondige ziekte, geheel
onverwacht. Als man van groote ervaring en bovendien van groote hoffelijkheid en
decorum, was hij een zeer gezocht bestuurder voor talrijke Vereenigingen en
instellingen. Hij was een bekende en geachte figuur in de stad zijner inwoning, en
heeft in zijn talrijke functies grooten invloed geoefend; een invloed, welke
ontegenzeggelijk aan velen is ten goede gekomen.
Haarlem, Maart 1932.
C. MAARSCHALK.
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Levensbericht van Mr Willem van der Vlugt
(12 Maart 1853-5 November 1928)
en

Willem van der Vlugt werd geboren te Haarlem den 12 Maart 1853. Hij was de
zoon van Jan van der Vlugt en van Jacoba Henriette Margaretha Hinlopen. Zijn
vader behoorde tot de doopsgezinde gemeente, waarvan ook van der Vlugt zelf zijn
leven lang een werkzaam lid zou blijven. Zijn moeder was de dochter van een
nederlandsch hervormd predikant. Van der Vlugt werd als knaap gezonden naar ...
de burgerschool. Spoedig zag men in, dat dit een vergissing was en werd hij
overgeplaatst op het gymnasium te Haarlem. Indien ooit iemand, dan was Willem
van der Vlugt aangewezen voor een klassieke opleiding. Zelden zal in zijn tijd, toen
de klassieke opvoeding al in verval begon te geraken, een leerling het gymnasium
hebben verlaten met zulk een degelijke kennis van grieksch, latijn, geschiedenis,
ja van wat niet al. Tot zijn klasgenooten op het haarlemsche gymnasium behoorden
de latere president van het gerechtshof te Arnhem, 't Hooft en G.F. Hartmann,
leeraar in de klassieke talen aan het nijmeegsche gymnasium. Met zijn
mede-gymnasiast ter Haar Romeny, die in Utrecht ging studeeren, heeft van der
Vlugt de vriendschap steeds aangehouden. Ter Haar Romeny werd predikant in de
Ned. Herv. Kerk. Gewoonlijk was van der Vlugt op het haarlemsche gymnasium
primus in zijn klasse en als hij het niet was, dan was het Hartmann. Zijn leven lang
heeft van der Vlugt de studie van grieksch en latijn bij gehouden, maar dat niet
alleen, ook van de klassieke oudheid in het algemeen, b.v. van de grieksche kunst
en beschaving en geschiedenis. Dit bewijst zijn in 1917 verschenen ‘De oude
Atheners en wij’, waarvan zijn ambtgenoot prof. Hartman te Leiden getuigde, dat
slechts iemand, die de grieksche oudheid door en door kende, zulk een artikel had
kunnen schrijven.
Van der Vlugt groeide op in een milieu, waar veel aan de beoefening van literatuur
en kunst werd gedaan. Zijn vader
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schilderde en teekende, las veel en was een hartstochtelijk vereerder van Dickens,
vereering, die op den zoon is overgegaan. Ook deze heeft wel teekeningen gemaakt.
Steeds was een van der Vlugt medebestuurder der Teylerstichting. Van der Vlugt's
vader was het; zijn zoon mr J.W. van der Vlugt is het thans. Hij zelf was het niet;
kon het niet zijn, omdat hij niet in Haarlem woonde. Het evengemelde opstel over
‘de oude Atheners en wij’ is in een vergadering van Teyler voorgedragen.
Het spreekt wel van zelf, dat een jongmensch als van der Vlugt, knap van hoofd
en uiterlijk, begaafd zooals weinigen, goed spreker, beminnelijk in den omgang,
beschaafd en niet onbemiddeld, in de studentenwereld een rol zou spelen. Hij
behoorde in Leiden alras tot de meest vooraanstaande persoonlijkheden in die
wereld. Hij werd voorzitter van de Maskerade-commissie en straks hoofdpersoon.
In zijn studententijd heeft hij veel omgang gehad met Prins Alexander, over wien
hij steeds met eerbied sprak en wiens karaktereigenschappen hij roemde. Ook in
zijn later leven, o.a. bij zijn huwelijk, heeft van der Vlugt bewijzen van sympathie
van den Prins ondervonden. Het jaar 1875 zou het triomfjaar van van der Vlugt's
studententijd zijn. De Prins was Eerevoorzitter der Maskerade-commissie; onder
zijn auspiciën heeft van der Vlugt met zijn medeleden deze maskerade op de hem
eigen deugdelijke en nauwkeurige wijze voorbereid. Zelf maakte hij teekeningen
van de costumes; ook was hij in voortdurend contact met den oudheidkundige
Schotel. Welk hoofdpersoon van een maskerade heeft, als van der Vlugt deed, het
leven van hem, dien hij had voor te stellen, tot in bijzonderheden bestudeerd? Het
trof wel gelukkig, dat in 1875, bij de herdenking, dat vóór 300 jaren de Universiteit
was gesticht, drie eminente jonge menschen de hoofdfiguren in het representatief
studentenleven vormden: Willem van der Vlugt - hij behoort het eerst genoemd te
worden - was de hoofdpersoon der in Juni 1875 gehouden maskerade; Theodoor
Heemskerk, die, evenals zijn vader, later eenige malen minister zou worden, was
praeses van het corps op 8 Februari 1875, toen tal van buitenlandsche geleerden
en

in Leiden waren ter viering van den 300 gedenkdag der stichting van de universiteit;
J. Kappeyne van de Coppello, de latere advocaat te Amsterdam, was praeses der
societeit op 8 Februari en praeses van het corps gedurende de maskeradeweek.
Tot van der Vlugt's vrienden in zijn studententijd behoorden vooral C. Bakker,
H.F. de Kock, G.J.P. Schimmelpenninck en Th. Heemskerk, die met hem zijn club
vormden. Voorts J. Fransen van de Putte (zoon van den minister), Baud, Snouck
Hurgronje en Kappeyne. De twee eerst genoemden waren de paranymphen bij de
promotie en later bruidsjonkers bij zijn huwelijk. Heemskerk was zijn contubernaal
op Kort Rapenburg 6.
Op de juristenvergadering in Maastricht, in 1920, stonden de
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twee naast elkaar als voorzitter der juristenvereeniging en als minister van justitie.
Van der Vlugt wist toen in twee woorden reeds bij den aanvang van zijn
begroetingsrede Heemskerk in zijn dubbele hoedanigheid van vriend en minister te
begroeten als ‘Waarde Excellentie’. Deze herdacht de vijftigjarige vriendschap, die
tusschen hen beiden had bestaan.
In 1879 promoveerde van der Vlugt op een dissertatie, getiteld ‘De Rechtstaat
e

volgens de leer van Rudolf Gneist’, 1 deel, de Rechtstaat. Na zijn promotie voor
een studiereis in Weenen zich bevindende, kreeg hij bericht van zijn benoeming tot
hoogleeraar in de wijsbegeerte des rechts en in de encyclopaedie, waarop hij den
en

e

14 Januari 1880, dus op zijn 26 jaar, dit ambt aanvaardde met het uitspreken
eener oratie over de wetenschap der gerechtigheid.
Hij vestigde zich metterwoon aan het Rapenburg, dicht bij de Bibliotheek, schuins
en

tegenover de Academie. Den 3 Augustus 1882 trad hij in het huwelijk met mej.
Anna Rauwenhoff, dochter van den hoogleeraar in de theologie L.W.E. Rauwenhoff.
Door zijn huwelijk kwam van der Vlugt in relatie met Tongeren, een buurschap onder
de gemeente Epe, op de Veluwe. Hier had de familie Rauwenhoff haar verblijf van
1764 af, toen een burgemeester van Elburg, Rauwenhoff, huwde met een de
Meester, die het huis Tongeren met omgeving in de familie Rauwenhoff bracht.
Sinds dien heeft de familie er verblijf gehouden en door aankoop het landgoed
afgerond en uitgebreid. De vader van mevrouw van der Vlugt bewoonde er het
vermelde huis Tongeren; niet onwaarschijnlijk stond op de plek van dit huis de curtis
van een oude villa van dien naam. Zijn broeder, de utrechtsche hoogleeraar in de
plantkunde, bewoonde er het Hull, thans bewoond door een broeder van mevr. van
der Vlugt, terwijl deze zelf er met haar echtgenoot des zomers een huis betrok, de
Korrenberg genaamd.
In deze prachtige omgeving, te midden van zijn gezin en van de drie gezinnen
zijner zwagers en schoonzuster, die eveneens woningen in Tongeren hebben,
gevoelde van der Vlugt zich gelukkig.
Te Leiden woonde hij na zijn huwelijk, eerst aan de Vischmarkt, in een huis, dat
thans in ‘de Faam’ is opgegaan, vervolgens in een huis op de Hooigracht. Na zijn
emeritaat vestigde hij zich te Oestgeest. Doch hij bleef de zomermaanden, als van
ouds, op de Korrenberg te Tongeren.
Tot in September 1923, en dus meer dan 43 jaren, immers van 14 Januari 1880
af, heeft van der Vlugt het professoraat in Leiden met eere vervuld. In September
1902 werd hij rector magnificus, maar reeds in de Kerstvacantie moest hij dit ambt
neerleggen, omdat hij op 2 December gekozen was voor het district Leiden tot lid
van de Tweede Kamer, in een tusschentijdsche verkiezing. Leiden was een z.g.
rechtsch district en
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van der Vlugt behoorde tot den rechtervleugel der liberalen. Alleen met een candidaat
als van der Vlugt konden de liberalen dit district winnen. Er waren weinig menschen
zoo populair als hij, of liever zoo geëerd en zoo gerespecteerd en het is wel zoo
goed als zeker dat zelfs personen, die overtuigde aanhangers van een der rechtsche
partijen waren, vooral Christelijk-Historischen en Roomsch-Katholieken, hem hebben
gesteund. Op den avond van den dag, waarop de uitslag bekend werd, bevond van
der Vlugt, als rector-magnificus, zich op een concert van de studentenvereeniging
Sempre Crescendo, dat gegeven werd in de Stads Gehoorzaal. Hem werd een
grootsche ovatie gebracht, een gejuich waaraan ieder meedeed, omdat ook de
politiek-andersdenkenden, die in de zaal zich bevonden, den persoon van den
gekozene groote achting toedroegen. En 's avonds, na afloop der voorstelling, werd
hem door de studenten een serenade gebracht. Over het algemeen is het niet
gewenscht, dat studenten aan het actieve politieke leven deelnemen, maar hier
gold het niet den politicus maar den professor van der Vlugt; men achtte door deze
keuze de Universiteit geëerd in zijn geleerden vertegenwoordiger. Toen van der
Vlugt was gekozen, was zijn door Havermann voor den Studenten-Almanak
geteekend portret reeds gereed, zoodat die almanak voor 1903 in December 1902
dan ook werd uitgereikt met het portret van den rector-magnificus, die dit ambt op
grond van zijn aanvaarding van het lidmaatschap der Tweede Kamer juist had
neergelegd. Ik heb van der Vlugt pas in 1917 leeren kennen en kan niet beoordeelen
in hoever dit portret gelijkenis vertoont. Het portret, dat later Kamerlingh Onnes van
hem geschilderd heeft, en dat hem bij zijn aftreden in 1923 werd aangeboden,
vertoont wel gelijkenis, zal als kunstwerk ongetwijfeld zijn waarde hebben, doch
voor wie van der Vlugt gekend hebben, mist het zijn fijne gelaatstrekken en de
vriendelijkheid en de scherpzinnigheid van zijn oogopslag. Van der Vlugt kwam dus
op non-activiteit, doch bleef privaat-docent. Toen hij, na in 1905 bij de periodieke
verkiezing in zijn district Leiden op schitterende wijze herkozen te zijn, in 1907 om
gezondheidsredenen voor het kamerlidmaatschap moest bedanken, heeft hij het
professoraat weer vervuld. Als rector heeft hij dus niet georeerd; hij deed dit in 1916
als pro-rector in de plaats van Kristensen.
Groote verwachtingen had men bij zijn benoeming van het professoraat van van
der Vlugt! Zijn ze vervuld? Een biograaf is geen lofredenaar en ik weet, dat ik van
der Vlugt het niet naar den zin zou maken als ik deed alsof in die 43 jaar alles lof
en triomf was geweest. Moet ik er dan over zwijgen? Integendeel, ik meen dat juist
door onverholen op dit punt de volle waarheid te zeggen, noch aan zijn geleerdheid
noch aan de gaven, die hem als mensch sierden, allerminst aan zijn karakter te kort
wordt gedaan, ja zelfs zal ik, door bij de gestelde vraag wat lang stil te staan, in de
gelegenheid zijn het sympathieke in den
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merkwaardigen man, die van der Vlugt is geweest, te beter te doen uitkomen.
Toen van der Vlugt benoemd werd tot hoogleeraar, had hij van de praktijk des
levens nog niets gezien en hij zou eerst toen hij den 50-jarigen leeftijd bijna had
bereikt, plotseling, als kamerlid, er midden in worden geplaatst.
Er is een groot verschil tusschen de manier waarop in een land als Frankrijk
professoren worden gerecruteerd en zooals het hier geschiedt en dit verschil komt
misschien het sterkst uit bij de juridische faculteit. In Frankrijk wordt niemand
hoogleeraar, die er niet voor is opgeleid, die niet zelf in zijn jonge jaren zich voor
die opleiding heeft aangemeld. In Nederland wordt het solliciteeren naar een
professoraat als onvoegzaam geoordeeld. In Nederland wordt men vaak midden
uit de praktijk in de theorie, het professoraat, overgeplant. In Frankrijk wordt de er
voor opgeleide candidaat tenslotte als agrégé aangesteld met de zekerheid eerlang
een zetel als professor te zullen bekleeden. Beide stelsels hebben licht- en
schaduwzijden. Van der Vlugt heeft - natuurlijk zonder sollicitatie - feitelijk het
fransche stelsel op zich toegepast gezien, ook zonder dat hij een examen van agrégé
heeft afgelegd, wat hij overigens - daarvan kan men zeker zijn - schitterend zou
hebben gedaan. Zijn leven is tot aan de benoeming tot hoogleeraar toe één
onverdroten en ingespannen beoefenen van de rechtswetenschappen, in het
bijzonder van de rechtsphilosophie, geweest. Hij was dus als aangewezen juist voor
de combinatie rechtsphilosophie en encyclopaedie. Voeg daarbij, dat hij een idealist,
een gevoelsmensch was, die van het praktische leven geen besef had en ook
nimmer man van de praktijk is geworden. Indien hij vóór zijn benoeming met de
praktijk des levens in aanraking was gebracht, b.v. als commies op een
gemeentehuis, of als burgemeester of junior-advocaat op een groot kantoor, mogelijk
zelfs als ‘employé’ op een handelskantoor (ofschoon dit hem niet zou geboeid
hebben), het zou allicht zijn vorming voor de praktijk van het professoraat ten goede
zijn gekomen.
Nu heeft aan het succes van van der Vlugt als hoogleeraar voornamelijk in den
weg gestaan, dat zijn wijze van zich uit te drukken er niet op berekend was een
auditorium van jonge menschen te boeien, ja zelfs niet om zich bij zulk een
auditorium, dat slechts voor een minderheid uit zeer begaafden bestaat, te doen
begrijpen. Wie een college van van der Vlugt wilde volgen en alles wat hij vertelde,
begrijpen, moest boven het gemiddelde peil van het menschdom uitsteken. Dit heeft
van der Vlugt zich nooit gerealiseerd.
Van der jeugd af aan stelde hij er den grootsten prijs op zich nauwkeurig uit te
drukken, niet alleen als hij schreef, maar ook als hij sprak, onverschillig of hij in het
openbaar het woord voerde dan wel in een gesprek met iemand, al was het een uit
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zijn naaste omgeving, was gewikkeld. Dit had bij hem niets gekunstelds, het was
zijn natuur. Zijn taal was steeds wel verzorgd, zijn uitspraak altijd natuurlijk, nooit
geaffecteerd. Slechts was zijn woordkeus niet steeds die van iedereen. Maar dit gaf
aan een onderhoud met van der Vlugt kleur en klank, nog afgezien van het feit, dat
hij iemand was, die wat te zeggen had; zijn woordkeus verhoogde vaak het effect
van zijn niet zelden geestige of ironische, schoon nimmer kwaadaardige
opmerkingen. Van der Vlugt was een allergenoegelijkst causeur en een briefschrijver
zonder wederga. In een sierlijk, minutieus en miniem klein schrift wist hij u een lang
vertoog op een briefkaart te zenden, dat in een brief van iemand, die een gewonen
letter schrijft, vier zijdjes zou gevuld hebben. En zooals de vorm van het schrift, zoo
was de stijl en zoo was de inhoud, sierlijk en gedetailleerd, maar dat niet alleen,
ook levendig, vermakelijk, geestig. Hij had een ongeevenaard talent in het weergeven
van tafereelen en het sprekend invoeren en typeeren van personen. Aldus van der
Vlugt als causeur en als briefschrijver. Maar - behoudens enkele loffelijke, waaronder
dan ook zeer loffelijke uitzonderingen - zijn de boeken, brochures en
tijdschriftartikelen, die van der Vlugt in het licht zond, van een breedheid en van een
ingewikkelden zinsbouw, welke die van Cicero achter zich laat.
Nu wilde het ongeluk, dat van der Vlugt zijn colleges voorlas, en dat
niettegenstaande hij uitstekend voor de vuist sprak. Ik weet van nabij, dat reeds in
den aanvang van zijn professoraat meer dan éen van zijn collega's hem op het
gevaar van dat systeem hebben gewezen en hem hebben aangeraden zich wat los
van zijn papieren te maken. Maar als een collega hem dit zeide, antwoordde van
der Vlugt steeds, dat hij het door hem gekozen stelsel niet durfde vaarwel te zeggen,
omdat hij alleen op deze wijze zeker wist wat hij wèl en wat hij niet had meegedeeld.
Ware nu het dictaat geschreven in zijn conversatie- of in zijn briefstijl, dan nog zou
het jammer geweest zijn, dat hij voor zijn hoorders het zooveel levendiger gesproken
woord verving door het voorgelezene, maar, erger, het dictaat was in den stijl, waarin
zeer vele, zoo al niet de meeste zijner in druk verschenen geschriften zijn vervat.
Het was een aaneenschakeling van zeer lange en ingewikkelde volzinnen, waarin
een veelal op zich zelf al niet gemakkelijk te verwerken stof werd meegedeeld.
In zijn dictaat-encyclopaedie b.v. vlocht van der Vlugt soms zeer zwaar te verteren
philosophische beschouwingen over de diepste en moeilijkste vraagstukken in. Van
der Vlugt is niet de eenige geweest, die, sprekende in het openbaar, vergat, dat als
men dan voorleest, de eenige manier om zijn hoorders er bij te doen blijven, is de
voorgelezen zinnen zoo kort mogelijk te doen zijn en, als dat kan, met vermijding
van tusschenzinnen.
Wie het hier meegedeelde omtrent het dictaat-van der Vlugt ad oculos
gedemonstreerd wil hebben, sla de ‘Algemeene Inleiding
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tot de Rechtsgeleerdheid’ op, het na zijn aftreden verschenen algemeene deel van
zijn dictaat-encyclopaedie, in zijn allerlaatsten vorm. Op dit elk jaar terugkeerend
algemeene deel volgde in een zevenjarigen cyclus elk jaar een ander bijzonder
deel, het eene jaar burgerlijk recht, een volgend jaar handelsrecht, dan staatsrecht,
enz. Deze bijzondere deelen waren bevattelijker. Doch als hij met het aan de orde
zijnde stuk er van begon, hadden de jeugdige toehoorders, die het algemeene deel,
dat vooraf was gegaan, niet hadden begrepen, de colleges van v.d.V. reeds vaarwel
gezegd. Het gevolg was, dat de studenten zich op een excerpt uit het dictaat door
een repetitor voor het examen lieten africhten. (Er schijnt een periode geweest te
zijn, waarin hij wel gevolgd werd en men voor encyclopaedie niet repeteerde.)
Behoudens uitzonderingen waren de examens in de encyclopaedie vaak
teleurstellend. Dat deze gang van zaken hem smartte, staat vast. Doch welk een
teleurstelling die examens van der Vlugt zelf in de eerste plaats bereidden, hij bleef
tegenover de patienten, die tegenover hem zaten, de vriendelijkheid en urbaniteit
in persoon.
Had hij nu maar eenige compensatie gehad door groote belangstelling voor zijn
college rechtsphilosophie, want hierin zag hij terecht zijn hoofdtaak. Maar helaas,
dit vak, dat geen examenvak was, trok slechts weinigen, mede omdat van der Vlugt
ook op dit college het geschreven dictaat voordroeg en niet voor de vuist sprak en
een te groot aantal uren college gaf. Want een student, die een liefhebberij-college
loopt, wil nu een maal niet te veel uren daaraan geven, naast die, welke hij voor
examenvakken moet vrijhouden.
Te hebben overdreven in zijn zucht tot precisie, ziedaar de hoofdoorzaak van de
teleurstellingen, die van der Vlugt's professoraat hem heeft bereid.
Ik zeide reeds, dat van der Vlugt zich het aantrok, dat de academische jeugd over
het algemeen zoo weinig vrucht van zijn onderwijs heeft gehad. Aan het eind van
zijn loopbaan gekomen ontveinsde hij het zich geenszins, dat het succes grooter
had kunnen zijn. ‘Het is’ - en nu geef ik het woord aan Schepper, wiens
biographie-van der Vlugt ik citeer (Gids 1929, II, p. 333/334) - ‘zijn dorst naar
eerlijkheid en waarheid, zijn afkeer van allen schijn geweest, die het van der Vlugt
onmogelijk maakte, ondanks den van verschillende zijden op hem geoefenden
aandrang, bij gelegenheid van het veertigjarige professoraat (14 Januari 1920) een
openbare huldiging te aanvaarden. Hij gevoelde zich tegen het einde van zijn
loopbaan in menig opzicht teleurgesteld en terneergedrukt - daartoe droeg de
psychische depressie welke hij doormaakte, in belangrijke mate het hare bij -:
allereerst over de ontwikkeling der dingen in binnen- en buitenland, doch niet minder
over de resultaten van zijn levenswerk en het slagen in zijn ambt’.....
‘Steeds meer trok hij het zich aan, dat zijn college-rechtsphilosophie, ondanks de
inspanning welke hij zich er voor
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getroostte wat vorm en inhoud betreft, slechts door een gering percentage der
studenten werd bezocht. Bij dezen stand van zaken wilde hij niets weten van openlijk
hulde-betoon’.
‘Slechts werd daags te voren aan de (oud)-leerlingen gelegenheid gegeven, bij
monde van de Mrs. Adr. Oppenheim en Gerbert Scholten, van hun erkentelijkheid
te doen blijken door de aanbieding van een album, bevattende ruim 150 namen, en
de ontvouwing van het plan, het portret van den jubliaris te doen schilderen ter
plaatsing, na zijn verscheiden, in de senaatszaal van Leiden's academie. Deze wijze
van huldiging heeft van der Vlugt ten slotte geheel kunnen bevredigen, wijl zij oprecht
gemeend was en grootendeels voortsproot uit zuivere gevoelens van vereering,
vriendschap en genegenheid’.
Er heeft zich met betrekking tot het encyclopaedie-college van van der Vlugt een
schier onuitroeibare legende gevormd, waartegen reeds Schepper in zijn
biographie-van der Vlugt (Gids, 1929, III, p. 62/63) is opgekomen, deze nl., dat van
der Vlugt gedurende de lange reeks van jaren van zijn professoraat (1880/1923)
onverdroten steeds elk jaar van voren af aan hetzelfde dictaat zou hebben
voorgelezen. Wie zijn dorst naar kennis en zijn nauwgezet zich op de hoogte houden
van wat er op het gebied des rechts voorviel, heeft gekend, zal alleen reeds op dien
grond deze legende als zoodanig en niet meer dan dat brandmerken. Wat mij
persoonlijk betreft, ik kan uit eigen ervaring getuigen hoe geheel anders de waarheid
was. Toen nl. van der Vlugt in den laatsten cursus, gedurende welken hij college
heeft gegeven (1922/23), op medisch bevel slechts enkele uren mocht doceeren
en examineeren, werden collega van Blom en ik belast met de taak om nu en dan
in de encyclopaedie te examineeren. Ter voorbereiding voor die taak zond van der
Vlugt ons zijn dictaat (naar ik mij meen te herinneren, enkel het algemeene deel,
omdat met het oog op zijn gezondheidstoestand in dien cursus minder uren waren
gegeven en het bijzondere deel geen beurt had gekregen). Welnu, naast zeer weinig
vergeelde blaren, die misschien reeds van 1880 af, onveranderd waren gebleven,
waren er andere uit allerlei perioden en op de meeste pagina's vond men
verbeteringen of bijvoegingen, ontleend aan later verschenen literatuur, tot op den
jongsten tijd toe. Maar omdat er zinnen behouden waren gebleven, die ook vroegere
studentengeneraties nog kenden, hebben studenten in hun verhalen, die, gelijk
bekend, bij uitzondering minder dan 99% phantasie bevatten, het ex ungue leonem
zeer ten onrechte toegepast.
Nu waren de episodes uit het dictaat, die zoo van studentengeslacht op
studentengeslacht waren overgeërfd, en op grond waarvan zich deze legende had
gevormd, wel zeer marquant. Ik kan de verzoeking niet weerstaan de meest bekende
hier weer te geven of anders met een enkel woord aan te duiden. Men vindt ze in
het in druk uitgegeven Algemeene Deel. Zoo op p. 8:
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‘De jongeling, die, bij zijne eerste zwemles, den steun versmaadde van de lijn aan
den hengel, zou weinig kans hebben zich eenmaal te verkwikken aan een dagelijksch
zwembad in de kristallijne wateren bij Rhijnzicht’. Later toen de zwemplaats was
verlegd, is deze topographische aanduiding gewijzigd in: ‘een dagelijksch zwembad
tusschen den Hoogen Rijndijk en de Lammeschans’.
Hoevelen zijn er ook, die nog kunnen reciteeren de op p. 80 voorkomende definitie
van recht: ‘Recht is het geheel dier, als door een onpartijdige te verrichten,
afbakeningen van grenzen voor verplicht en geoorloofd doen en laten, welke, als
onontbeerlijke voorwaarde, waaronder alleen wij onze zedelijke bestemming in
vrijheid vermogen te vervullen, desnoods door dwang mogen, of moeten worden
gehandhaafd’.
‘Een van de allerbekendste passages is de proefneming met den geplaagden
kikvorsch (p. 111/112) en de weinig minder bekende betreffende het vioolspel (p.
73 e.v.).
In de geschriften van van der Vlugt en zeer bijzonder in bedoeld Algemeen Deel
komt een karaktertrek van zijn stijl vaak tot uiting, dat hij n.l., en soms onverwachts,
den over het algemeen plechtigen stijl verlaat en een gemeenzaam woord uit de
dagelijksche spreektaal er tusschen door laat vloeien, zoo b.v. het woord ‘krek’, of
als hij spreekt van een ‘gedoetje’, om een kleine boerderij aan te duiden.
Nog een paar zinnen, die op het college encyclopaedie zijn opgeteekend; enkele
er van vindt men in zijn geschriften in min of meer gewijzigden vorm terug. Ze zijn
voor van der Vlugt's stijl bijzonder typeerend.
Over den drang tot gildevorming in de middeleeuwsche steden heette het: ‘Het
individu, op eigen voeten gesteld, gevoelde echter niet vereenzaamd te kunnen
blijven, vooral sinds zijn aangewezen beschermer, de stadsheer, hem meer de
sterkte van zijn vuist dan de schaduw van zijn schild deed gevoelen’. Over Willem
den Veroveraar: ‘Gansch uniek was het politiek genie des Veroveraars. Die
hardvochtige Silenus is ons geenszins sympathiek; toch hebben weinigen zoo diepe
sporen in het zand des tijds nagelaten’. Over kerk en ridderschap: ‘De ridder werd
eerlang de priester der feodaliteit, de priester de ridder der kerk’. Over Appius
Claudius: ‘Een man, torenhoog uitstekende boven den algemeenen middelmaat,
boven hen, die Rome als haar groote mannen vereerde, besefte het ongezonde
van dezen toestand. Het was Appius Claudius Caecus, de blinde, die zag, wat zijn
landgenooten niet zagen, dat nl. de handel de evenknie van den landbouw moest
worden’. Over Socrates: ‘De overwinning der democratie bracht den arbeid niet in
eere. Ja, mogen wij het bericht gelooven, dan roemde zelfs Socrates den lediggang
als de zuster der vrijheid; en hierin gaf de geniale lummelaar uiting aan een gevoelen,
door de gansche Atheensche demo-
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cratie gedeeld. Haar ideaal was een polemiseerend, artistiek renteniersbestaan’.
Rome werd op het college-encyclopaedie op verschillende manieren aangeduid,
nu eens als de immer victorieuze Tiberstad, dan als de urbs septicollis of nog anders,
doch bij uitzondering als Rome. Darwin werd met het epitheton ‘de weergaloos
geniale Brit’ vereerd. Ontegenzeggelijk gaven zulke uitlatingen kleur aan het
voorgedragene.
Een merkwaardige episode in zijn professoraat vertelde mij iemand, die zijn
colleges rechtsphilosophie placht te volgen. Het was in 1894, op den dag toen de
uitslag van de herstemmingen bekend werd gemaakt in de verkiezingscampagne
na de ontbinding van de Tweede Kamer, gevolg van de aanneming van het
amendement-de Meyier op het kieswet-ontwerp-Tak. Het auditorium zat in de
collegezaal op van der Vlugt te wachten; maar hij verscheen niet. Eenige dagen
later moest hij weer rechtsphilosophie geven. Onder het uittrekken van een paar
garen handschoenen, zeer bedaard, top voor top, excuseerde van der Vlugt bij den
aanvang van dit college zich als volgt over zijn verzuim: ‘Mijne Heeren! Een
overgroote belangstelling in de politieke lotswisseling mijns vaderlands is in staat
gebleken mij de afgeloopen week mijn ambtsplichten te doen verzaken’.
Reeds sprak ik over de vriendelijkheid, die van der Vlugt als examinator kenmerkte;
al placht hij niet zelden eenig attisch zout onder zijn vriendelijke gezegden te mengen,
nimmer waren zijn opmerkingen stekelig of onaangenaam. Toen eens een
aspirant-candidaat in de rechten geëxamineerd werd over de groepen, waarin de
bedrijven konden worden ingedeeld en hij in zijn opsomming vrij gelukkig was
geslaagd, wees van der Vlugt hem er op, dat hij een onbeduidende groep nog niet
had genoemd. Hij wilde hem een vingerwijzing geven; niet noodig, ratelend viel het
jonge mensch in: ‘de huisnaaister en de scharenslijper’, waarop v.d.V. onverstoorbaar
kalm en met groote welwillendheid: ‘Inderdaad noemt u daar twee specimina van
het door mij bedoelde genus, maar nu den naam van het genus?’ Het genus - laat
ik dat vertellen - was op het college aangeduid als ‘het vagabondeerende’. Na eenig
nadenken liet de jongeling zich ontvallen: ‘de vagabonden, professor’, waarop van
der Vlugt, plechtig: ‘Tegen deze qualificatie moet ik, althans voorzoover de
huisnaaister betreft, met ernst protesteeren’.
Er zou aan de typeering van van der Vlugt als professor iets ontbreken, als niets
werd gezegd van zijn verhouding tot de Studenten-Debatingclub. Het komt mij voor,
dat hij in dezen kring wèl vormenden invloed op de studeerende jeugd heeft
uitgeoefend. Trouw woonde hij haar vergaderingen bij. Hij presideerde die met een
ernst en een plechtigheid, alsof hij een hoog staatslichaam voorzat. Verkeerd zou
men echter doen dit nu alles au sérieux te nemen. Een goedmoedige zin voor ironie
ging er
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voortdurend onder schuil. In de wijze evenwel waarop hij die debatten over het aan
de orde zijnde wetenschappelijk vraagstuk, dat veelal een actueel onderwerp betrof,
leidde of er aan deelnam, bleek steeds, hoezeer het hem er om te doen was, dat
het van alle zijden werd belicht en dat zooveel mogelijk studenten er actief aan deel
namen.
Tot een van de bekendste voorvallen op zulk een Debatingavond behoorde het
volgende, dat ik meermalen door verschillende personen, die het bijwoonden, heb
hooren vertellen. Een begaafd student, doch die zich soms ongepastheden
veroorloofde, vroeg het woord enkel om te constateeren, dat prof. van der Vlugt
‘naar zijn gewoonte niets dan phrasen’ zou hebben ‘verkondigd’. Er ging een
gemurmel van afkeuring door de zaal en de vice-president, die dezen avond de
leiding had, omdat van der Vlugt zelf het aan de orde zijnde onderwerp had ingeleid,
greep al naar den hamer om den onhebbelijken woordvoerder tot de orde te roepen,
maar van der Vlugt maakte een kalmeerend gebaar met zijn linkerhand, terwijl hij
doodkalm opteekende wat zijn criticus had gezegd. Toen ten slotte van der Vlugt
voor repliek op het door verschillende studenten in het midden gebrachte aan het
woord kwam, behandelde hij achtereenvolgens wat ieder had gezegd, en gekomen
tot onzen opponent, zeide hij met het vriendelijkste gezicht ter wereld: ‘Ik kom thans
tot den geachten spreker, mijnheer X, die, gelijk hem wel eens meer overkomt, hier
dezen avond zoo eenigszins den gamin heeft gespeeld. De heer van der Vlugt,
aldus zijn bezwaar, heeft hier van avond naar zijn gewoonte niets dan phrasen
verkondigd. De boudheid dezer bewering wordt slechts overtroffen door het gemis
harer argumentatie’. De geachte opponent werd onder het bijna niet tot bedaren
komende gedaver der aanwezige studenten bedolven.
Bij gelegenheid dat er tal van antwoorden, duplieken en quadruplieken uit de
debatlustige vergadering der Debating waren gevolgd op de toelichting, repliek en
tripliek van den inleider, klonk het ten slotte plechtig uit des voorzitters mond:
‘Verlangt nu een van de heeren van de zijde van den geachten inleider nog een
quintupliek?’
Gewoonlijk werden de vergaderingen der Debating gehouden in een der zalen
van de Societeit Minerva. Op zekeren avond had er een plaats in een van de
benedenlocalen, toen gedurende de debatten de praeses van het Collegium van
het Studentencorps binnentrad. Hij had de vergadering van het Collegium geschorst,
om met of zonder zijn medeleden van dit lichaam eenige oogenblikken op de
Debating te vertoeven. Van der Vlugt vond hierin aanleiding een ‘wijdluftige harangue’
tot hem te richten, waarin hij den hoogen bezoeker vergeleek met Jupiter, die nu
en dan van den Olympus placht af te dalen, om de aardsche stervelingen te
bezoeken: ‘Jupiter echter werd’, aldus vervolgde van der Vlugt, ‘bij deze aardsche
bezoeken veelal geleid door min eerbare bedoe-
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lingen; ik denk aan Leda, aan Danaë. Hoe geheel anders de praeses collegii’.
Toen ik in 1917 in Leiden kwam, waren er onder de ambtgenooten, dienstdoende
en emeriti, slechts twee, die een professorentype van vroegeren tijd
vertegenwoordigden, doch ieder een van zeer verschillend type, nl. van der Vlugt
en Hartman. En zoo is het dan ook allerminst te verwonderen, dat juist over deze
twee de meeste verhalen en legenden in omloop zijn. Van der Vlugt heeft tot aan
het eind van zijn professoraat - en hij was ten slotte de eenige, althans in de
juridische faculteit, die het deed - vastgehouden aan de gewoonte, om thees te
geven voor de studenten. Na zijn aftreden behoorde het ‘thee slaan’ tot het verleden.
Als ik nu de slotsom mag opmaken van mijn beschouwingen over zijn professoraat,
dan zou ik willen constateeren, dat het niet heeft beantwoord aan de groote
verwachtingen, die men er van had. Voor de groote massa der studenten is hij niet
veel geweest. Hij had meer voor hen kunnen zijn bij toepassing van een andere
methode van college geven en ook, zoo hij, wat den inhoud betreft, wat meer
rekening had gehouden met het bevattingsvermogen van den gemiddelden student
en de moeilijke stof voor verder gevorderden voor het college rechtsphilosophie of
voor privatissima had gereserveerd.
Intusschen het zou ondenkbaar zijn als een man van zijn beteekenis al de jaren
van zijn professoraat, 43 jaar lang, aan alle studenten zou zijn voorbijgegaan, zonder
eenigen invloed op ook maar één hunner te hebben uitgeoefend. Ik sprak reeds
van de Debating en van hetgeen van der Vlugt met en door dit gezelschap voor
velen moet zijn geweest. Maar het is zeker, dat er elken cursus eenige studenten
aankwamen, en onder de besten, die onder zijn invloed kwamen en die hem trouw
bleven. Ook zij waren niet blind voor de fouten zijner methode, doch zij waardeerden
den kern, die hun in den meer besproken vorm werd geboden. Zij blijven hem
dankbaar gedenken niet alleen omdat hij hun uit den schat van groote geleerdheid
zooveel heeft toevertrouwd, maar bovenal omdat zij van hem nog iets beters en
hoogers hebben ontvangen, een betrouwbaar richtsnoer voor de taak, die zij in de
maatschappij hebben te vervullen. Daarvan hebben velen bij zijn aftreden als
hoogleeraar getuigd, en op treffende wijze is dat bij zijn graf uitgesproken door een
zijner dankbare leerlingen.
Wat van der Vlugt in Eigen Haard in het hierboven vermelde in memoriam van
zijn vereerden leermeester J. Th. Buys zegt, zal de ten slotte niet geringe schare
van zijn eigen dankbare leerlingen van hem getuigen, dat zij hem ‘hartgrondigen
dank er voor weten, als hij hun levenslang het beeld heeft durven voorhouden van
hun beter ik’.
Men heeft wel eens de opmerking gemaakt, dat van der Vlugt
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niets nieuws heeft gebracht, geen school heeft gevormd en zich er toe heeft bepaald
te verkondigen wat anderen reeds hadden verkondigd. Inderdaad heeft van der
Vlugt geen nieuwe theorieën opgesteld, maar weinigen wisten zoo goed en zoo
precies wat anderen hadden verkondigd als hij. ‘Al wat in boeken steekt, was in zijn
hoofd gevaren’, voorzoover dit in den modernen tijd nog van iemand gezegd kon
worden, dan van van der Vlugt. Dat hij zelfs een zekeren schroom had voor het
plaatsen van eigen meening en vooral van een geheel nieuwe meening, hing samen
met de hem aangeboren bescheidenheid. Van der Vlugt was een bescheiden man.
Hij had zijn eigen overtuiging en miste waarlijk den moed niet om er voor uit te
komen. Zijn gansche leven is er het bewijs was. Niet opdringerig echter en altijd
maar weer, doch slechts als het pas gaf, ja soms zelfs eerst als het hoog noodig
was, dat iemand van gezag zijn stem verhief, heeft hij, steeds met waardigen ernst,
zijn meening voorgedragen en kleur bekend, zoo op het gebied van recht,
gerechtigheid, zedelijkheid, godsdienst, kunst, steeds zonder eenigen schroom en
zonder de publieke opinie te ontzien. Ik zal nog gelegenheid te over hebben dit te
bewijzen. Maar al had hij dan ook zijn eigen meening, hij steunde gaarne op het
gezag en de ervaring van anderen. Hij was bang voor nieuwigheidsjacht, en was
niet van de leer: ‘Il nous faut du nouveau, n'en fût-il plus au monde’. Misschien heeft
hij op dit punt overdreven!
Moge ik aan deze samenvattende beschouwingen over van der Vlugt's
professoraat nog toevoegen eenige beschouwingen van mijn oud-ambtgenoot mr
A.S. Oppenheim, die zijn leermeester, ambtgenoot en vriend van der Vlugt heeft
vereerd en bewonderd, oog heeft gehad voor 's mans groote talenten en voor zijn
eigenaardigheden, nog altijd gaarne over hem spreekt en hem met eerbied blijft
gedenken. Toen van der Vlugt's Algemeene Inleiding tot de rechtsgeleerdheid was
verschenen, gaf Oppenheim naar aanleiding daarvan een boekbespreking in de
Telegraaf van 20 Maart 1925, getiteld: ‘Een belangrijk boek’. Uit Oppenheim's artikel
wil ik enkele grepen doen:
‘Een merkwaardig, heilzaam boek van een merkwaardig man ... Eene marquante
figuur van zeer bijzonderen aard. Wie die de laatste veertig jaren in Leiden studeerde,
herinnert zich van der Vlugt niet? Om zijn naam groepeerde zich eene reeks van
ware en onware anecdotes; hij was voor geslachten van studenten het type van
hoffelijke vormlijkheid, van precieus stylist en spreker van ongeëvenaarde
belezenheid, maar vóór alles, van onbaatzuchtig, erkend-geleerde en leermeester.
Wie hem zóó hebben gekend, kunnen zijn boek niet opnemen zonder hem in
gedachten de collegezaal te zien binnenkomen: lang, gebogen, met een lorgnet,
die nooit wou blijven zitten, met handschoenen, die nooit nieuw waren, eigenlijk niet
onberispelijk gekleed en toch van heel voorname, heel aparte distinctie. Was de
voordracht
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eenmaal begonnen - van der Vlugt's colleges waren evenzoovele voordrachten dan legden de besten al gauw de pen neer, keken naar de boeiende figuur, hoog
op den katheder, die in het meest gekuischte nederlandsch, met sober maar
sprekend gebaar hun een oogenblik van het niet-alledaagsche, het niet-praktische,
het niet-gewone verhaalde’....... De jurist, die slechts ‘kwesties’ kent, wordt een
automaat en nimmer een juris consultus’. Hij heeft, wil hij waarlijk bedreven worden
‘en blijven in de ‘kunst van het goede en billijke’, noodig, broodnoodig af en toe eens
van den beganen grond te worden opgetild, nu en dan eens te hooren van, te denken
over het ‘Recht’ met eene hoofdletter, of de rechtsidée. Het verruimt den blik, het
behoedt voor bekrompen gelijkvloersheid. In Leiden is van der Vlugt voor talrijke
juristengeslachten de man geweest, die met nimmer verflauwde toewijding, met
zeldzaaam talent dit hoogere, dit ruimere in het oog vatte en voor hen ontvouwde’.
Ik kom nu terug op een hierboven gemaakte opmerking, dat er onder van der
Vlugt's geschriften zijn, die de breedheid en den ingewikkelden zinsbouw hetzij voor
een deel, hetzij geheel missen. Van die geschriften zal ik er enkele vermelden en
uit sommige zal ik citaten laten volgen. Men zal daaruit zien, dat zijn fijne zetten,
zijn geestige opmerkingen en levendige schilderingen in dezen korteren vorm beter
tot hun recht komen.
Zoo recenseerde hij in 1891 in de Gids de intreerede van A.F. de Savornin Lohman
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Ziehier den aanhef van die recensie (Gids,
1891, I, p. 182): ‘Gelijk men straft uit tweeërlei motief, - hetzij ‘quia peccatum’, hetzij
‘ne peccetur’, - zoo kan men ook op grond van tweeërlei overweging den bekleeder
kiezen van een gewichtig ambt, - den éénen wegens zijne alreeds aan de
wetenschap of maatschappij bewezen diensten, de ander op crediet. - De geachte
spreker, die onlangs voor een breede schaar van vrienden der ‘Vrije Universiteit’
zijne denkbeelden ontwikkelde over de verhouding tusschen recht en staat, is,
blijkens den aanhef zijner rede, de eerste om te erkennen, dat het besluit der
‘Hoogeerzame Heeren Directeuren’, waardoor hij op zijnen leerstoel werd geroepen,
eene plaats verdient onder de zooeven genoemde crediethandelingen. Met het oog
op dat aantrekkelijk blijk van bescheidenheid, in richtige zelfkennis geworteld, zou
het nu zeker, zachtst genomen, onedelmoedig zijn, dien spreker over de
tekortkomingen zijner intreerede hard te vallen. En wel allerminst zou dat passen
aan den schrijver dezer regelen, die zelf indertijd tot een gelijk ambt op crediet
benoemd, nog veel te weinig naar zijnen zin bij machte is geweest om den toen op
hem getrokken wissel behoorlijk te honoreeren. Zoo mogen dan de hier volgende
bedenkingen, naar den geest, die haar ingaf, door hem tot wien zij zich richten
worden beschouwd, niet als
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de kastijding van eenen tuchtmeester, maar veeleer als zoovele vriendschappelijke
wenken en vragen van eenen ouderen broeder in de verdrukking eener zwaar te
tillen ambts-aangelegenheid’.
Zijn overbekend geschrift, getiteld ‘Voor Finland’ moet hier ook worden genoemd.
Straks zal ik gelegenheid hebben op dit artikel terug te komen.
Tot het beste wat hij heeft geschreven, behooren ongetwijfeld de met zooveel
zorg en studie voorbereide redevoeringen, die hij in de Tweede Kamer der Staten
Generaal heeft gehouden. Hierin ontbreken het al te breedsprakige en de
ingewikkelde zinsbouw en zij vloeien over van rake, geestige opmerkingeu en fijne
ironie. Nooit zijn ze grievend; al ware hij even lang kamerlid als professor geweest,
men kan er zeker van zijn, dat hij nooit over ook maar één van zijn opmerkingen tot
de orde zou zijn geroepen. Ik zal bij de bespreking van den politicus van der Vlugt
- men kan de combinatie van der Vlugt en politicus niet zonder een glimlach en niet
zonder protest noemen - gelegenheid hebben gedeelten van enkele zijner
welsprekendste redevoeringen mede te deelen.
Van der Vlugt, het is bekend, had voor twee zijner oudere ambtgenooten een
groote vereering, voor Abraham Kuenen en voor Jan Theodoor Buys. Aan beiden
wijdde hij na hun overlijden een woord van nagedachtenis. Dat betreffende Kuenen
is uitgedijd tot een uitgebreide biographie, getuigenis afleggende van des schrijvers
groote belezenheid en zaakkennis zelfs op theologisch terrein. Evenals toen hij,
geroepen deel te nemen aan de verdediging van de zaak der Finnen, zich verplicht
rekende een uitgebreide studie van land en volk te maken, waarvoor hij zich te weer
zou gaan stellen, zoo heeft hij ook, maar nu stellig slechts ter verdieping van reeds
verworven kennis op dit terrein, voor de biographie-Kuenen diens geschriften niet
alleen, maar ook die van andere theologen, met welke hij door de werken van
Kuenen in aanraking kwam, ijverig doorvorscht.
Stellig is de biographie-Kuenen in elk opzicht een van van der Vlugt's allerbeste
geschriften. Men vindt haar in de Levensberichten van Letterkunde van 1893. Die
over Buys, korter en ook zeer mooi, vindt men in Eigen Haard van 1893. Van geheel
anderen aard is de afscheidsgroet, die van der Vlugt wijdde aan een trouwen vriend
uit Tongeren, meester Wesseldijk. Deze gemoedelijke, brave en verstandige
dorpsschoolmeester van den ouden stempel had meer dan 40 jaar in Tongeren de
jeugd onderwezen, toen hij in 1908 ontsliep. Wie noch den man noch zijn biograaf
van der Vlugt gekend heeft, gaat van beiden houden, van den dorpsonderwijzer op
grond van hetgeen van der Vlugt van hem vertelt en van van der Vlugt op grond
van de wijze waarop hij aan zijn vriendschap voor dezen man uiting heeft gegeven.
Ook deze Biographie is een van de best gestyleerde stukken, die ooit uit van der
Vlugt's pen zijn gevloeid. Het is opgenomen in
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School en Leven van 21 Januari 1909. Naast deze biographieën noem ik een ander
opstel, dat den lezer groot genot zal verschaffen, nl. het in Onze Eeuw van 1912,
I, p. 434 e.v., opgenomene over ‘Zedelijkheid en Kunst’. Van der Vlugt was een
godsdienstig man, die met zijn geloofsovertuiging en zijn opvattingen omtrent
zedelijkheid niet wenschte te transigeeren, ook niet ten bate van de Kunst, met welk
een hoofdletter ook geschreven en met welk een nadruk die hoofdletter ook mocht
worden uitgesproken. Hij was een man van smaak. Smaken kunnen verschillen,
ook en vooral op het gebied van literatuur en kunst, en ik zal de laatste zijn te
beweren, dat op het gebied van de kunst aan van der Vlugt's oordeel dezelfde
waarde was te hechten als aan zijn uitspraken op rechtsphilosophisch of op zoo
menig ander terrein van wetenschap. Maar zelfs al zou men hem kunstzin hebben
moeten ontzeggen, dan nog behouden zijn beschouwingen over den eisch der
zedelijkheid, dien hij ook aan een kunstwerk stelde, haar waarde. En ze hebben te
grooter waarde, nu ze afkomstig zijn van een nobel mensch, een Christen en een
wijsgeer, die over de moeilijkste levensvragen sinds jaren lang en rijp had nagedacht,
toen hij dit artikel schreef.
Om mijn lezers in kennis te brengen met van der Vlugt's opvattingen omtrent dit
onderwerp en tevens met een van zijn beste stijl-producten, zal ik mij eenige citaten
uit dat opstel veroorloven, in de hoop, dat men er aanleiding in zal vinden het in zijn
geheel te lezen: ‘Sinds Coenraad Busken Huet de kunst vrij pleitte van het
dienstwerk, olie aan te brengen op de lamp der deugd, is het herhalen dier gedachte
in andere en liefst in de dartelste, de overmoedigste, uitdagendste termen eene
gezochte bezigheid van jongeren gebleven. En geen wonder. Dat wachtwoord aan
te heffen, het was zoo'n kostelijk middel om bekend te worden, in de jaren, toen
‘meegaan met zijn' tijd’ de slotsom aller wijsheid begon te heeten’.....
‘Ongetelde dichters bazuinen, tot verdoovens toe, ons de eigene, de aan niets
ontleende heerlijkheid van het Leven uit, het Leven met een hoofdletter’..... ‘Hier
bovenal windt zich de afkeer van iederen zedelijken teugel gereedelijk op tot haat.
Zich zelve iets te ontzeggen, in iets te berusten, met anderen mee te lijden, het komt
hier aldra te staan in het valsche licht van zelfverminking, laffe onmannelijkheid. Er
zijn er, zeker, onder deze kunstenaars, wier Levenspsalmen eene grootsche zucht
doorklinkt naar volle samenstemming, wanklanklooze eenswillendheid met den
levensdrang van geheel ons geslacht; dat is gemeenlijk de ondertoon in kunstuitingen
van omwentelingsgezinde naturen. Somtijds zelfs, en dan wel bij voorkeur in het
lied, slaat deze stemming over tot een geheimnisvol verlangen om te verzinken, op
te gaan in het Al (wederom met eene hoofdletter). Te dikwijls echter krijscht daarnaast
het loflied ter eere van den oppermensch, zich uitlevend’ in machtsgevoel, in
voorwaartsdringen, in genot,
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bovenal in de genieting van het eigen staan voor niets. En eindelijk treffen wij vooral in ons land is die groep zeer sterk vertegenwoordigd - de meesters in
verzuchtende zelfontleding. Zij ook hebben zich uit het hoofd laten praten wat zij de
fabeltjes noemen van plichtsbesef, van handelen naar beginselen, van
verantwoordelijkheid. Zij leggen zich neer bij de voorstelling, die in ons menschelijk
leven alleen een spel van aandoeningen en van begeerten ziet. Zij wroeten gaarne
in het onderbewuste’....
Ook de beeldende kunst b!ijft ‘door de geschetste strooming der geesten niet
onaangedaan. Bezoek tegenwoordig eene tentoonstelling van schilderijen en herinner
u zoo'n zelfde feest der oogen een dertig, veertig jaar geleden’....
‘Wat rijke keus van onderwerpen toen! Wat zichtbare inkrimping dier keuze, hoe
bittere armoede thans!’ .... ‘zelfs het ‘genre kwijnt. Nu ja, wij zijn nog steeds behept
met onze brave visschersvrouwen. Zij gaan, in olieverf haast trouwer dan in vleesch
en bloed, maar altijd voort met breien, mijmeren, zoogen; slechts lachen, neen, dat
mogen ze op linnen of paneel nooit van haar leven. Ook wordt onder ‘sociaal’
gevoelende schilders, de werkman, held van den dag en morgen koning, wel gaarne
met zijn lijden en zijn zwoegen, soms ook met zijn schemerige verwachtingen op
het doek gebracht’. Maar het is dan eénerzijds ‘zijn lijden en zijn zwoegen’, het is
de onvrijwillige slaaf, de ding geworden mensch, die ons daar aangrijnst’.... De
kunstsoort, die ons nog de meeste menschen te zien geeft, is het portret. Doch
spreekt ook dat niet uit zijn' aard veel meer van schouwen, zinnen, staren, in elk
geval: van rusten, dan van eene scheppende, eene ingrijpende daad? Voor het
overige: landschappen en stilleven, stilleven en landschappen, ziedaar den eeuwigen
deun, die het kunstenaarswerk van een geslacht, waaraan de kijk op heden en
verleden als galerij van ‘gesta Dei per homines’ vreemd bleef, trots alle gaven, alle
ernstig streven, toch onbevredigend en éentonig maakt’.
Overgaande tot de muziek, merkt van der Vlugt op: ‘Twee trekken zijn het, zoo
meen ik, die daarin thans bijzonder onze aandacht vragen. Vooreerst, het
doorwrochte, het ingewikkelde, het onwaarschijnlijke der hedendaagsche toonzetting.
Het is, of ons oor gevoelloos is geworden voor het enkelvoudige, gelijk een
overprikkeld verhemelte nog slechts in aangezette sausen smaak vindt’.... ‘Niets
mag in het rijk der klanken, meer van zelf spreken. Zooveel slechts mogelijk kome
er onverwacht. Men wil thans overbluft, om niet te zeggen ‘overdonderd’ worden;
overbluft door de bovenmenschelijke breinkracht van den toonschepper, gelijk door
de bovenmenschelijke stemmmiddelen of vingervaardigheid van wie zijne werken
ten gehoore brengen. Bijzondere aandacht echter vraag ik voor den tweeden trek.
Onze Vondel heeft indertijd zijn vriend, den grooten orga-
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nist der oude kerk te Amsterdam Diderick Swelinck, gehuldigd met een versje, waar
hij de stichting schetste zijner stadgenooten in de genotrijke oogenblkken, ‘als
Diderick sielen vanght en optreckt bij haer ooren’.... ‘Plaats nu daarnaast het karakter
der muziek, die thans hare ronde doet’.... ‘Is ‘zielen vangen en optrekken’ ook haar
werk? Men kan de vraag haast niet zonder een' glimlach stellen. Neen, deze
tonenwereld is in de eerste plaats beschrijvend. Den hoorder de gewaarwordingen
te doen nagevoelen, en zoo in hem de voorstellingen te wekken, die den kunstenaar
vervulden en door hem verklankt werden in zijn gedichtsel, van welk gehalte ze dan
mochten zijn, genoeglijke, wellustige, griezelige, om het even, daarop, daarop alleen
komt het haar aan. Zou ook alweer die ommezwaai in onzen muzikalen smaak
geheel zonder verband zijn met den keer in onze studierichting, die het hoogst
geschatte weten van weleer: de kennis des goeds en des kwaads, een' tijd lang in
gevaar bracht van te worden overvleugeld door loutere beschrijving van het
wereldgebeuren?’
‘Het zal u thans wel duidelijk zijn geworden, waarom eene kunst, als deze onzes
tijds, zoo uitermate kitteloorig zijn moest voor wat maar zweemde naar eene
dienstbaarheid onder het juk der deugd’....
Van der Vlugt is niet van zins, zegt hij verder, ‘in gedachtenwisseling te treden
met wie .... van de moraal spreekt met een' grijns. Ik onderstel bij den gemiddelden
1
luisteraar niet enkel een geweten, maar ook dien kijk op eigen en anderer leven,
dien het hechten aan het goede recht der waarschuwingen van binnen noodwendig
onderstelt. Men moet bij elk pleidooi, bij iedere poging om te overtuigen steeds
uitgaan van een gemeenschappelijk bezit’....
‘Ver blijve het verlangen, dat kunstenaars en schrijvers zich zullen geroepen
voelen tot zedemeesteren. Daar zijn heel andere gaven, andere beroepen voor’....
De ‘kunstenaar’ - ‘aldus Rousseau - moet volwassenen hetzelfde ontzag bewijzen,
‘dat een schoolmeester betoont jegens jonge kinderen’. Als ‘menig ‘paradox’ brengt
ook deze, ‘bij wie haar dieper doordenkt de ‘aanvankelijk volstrekte tegenspraak in
het einde tot bezinning’.
‘Terecht heeft John Stuart Mill gewezen op het gevaar, dat, naar hij zeide, schuilt
in ‘de diepe sluimering van elk onbetwist gevoelen’. Wie zal beweren, dat in de
jaren, wier einde thans een kwart eeuw achter ons ligt, de toen door niemand
aangevochten regelen van welstand en betamen geheel ontkomen zijn aan dat
gevaar?’ ...
‘Zoo hartelijk als ik een' man van Zola's kaliber waardeer, juist om den durf van
zijn levensernst, even beslist veroordeel

1

Het artikel was een in geschrift gebrachte voorlezing.
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ik zijne kunst daar, waar zij plat, gemeen is, om gemeen te zijn, althans om met
haar' durf te koop te loopen. Aan het oordeel van mijn zedelijk geweten laat ik,
mitsdien, den kunstenaar zoo min ontkomen, waar hij mijne bewondering, als waar
hij mijne ergernis wekt’.
‘Het is zoo waar, wat Brunetière eens zeide: ‘Comme la religion, comme la science,
comme la tradition, l'art est une Force dont l'emploi ne saurait être réglé par
elle-même et par elle seule’. ‘Wat er wordt van eene wereld, die zich blind tuurt op
het rein houden harer zeden alleen, de benepen angstvalligheid van sommige
‘bevindelijke’ kringetjes uit vroeger en later tijd levert ons daarvan het
afschrikwekkend voorbeeld. Maar niets minder onrustbarend is de blik, bijvoorbeeld
door het Parijsch tooneel van deze dagen ons gegund in de gevolgen, die men durft
te trekken uit de teugellooze vrijlating van ‘l'art pour l'art’. Hoe fel ook krachtmenschen
als Ibsen's ‘Brand’ in hun' kortzichtigen waan de oude wijsheid mogen verguizen,
elke versche ervaring bevestigt het opnieuw, dat enkel daar het menschenleven
gezond is, waar al die ‘Machten’, van welke Brunetière sprak, haar éenheid vinden
en hare ware sterkte in evenwichtig maathouden’.
Aldus van der Vlugt in 1912. Colenbrander heeft in het Augustusnummer van de
Gids, 1931, uit het Gidsarchief een merkwaardige correspondentie gepubliceerd,
waaruit blijkt hoe van der Vlugt in de jaren, gedurende welke hij redacteur van de
Gids was, in den boezem der Redactie van dit Tijdschrift voor de beginselen heeft
gestreden, die hij in zijn artikel van 1912 zoo welsprekend heeft uiteengezet.
Colenbrander geeft in zijn opstel t.a.p., dat getiteld is ‘Uit het Gidsarchief’ eenige
citaten uit brieven van van der Vlugt aan zijn mederedacteuren en uit brieven en
aanteekeningen van die mederedacteuren.
‘Teleurgesteld blijkt na een zesjarig redacteurschap ook de in 1886 opgetreden
van der Vlugt, die, in een brief aan van Hall van 3 Sept. 1892, ‘met diep leedwezen,
maar zonder de minste weifeling’ zijn post neerlegt. En dan geeft hij dit fragment
uit een brief van van der Vlugt.
‘Gij herinnert U welke stukken het geweest zijn, die, één voor één, mijn vruchteloos
1
2
protest hebben uitgelokt. ‘Extaze’ leerde ik pas kennen toen het verscheen . Maar
3
tegen de opneming van ‘kleine raadselen’ en tegen de geheel exceptioneele hulde
4
aan Moleschott verhief ik vooraf met nadruk mijne stem, nogthans zonder het minste
gevolg’.

1
2
3
4

Gids 1892, I, 1.
‘Extaze’ gaat in de aflevering juist vooraf aan van der Vlugt's bekende artikel ‘Toynbeewerk’.
‘Kleine raadsels’ door Louis Couperus (Gids 1892, II, 448).
Door B.J. Stokvis (Gids 1892, III, 339).
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‘... Het laatste nummer, en meer in het bijzonder Byvanck's studie over Shelley ,
legt mij den plicht op om heen te gaan. En dat wel terstond, zonder verwijl, omdat
ik door mijn naam op den omslag van dat nummer mij gecompromitteerd acht, en
dien smet slechts meen te kunnen uitwisschen, door het publiek te doen zien, dat
ik dáárom de redactie verlaat.... Ons oordeel over letterkundig schoon en leelijk,
zelfs over voegzaam en onvoegzaam loopt te ver uiteen, dan dat wij langer naast
elkander de leiding van de gids kunnen behouden..... Mijn besluit is daarom
onverzettelijk .... Boven den maandelijks wederkeerenden gezelligen omgang stel
ik Uw aller achting, en deze zou niet ongerept blijven, indien ik, met mijne U allen
bekende gevoelens, het liedje van verlangen bleef zingen in de redactie van een
tijdschrift, dat naar mijne innige overtuiging bezig is de geestelijke atmosfeer, waarin
wij ademen, te vergiftigen’.
Buys schreef naar aanleiding hiervan aan van Hall, 5 Sept. 1892:
‘Nog vóór Uw brief in mijne handen kwam had ik een schrijven van van der Vlugt
ontvangen, waarin hij mij de motieven van zijn ‘onherroepelijk’ besluit breedvoerig
mededeelt. Ik heb hem nu geantwoord, dat ik wel erken, dat er voor een man als
hij is afdoende en respectabele redenen kunnen bestaan om van de redactie te
scheiden, maar niet nu en niet op deze manier. Ik voegde er bij dat ik zijne grieven
tegen het stuk van Byvanck volstrekt niet deel, en allerminst die tegen wat hij noemt
bordeel-litteratuur. In een roman zou zulk een tafereel ongenietbaar zijn, maar als
historisch feit teekent het beter dan vele bladzijden Shelley's geesteskrankte. Kortom
ik schreef hem dat heen te gaan onder zulk een pretext meer dan onheusch zoude
zijn tegenover zijn mederedacteuren.
‘Komt hij niet uit eigen beweging op zijn besluit, terug dan geef ik hem in
overweging de zaak vooraf nog eens kalm te overleggen, niet in eene deftige
vergadering maar met enkelen onzer: met U, met Quack, de Beaufort en mij. Zoodra
ik zijn antwoord weet, meld ik U dat’.
Uit van der Vlugt's antwoord aan Buys (7 Sept. 1882) citeert Colenbrander dan
als volgt:
‘.... Het stuk van Byvanck is niet ‘het’ eclatante feit, dat mijn besluit rechtvaardigen
moet. Het heeft alleen de maat volgemeten.... Een medewerker van sensatiewekkend
talent als Couperus kan op dit oogenblik met de Gids vrijwel doen wat hij wil ‘à la
barbe’ van diegenen onder ons, die de zelfstandigheid der redactie ook tegenover
een auteur van dat caliber willen gehandhaafd zien.... Het trof mij hoe telkens en
telkens weer van de meest verschillende zijden: ouden en jongen, radicale en
behoudende naturen, ongezocht de uiting tot mij kwam van verbazing over de
extravagante allures, die

1

Gids 1892, III, 478.
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de Gids begon aan te nemen. Men raakt, kort gezegd, het spoor bijster....’
‘Het stuk van Byvanck ‘deed de deur dicht’, omdat ik nog in geen vroeger
Gidsartikel zoo kras al die kenmerken van decadentie heb geaccentueerd gevonden,
die mij al af en toe zeer pijnlijk hadden getroffen .... Daar hebben wij nu eene
Gidsstudie van een uitnemend bevoegd man over een dichterlijk genie van hoogen
rang en groote beteekenis. Doch wat krijg ik? Behalve eenige titels van gedichten
met orakelspreukige paraphrasen, niets dan .... de ‘histoire scandaleuse’ van des
dichters liederlijk leven. Ja toch nog iets, waarin, mijns erachtens, juist het venijn
steekt: eene soort van philosophische beschouwing over de waarde van dat leven,
wier korte zin, voor zoover de duistere taal vergunt dien op te maken, hierop neer
komt, dat de wereld Shelley dankbaar moet zijn voor zijne liederlijkheid, want dat
hij zonder dat, hoogstens een correct versificateur in den trant van Lord Lytton, maar
geen geniaal dichter zou zijn geweest, en verder, dat de gewetenlooze ‘amours’,
waardoor hij achtereenvolgens twee vrouwen diep rampzalig maakte, slechts deelen
waren van ‘die ééne ware liefde’, die dan voorts in de taal van een mystieke extase
wordt verheerlijkt. In dit betoog is met al de krasse trekken eener doctrine geheel
de santekraam van ‘caractères dégénératifs’ bijeen te vinden, die tot das ver in den
luchtiger vorm der novelle mij en velen met mij slechts sporadisch en als in het
voorbijgaan hadden gehinderd: lichtzinnig spel met half doordachte, naturalistische
frazen; eene met allures van wetenschappelijk critische objectiviteit pronkende
ostentatie van zedelijk indifferentisme, dat dezen treurigen lichtmis nooit anders
beschouwt als eene ‘afwijking’, een belangwekkend en zelfs sympathiek ziektegeval;
.... naast die teederheid jegens de ‘zwakheden’ van een ‘par droit de naissance’
gewetenloos genie, een ironische ‘Seitenblick’ op de stumperige moraal en het
huisbakken fatsoen van gewone stervelingen; en eindelijk, ‘pour comble’, een profaan
bedekken van al die verheerlijking des vleesches met een aan de gedachtensfeer
der Christelijke mystiek ontleend ‘galimathias’, uitloopend in eene opsomming van
‘voorteekenen’, om eene geheele kostschool van hysterische meisjes mee naar
bed te jagen; kortom, het is één samenweefsel van mysticisme en sensualiteit, van
kinderachtig bijgeloof en zedelijk ongeloof, als waarin al voor jaren Theodor
Mommsen den onbedrieglijksten karaktertrek van ver voortgeschreden decadentie
heeft gesignaleerd....’
Van der Vlugt vervolgt, dat de Gidsredactie er mee moet op houden ‘het
Gidspubliek’ te doen opgaan in het kringetje van 30 of 50 hyper-aesthetische
Amsterdammers, die in hunne jeugd door de wol geverfd, tot hun dood, ook al zijn
zij getrouwd, in denken en gevoelen, in gesprek en lectuur, in oordeel en smaak
‘garçon’ blijven.
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Komt in de door Colenbrander gegeven citaten niet wederom van der Vlugt's
voortreffelijke epistolaire stijl tot uiting?
Geestig en pittig is ook de recensie, die van der Vlugt in Themis 1910, p. 310 e.v.,
gaf van de brochure van Verkouteren over ‘De Inductieve methode bij de beoefening
der rechtswetenschap’. Dit is de eenige pennevrucht van van der Vlugt, waarin hij
een ietwat onwelwillenden toon aanslaat. De heer Verkouteren was naar zijn
gewoonte op de hem eigen niet onvermakelijke manier met zijn gedachten op hol
geslagen en had - en dit had van der Vlugt gehinderd - zich daarbij niet ontzien
enkele groote juristen met weinig houtsnijdende argumenten te veroordeelen.
Bekend is het enthousiasme, dat van der Vlugt, toen hij reeds sinds een twaalftal
jaren professor en dus op middelbaren leeftijd, toonde voor het in Nederland bekend
maken niet alleen maar ook in praktijk brengen van het Toynbeewerk. In 1892
plaatste hij hierover een stuk in de Gids. In het Leidsch Jaarboekje voor 1929 heeft
prof. Greven, die zoo lange jaren met van der Vlugt deel uit maakte van de juridische
faculteit te Leiden, hem als Toynbeeman herdacht. Ik neem de vrijheid uit dat opstel
een en ander te citeeren: ‘van der Vlugt’ - aldus Greven - ‘was zeer getroffen door
den ernst, waarmee in Engeland door steeds meerderen uit de gegoede klasse de
taak werd ter hand genomen, den toestand der groote massa te leeren kennen, en
bij te dragen tot haar verheffing. Menig student aan de oude hoogescholen Oxford
en Cambridge had zich daartoe in de vacanties in de achterbuurten van Londen,
bepaaldelijk in het East-end, gevestigd, om in nauwe aanraking te komen tot de
bevolking. Als ‘residents’ konden zij aan het plaatselijk zelfbestuur deelnemen, lid
worden van gezondheids- en schoolcommissies, van armbesturen, en het liefst
leiders van jongensclubs. Toynbee behoorde daaronder; eenigen tijd heeft hij blijvend
in het East-end gewoond. Ook na Toynbee's vroegen dood op 30-jarigen leeftijd
bleef de belangstelling stijgende, door zijn welsprekendheid en enthousiasme gewekt;
van daar, dat van der Vlugt aan het hoofd van zijn artikelen ‘Toynbee-werk’ plaatste.
Wat, vroeg hij daarop, van Engeland afstappend, zijn lezers, doen wij van deze
dingen?’
‘Zijn oordeel was niet gunstig. Toch, de schrijver was er niet blind voor, waren er
toen reeds ook in Leiden onder de studenten mannen van goeden wil, die naast
hun studie een deel van hun tijd beschikbaar stelden voor werk onder het volk. En
niet alle methoden, door de Engelschen toegepast, waren voor ons land bruikbaar
of noodig. Alleen de ondervinding kon beslissen, op welke wijze het ‘Volkshuiswerk’
zich ten onzent het vruchtbaarst zou kunnen ontwikkelen, en het is de groote
verdienste van van der Vlugt, daartoe door zijn artikelen een krachtigen stoot te
hebben gegeven. Niet lang duurde het eer in Amsterdam ‘Ons Huis’ werd geopend
(op 10 Mei 1892) en
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al spoedig volgde Leiden. Hier was het Drucker, die in overleg met zijn echtgenoote
besloot de oprichting van een stichting voor volkshuiswerk mogelijk te maken en
daartoe de medewerking inriep van van der Vlugt en mij. Al spoedig waren wij het
eens, dat als leidster geen betere keus kon worden gedaan dan mej. E.C. Knappert,
die de Leidsche bevolking grondig kende door haar werk voor den Protestantenbond.
In vele bijeenkomsten van dat viertal is het werk der toekomstige stichting besproken,
en het bleek toen reeds, dat voor ons land aan den omvang van de bemoeiingen
enger grenzen konden gesteld worden dan van der Vlugt voor Engeland had
beschreven. Aan velerlei arbeid, daar door de ‘residents’ verricht, bestond hier geen
behoefte. Zoo werd in de Statuten het doel der stichting aldus omschreven:’
‘Art. 2. Het doel der stichting is: verhooging van ontwikkeling, beschaving en
levensgeluk onder de arbeidende en daarmede gelijkgestelde klassen te Leiden en
de naaste omgeving, o.a. door verspreiding van nuttige kennis, door aanmoediging
van wetenschap, kunst en gemeenschapszin, door verschaffing van gepaste
ontspanning, door bevordering van den omgang tusschen verschillende kringen der
maatschappij.’
‘Maar het viel niet te ontkennen, dat bij velen nog wantrouwen bleef bestaan. Om
naar buiten dat wantrouwen te bestrijden, om dáár nieuwe belangstelling te winnen,
stond van der Vlugt steeds op de bres. Hij was vast overtuigd, dat uit de maatschappij
opgekomen instellingen moesten gedijen uit eigen kracht, zonder steun te zoeken
bij de overheid. Een uitnemende gelegenheid om daarvoor propaganda te voeren
bood hem de herdenking van het tienjarig bestaan van het Volkshuis, waarbij het
bestuur hem had uitgenoodigd, de feestrede te houden, aan welke rede onder den
titel: ‘Tien jaar Volkshuisarbeid’ in het tijdschrift ‘Onze eeuw’, tot welks redactie hij
behoorde, algemeene bekendheid kon worden gegeven.’
Iemand, die van der Vlugt heeft gade geslagen in zijn Toynbeewerk, nl. de
oud-ambtenaar der Universiteitsbibliotheek, de heer Cornet, in Leiden geen
onbekende, heeft mij meegedeeld hoe van der Vlugt nooit ontbrak als het zijn beurt
was om als lid der directie van de Toynbeevereeniging toezicht te houden in de
leeszaal in de Haarlemmerstraat. En dan gebeurde het meestal, aldus de heer
Cornet, die er de functie van bibliothecaris had, dat één der aanwezigen zich tot
prof. van der Vlugt wendde, om hem een inlichting te vragen over een door hem
niet begrepen gedeelte van wat hij had gelezen. Er ontspon zich dan een
tweegesprek, waar naar ook anderen zich zetten te luisteren en ieder, die het
voorrecht had hem te hooren, genoot van hetgeen hij naar aanleiding van de gestelde
vraag wist mee te deelen. Vaak kwam het dan van het ééne onderwerp op het
andere en werd het niet een lees-, maar een voordracht-
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avond. Soms ook nam het gesprek zulk een wending, dat ieder er aan deel nam en
er een soort debatingavond ontstond. Vaak ook, als v.d. Vlugt merkte, dat anderen
bleven lezen, hield hij met zijn interpellant zich ter zijde en gaf hem de inlichtingen,
die hij wenschte, zonder dat hij de lezers, die zich in de zaal bevonden, stoorde.
Maar aardig moet het geweest zijn, te zien, hoe van der Vlugt ongedwongen met
de bezoekers, oud en jong, omging en welk een indruk zijn vriendelijke
persoonlijkheid op ieder maakte.
Het was voor v.d.V. een teleurstelling, zegt Greven in het geciteerd opstel, dat in
1923 besloten werd subsidie voor het Volkshuis aan te vragen uit de gemeentekas.
‘Men week daardoor steeds meer af, van wat in zijn oog altijd het mooie van het
Volkshuiswerk was geweest. Zelfstandig uit de maatschappij opgekomen steun,
zich uitend in vrijwillige giften, het liefst in de persoonlijke deelneming, onbezoldigd,
in Volkshuiswerk van allerlei aard, dat beginsel, waarvan Engeland het voorbeeld
had gesteld, mocht niet worden opgegeven.’
‘Al was daarom het genomen besluit voor van der Vlugt een teleurstelling, zijn
belangstelling in het Volkshuis werd er niet minder om, al trok hij zich, mede wegens
het stijgen der jaren en den staat zijner gezondheid, uit de werkzaamheden meer
terug.’
‘Toch, toen het jaar daarop, bij de viering van het zilveren jubilé der stichting, door
verhindering van bestuurders op de middagreceptie een stremming dreigde in den
gang der bijeenkomst, was het weer van der Vlugt, die, onvoorbereid en vermoeid,
welsprekend wist te zeggen, wat hij op het hart had, omtrent het werk van Drucker
en zijn echtgenoote, den penningmeester en van de directrice's Mej. Knappert en
Funke’.
‘Hij heeft zijne liefde voor het Leidsche Volkshuis tot het einde behouden’.
Van der Vlugt's gidsartikel verscheen, kort na zijn plaatsing in dit tijdschrift,
eenigszins omgewerkt, in boekvorm (Toynbeewerk, Leiden, E.J. Brill, 1892). Hem
stond bij het Toynbeewerk vooral de toenadering der klassen en standen in de
maatschappij als ideaal voor oogen. Laat ik hem zelf het woord geven: ‘Hooger dan
de verwijderde winst aan stellige kennis, die, bij eenen geregeld volgehouden
Toynbee-cursus, het puik onzer werklieden zou kunnen behalen, sta het zedelijk
voordeel der toenadering, der verbroedering, waarop reeds een ernstig aanvatten
van zoodanigen arbeid ons eenige hoop mocht geven’.
Ik noemde daar Leiden als het terrein van van der Vlugt's werkzaamheid op dit
gebied. Dit is niet geheel juist.
Ook in Tongeren heeft de familie Rauwenhoff onder den aandrang en met
medewerking van van der Vlugt zelf allerlei ‘maatschappelijk werk’ verricht, al geeft
zij er niet dien weidschen naam aan, en zij blijft er na zijn overlijden mee doorgaan.
Het ideaal der toenadering is hier in vervulling gegaan, die toenadering

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1932

85
behoefde niet meer gezocht te worden, ze was er lang vóórdat Toynbee leefde.
Toynbeewerk avant la lettre en zonder den naam.
Schepper brengt in zijn biographie (Gids, 1929, III, p. 78/80) warme hulde aan
van der Vlugt's ‘sociaal besef en sociale werkzaamheid van meer individueel
helpenden aard’ en vervolgt dan: ‘Hoe zou hem de nieuwe tijdgeest dan sympathie
hebben kunnen inboezemen, die door het steeds krachtiger aanzetten van de
belastingschroef al dergelijke persoonlijke sociale toewijding en zorg hoe langer
hoe moeilijker zoo niet onmogelijk maakt. De ‘democratie was ook daarom v.d.V.
een doorn in het oog’. Ik geloof dat Schepper hier van der Vlugt's gevoelen niet juist
vertolkt. Niet de democratie, niet elke democratie, doch meer speciaal, ja ik durf wel
zeggen slechts de zich als democratie aandienende ochlocratie was hem zulk een
doorn. ‘Buiten zijn gezichtsveld’, aldus vervolgt Schepper, bleven de vragen,
waardoor de grondslagen onzer kapitalistische (dit woord plaatst Sch. zelf tusschen
aanhalingsteekens) ‘nationale huishoudens en wereldhuishouding’ zelf problematisch
worden. En evenmin kon hij bij zijn (in den dieperen zin des woords) naîeve
beschouwing, worden verontrust door de gedachte, of tengevolge onzer
‘kapitalistische’ levenshouding bij de een meer bewust, bij den ander meer onbewust,
niet een grondtrek loopt van èn individueel èn klasseegoisme, welke, zonder dat
wij het telkens voldoende beseffen, met de hooge beginselen van gepredikte sociale
gerechtigheid, loutere gezindheid jegens den naaste en persoonlijke heiliging aan
God te eenenmale in strijd is’. Geeft Schepper hier te verstaan, dat al wat wij - van
der Vlugt inbegrepen - in en voor de maatschappij doen, bewust of onbewust,
individueel of klasse-egois me is? Maar dan is daarmee het mooie af van al wat van
der Vlugt deed op het thans in behandeling zijnde terrein. Slechts komt hij, met het
hem door Schepper uitgereikt getuigschrift, in een hoogere klasse op grond van zijn
naîeveteit in den dieperen zin. Stellig zou ik Schepper onrecht doen met te
veronderstellen, dat z.i. van der Vlugt in de hoogste klasse te plaatsen zou zijn als
hij het werk hadde verricht in het bewustzijn van den klassestrijd? Maar waarom de
gereformeerde ontkenning van de goede werken zoo Marxistisch voorgedragen?
Van der Vlugt's Toynbeewerk, zooals hij zelf het in het Gidsartikel en in die
brochure van 1892 beschrijft, verraadt den idealist, die hij was. Ja soms slaat het
idealisme over in een tikje sentimentaliteit. Het is voor een gevoelsmensch als v.d.
Vlugt was, natuurlijk moeilijk den klip der sentimentaliteit steeds te ontzeilen. In zijn
strijd voor de verdrukte Boeren en Finnen heeft hij zijn nobel werk, in dienst der
gerechtigheid verricht, van alle sentimentaliteit weten vrij te houden. In den regel
hebben ook in zijn andere geschriften zijn scherpzinnigheid en zijn goede smaak
hem voor sentimentaliteit weten te behoeden.
Wat de aanleiding was, dat van der Vlugt zich mengde in de
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finsche quaestie, is het best te schetsen door over te nemen wat daar omtrent
veorkomt in een interview, dat een redacteur van het Handelsblad in het nummer
van 16 Aug. 1924 van deze courant plaatste. Ook Schepper citeerde dit in zijn reeds
vermelde biographie.
‘Het was in het jaar 1899, dat ik werd uitgenoodigd, adhaesie te betuigen met het
internationaal petitionnement, door geleerden van eenige bekendheid ten bate van
Finland's vrijmaking op touw gezet’.
‘Ik had mij in die dagen met de Finsche quaestie niet meer bemoeid dan ieder
beschaafd mensch, die geregeld de kranten bijhoudt. Maar al had ik dan van
Finland's positie nooit eenige studie gemaakt, toch begreep ik voldoende het onrecht,
deze natie aangedaan, om aan het petitionnement mede mijn naam te kunnen
geven’.
‘Nadat een aantal handteekeningen was verzameld, wendde het Finsche comité
1
zich tot den jongen Kern , een der weinige Nederlanders, die van de Finsche taal
een studie hebben gemaakt. Hem werd gevraagd, uit de Nederlandsche adressanten
iemand te kiezen, bereid om deel uit te maken van de deputatie, die zou trachten,
den tsaar het petitionnement te overhandigen’.
‘Kern wendde zich allereerst tot de enkele hoogleeraren, die lid waren van de
Russische Academie van Wetenschappen, maar noch zijn vader, noch prof. De
Goeje, noch de hoogleeraar Van Herwerden, alle drie trouwens reeds hoog op jaren,
voelden iets voor het denkbeeld’.
(De oude Kern maakte zijn zoon toen attent op v.d. Vlugt en deze werd
uitgenoodigd).
Van der Vlugt zegt dan verder:
‘Ik vond, dat anderen eerder aangewezen waren dan ik. Waar Duitschland
oorspronkelijk vertegenwoordigd zou worden door den grooten Virchow, die op het
allerlaatste oogenblik van zijn keizer een tegenbevel kreeg; waar Frankrijk den
beroemden Trarieux, oud-minister van justitie en aanvoerder in den strijd om licht
in de Dreyfuszaak, stuurde, daar meende ik, dat ook Nederland een geleerde van
internationale beroemdheid: een Lorentz, een Onnes moest afvaardigen.’
‘De jonge Kern kon mijn opvatting volkomen begrijpen. Maar toen ook deze heeren
zich lieten excuseeren, begreep ik, dat ik niet langer mocht aarzelen’.
‘Den korten tijd, twee dagen slechts, die mij nog restte, gebruikte ik om mij zooveel
mogelijk voor te bereiden. Dag en nacht en ook nog in den trein, heb ik gelezen,
geëxcerpeerd, vergeleken. En kwam desondanks als zeer versch recruut in het
2
Finsche staats-recht, te Petersburg aan ’.

1
2

N.l. de tegenwoordige hoogleeraar te Leiden.
Wie van der Vlugt heeft gekend, zal wel begrijpen, dat hij in de voorbereiding zulk een kennis
van de Finnen en Finland heeft verworven, dat hij de vraagbaak werd van zijn medeleden
van het Comité. Ik heb mij hieromtrent vergewist bij iemand, die van nabij heeft gadegeslagen,
dat zoo en niet anders de toestand was.
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... ‘Toen wij dan, wij zes afgevaardigden , nadat onze pogingen om den tsaar te
spreken, definitief waren mislukt, over Finland de thuisreis aanvaardden en in dat
land op ontroerende, onvergetelijke wijze werden ontvangen, toen wilde het toeval,
dat ik onverwacht aan een lunch te Helsingfors het woord moest voeren. Ik dacht
in dat moment, in die enkele minuten die ik had om mij voor te bereiden, plotseling
aan den journalist Charles Boissevain’.
‘In een van zijn Van Dag tot Dag-artikelen had hij in die jaren verteld, hoe hij,
tijdens een feestmaal in Amerika, dat hij destijds bereisde, sterk het gevoel kreeg
te zitten tusschen voorvaderen, tusschen menschen van wie eens zou worden
getuigd, dat zij mee hadden geholpen tot den opbouw van het groote rijk’.
‘Boissevain's gedachte maakte ik tot de mijne. Ik zeide in mijn toast onder anderen,
dat er iets mooiers is dan altijd te teren op het verleden, namelijk het hopen op de
toekomst. De Finnen, die weinig hechten aan uiterlijke welsprekendheid, maar die
vooral de gedachte waardeeren, waren enthousiast over mijn woorden. Mijn
toespraak is als het ware de tekst geworden van de Finsche geschiedenis uit de
moeilijke dagen. En wàt ik later ook heb mogen doen voor de Finsche zaak, steeds
daarin voorgelicht door den voortreffelijken Finschen politicus Leo Mechelin, die
eenvoudige speech heeft men nooit vergeten. Zij wordt tot op den huidigen dag met
mijn portret in de boekwinkels geëtaleerd’.
‘Tijdens die lunch in Helsingfors en ook later nog, hebben wij, alle zes, sterk onder
den indruk van de aangrijpende ontvangst, verklaard, dat ieder van ons, terug in
eigen land, zijn best zou doen om, als de gelegenheid zich voordeed, de Finsche
2
zaak in het openbaar te behartigen’ .
‘Door den loop der omstandigheden ben ik de eenige geweest, die dat heeft
kunnen doen. De Skandinavische leden der deputatie: Nordenskjöld, Brögger en
Hansen, niet-juristen als zij waren, waagden zich geen van drieën op het gladde
pad der juristerij. Trarieux werd kort daarna ongeneeslijk ziek en Emilio Brussa, de
Turijnsche hoogleeraar, stierf eenigen tijd later’.
‘Dit feit en ook de omstandigheid, dat ik voortdurend met den knappen Mechelin
contact ben blijven houden, heeft de Finnen hoe langer hoe meer versterkt in de
legende, dat ik

1
2

Bij de zes afgevaardigden had mevrouw van der Vlugt zich aangesloten, om haar man te
vergezellen. Aan haar dank ik menige bijzonderheid over deze reis en over die van 1921.
Getrouw heeft van der Vlugt deze belofte in vervulling doen gaan!
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het ben geweest, die van het begin af aan alles op touw heb gezet en die hen vrij
heb gemaakt ...’
Van der Vlugt gaf zich met zijn groot verstand, zijn enorme kennis en belezenheid,
zijn voortreffelijk geheugen, en toen nog onverzwakte werkkracht en energie, maar
bovenal met geheel zijn hart aan de zaak der verdrukte Finnen. Dat hebben de
vooraanstaande personen onder hen in 1899 onmiddellijk begrepen, en de
geschiedenis heeft bewezen, dat zij hierin niet mis hadden gezien. Want hij is voor
Finland blijven werken; ook nog met een verzwakt lichaam deed hij meer dan voor
zijn gezondheid wel dienstig was. Ik doel hiermee op zijn bemoeiïngen in de
Alandsquaestie, waarin hij succes heeft gehad. Doch hierover straks.
Van der Vlugt, die zijn ambtelijke loopbaan aanvaardde met een oratie over de
wetenschap der gerechtigheid, heeft als haar priester zijn schoonste triomphen voor
Finland verworven. Doch niet om triomph of glorie zette hij zijn schouders onder het
werk. Toen hij in 1899 dit deed, leek het er eerder naar, dat het een verloren zaak
was, waarvoor hij zich interesseerde en nog tot na 1914 bleef de toestand aldus.
In 1899 zal van der Vlugt wel indachtig geweest zijn aan het bekende gezegde van
den Prins: ‘Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour
persévérer’. Dat ten slotte Finland's zaak gewonnen is, weinigen zullen er zich zoo
hartelijk in verheugd hebben als van der Vlugt.
Nu was dit, behalve voorzoover de quaestie der Alandseilanden betreft, eigenlijk
uitsluitend het gevolg van de ineenstorting van het Czarenrijk. Ware dit op den ouden
voet in wezen gebleven, van der Vlugt's klemmende argumentaties zouden geen
uitwerking gehad hebben. Niemand die hiervan meer overtuigd was dan hij zelf.
Wanneer ik dan ook sprak van zijn schoonste triomphen, bedoelde ik het in dezen
zin, dat het geluk der Finnen voor hem een reden van triomph was, onverschillig
aan welke oorzaak dit geluk was te danken. Zijn gedachten, die hij zoo welsprekend
en nobel had vertolkt, hadden getriompheerd. IJdelheid heeft hij, ook met betrekking
tot zijn werk voor Finland, nooit getoond, wèl voldoening en dankbaarheid. Meer
dan eens heb ik het hem hooren zeggen, dat hij veel teleurstellingen had gehad in
zijn leven, maar dat als groot lichtpunt daar tegenover stond: Finland. En dan liet
hij er steeds op volgen, dat weinigen zooveel huiselijk geluk als hij hadden gekend.
1
Zoo schreef hij mij, van Tongeren uit, op 2 Juni 1927 : ‘Gelukkig was er in die jaren
Finland, gelijk er ook verder nog zoovele onverdiende zegeningen waren. Neen,
als ik rondkijk in dit heerlijke oord en er het gezelschap

1

Het is met toestemming der familie, dat ik deze en andere citaten uit particuliere brieven en
briefkaarten, die v.d.V. tot mij richtte, publiceer, nadat ik die aan de familie heb voorgelegd.
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geniet van vrouw en dochter, familieleden en achtereenvolgens nu en dan een
bevrienden gast, dan is er geen reden tot klagen’.
In den in 1923 uitgegeven bundel ‘W. van der Vlugt's Belangrijkste Geschriften’
is zijn opstel van 1899, Voor Finland, opgenomen (p. 153). Het was de eerste
1
vervulling van zijn zoo even vermelde belofte, door vele andere nog gevolgd .
In ‘Voor Finland’ vertelt van der Vlugt hoe de Russische Regeering er in slaagde
het zestal, dat het internationaal petitionnement ten bate van Finland zou
overhandigen, vruchteloos heen en weer te laten reizen zonder dat zij werden
ontvangen en hoe zij toen te rade werden hun terugtocht over Finland te nemen.
‘En nu begon dan’ - zegt v.d.V. in evengemeld artikel, p. 164 van de Belangrijkste
Geschriften - ‘nu begon dan een kapittel uit het leven, niet meer dan 34 uren lang,
maar binnen dat kort bestek overstelpend rijk in aangrijpende ervaringen. Letterlijk
alles, wat wij in dien tijd doorleefden, moet en zal ons onvergetelijk blijven, hoe oud
wij mogen worden. De bewoners van het groot-hertogdom’ (Finland) ‘durven zich
niet meer verlaten op post en telegraaf. Maar zij hebben de telephoon’ ... de
ingezetenen der streek, die wij zouden ‘doorreizen, waren door dat middel van
gemeenschap op de hoogte gehouden van onze gangen te Petersburg, van onze
afwijzing, nu laatstelijk ook van onze voorgenomen reis langs hunne woonsteden’
.-.
‘De reeks der dankbetuigingen ving aan te Wyborg, de eerste pleisterplaats van
Finland. De trein hield daar om 2 uur na middernacht even stil. Bij onze aankomst,
in het holle dus van den nacht, stonden er in de straten en op het perron honderden
menschen, duizend misschien, om ons, dat wil natuurlijk zeggen: onze lastgevers,
de onderteekenaars der adressen, erkentelijk te groeten’.
‘Het tweede oponthoud had plaats omstreeks te zeven uur bij het dorpje Riimäki.
Wij stapten er uit den slaapwagen, om ons wat te versterken. Op onzen weg stonden
een vijftig dorpelingen, die ons vriendelijk ‘goedenmorgen’ wenschte en bij de
wachtkamer had zich een zangkoor opgesteld. Alle klassen waren in dat koor
vereenigd. Wij zagen er een kranternombrenger in het gelid staan naast eene dame
van goeden huize’. Toen wij naderden, werden de zakdoeken gezwaaid en met
betraande oogen ons een paar liederen toegezongen. Het was de eerste maal dat
wij ze hoorden, de twee nationale hymnen van Finland, zoo mooi en droevig. Ze
gingen ons door de ziel. Den

1

Men weet, het waren oorspronkelijk artikelen, die hij in het Handelsblad heeft geplaatst en
die later afzonderlijk zijn uitgegeven (bij v. Holkema en Warendorf).
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heer Trarieux met zijn fijn gehoor en muzikale stem lieten zij niet meer los. Hij kon
niet laten ze te neuriën’.
In Helsingfors werd het tweede ontbijt gebruikt te midden van de bloem der
bevolking, ± 300 personen.
‘Nadat de oude staatsraad Estlander, als voorzitter van de tafel, in onberispelijk
fransch de gevoelens van Finland jegens zijne vrienden uit het Westen had vertolkt,
nam de heer Trarieux het woord, om in die verrukkelijke taalmuziek, waarvan alleen
een beschaafde Franschman het geheim bezit, het nobele volk van Finland te
bemoedigen, in weerwil van het mislukken onzer reis. Hij had daarbij den tact, zijne
toespraak te openen met de verklaring dat wij niet waren gekomen als opruiers,
maar als boodschappers van gerechtigheid en eendracht en dus ons eerste glas
wenschten te wijden aan den groothertog van Finland. Met dien dronk stemden
allen in. Geestdriftig? Wie zal dat zeggen? In elk geval, zonder een zichtbaren
zweem van onlust’.
‘Twee dingen troffen in de persoonlijke gesprekken: de diepte en levendigheid
der nationale gevoelens en de dankbare verrassing wegens de tusschenkomst van
‘Europa’. ‘O, het is voor een volk geen onvermengde zegen - dat leerden wij daar
met beschaming - zijne hoogste goederen, zijne vrijheden, zijne grondrechten’
volkomen veilig te bezitten’.
‘Het viel niet gemakkelijk van Helsingfors te scheiden’... ‘Al de deelnemers aan
de ontvangst’... ‘hadden met honderden anderen zich geschaard om en in het
Station. De heeren Trarieux en Nordenskiöld, die het eerst aankwamen, werden
letterlijk begraven onder bloemen. En nog bleven er voor de achteraan gaanden
handenvol over’...
‘Toen de trein langzaam wegreed en de wuivende schare uit het gezicht verdween,
waren weer de wegstervende klanken der twee droevig mooie volksliederen het
laatst vaarwel, dat ons de hoofdstad achterna zond’.
‘Een paar heeren uit Helsingfors spoorden met ons mee, om ons in ieder opzicht
behulpzaam te zijn tot Abo’... ‘Uit de vensters en op de balkons van eenzame
boerenwoningen wuifden telkens tientallen van armen onzen wagen onstuimig toe.
Toen wij even stilhielden vóór het station Kerava, kwam een aantal dames en
vrouwen uit het volk, al schreiende, ons wagenbalkon bestormen met bundels
seringen’.
‘Het was twee uur in den nacht, toen wij Abo bereikten’.
...‘Eindelijk, toen wij op het schip stonden, daar barstten, onder het teere halflicht
van de wolkenlooze Noordsche Zomernacht, al die duizenden op één maal los in
de weemoedigkloeke nationale hymnen, die ons al hadden toegeklonken den
ganschen langen dag. O, dat ik eene pen had om dat oogenblik te teekenen naar
waarheid! Om te schilderen dat schouwspel! Om te doen hooren dien klank!’
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... ‘De heer Trarieux had volkomen gelijk met te verklaren, dat het een vrij hopeloos
werk zou wezen, voor de dingen, die die wij hier hadden beleefd, in de geschiedenis
te zoeken naar een tegenhanger. Om zoo getuigenis af te leggen van zijn ontembare
vrijheidsliefde, om zoo lucht te geven aan zijn dank jegens de 1050, die hunne stem
hadden verheven voor zijne heilige zaak, om in dit hoogst kritieke tijdsgewicht zich
te uiten in eene reeks betoogingen, zoo onverdeeld eenstemmig, zoo vol
hartstochtelijken nadruk, en toch daarbij zoo waardig, zoo edel, zoo streng zich
houdende binnen de maat van fatsoen, zelfachting hen schoonheidszin, daarvoor
moet het Finsche volk wel een volk met een zeer hoog karakter, een volk van adel
zijn. Men herinnere zich eens een oogenblik, hoe zwaar het valt in ons beschaafde’
West-Europa, ja, hoe onmogelijk het er veelal schijnt ‘de menigte te ontvonken tot
geestdrift voor een stellig ideaal, zonder haar van dag tot dag op te zweepen tegen
zijne ‘vijanden’, haar bijvoorbeeld te doen ontgloeien in vàderlandsliefde, zonder
haar te vergiftigen met vreemdenhaat, of wel haar te bezielen voor de idee der
geestesvrijheid, zonder liefst haar aan te hitsen tegen de ‘duisterlingen’, of ook haar
te verwarmen voor ‘sociale rechtvaardigheid’, zonder haar hoornwoest te maken
tegen de ‘uitmergelaars’.
Het opstel ‘Voor Fi’nland’ is grootendeels ontleend aan brieven, die v.d. Vlugt van
Finland uit zijn familie toezond, en waarin bij dag voor dag haar de gebeurtenissen
beschreef. Bewijst dit niet opnieuw, dat hij als stylist vooral uitblonk in zijn brieven,
dat hij, zooals ik boven reeds opmerkte, een briefschrijver zonder wederga was?
En bewijst deze kroniek over de gebeurtenissen op de finsche reis van 1899 niet
voor de zooveelste maal de waarheid van het ‘Pectus est quod disertum facit?’
‘Het spreekt van zelf, dat een onder zulke omstandigheden tot stand gekomen
vriendschapsbetrekking met Finland en de Finnen steeds hechter en duurzamer
werd na al wat van der Vlugt, in zijn eigen land teruggekeerd, voor dat land en volk
bleef doen. Nog inniger werd die verhouding, toen zijn oudste zoon, mr J.W. van
der Vlugt, met een Finsche in het huwelijk trad. Diens verloving had reeds aanleiding
gegeven tot het tweede bezoek van het echtpaar van der Vlugt aan Finland. En
inmiddels was zijn artikel ‘Voor Finland’ gevolgd door een brochure, getiteld ‘Finland,
de rechtsvraag’, 1900, onmiddellijk vertaald in het fransch en in het duitsch; in 1909
volgde: Het pleit van dwang en vrijheid heropend (Onze Eeuw, herdrukt in den
bundel ‘Belangrijkste geschriften’), in 1910 de Mémoire à consulter sur la question
finlandaise, mede onderteekend door zijn ambtgenooten mrs Oppenheim, van
Eysinga, Fabius, Krabbe, de Louter, Suyling en van Vollenhoven. In 1914 schreef
hij in de N. Rotterdammer Courant van 31 Januari een In Memoriam, gewijd aan
den grooten staatsman van Finland, Leo Mechelin, met wien hij in geregelde
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briefwisseling had verkeerd. En ten slotte zijn La question des Iles d'Aland en zijn
Réponse au livre bleu du Gouvernement de Suède, in 1921. Toen de Volkenbond
in deze quaestie een beslissing in van der Vlugt's zin had gegeven, kwam van de
zijde der Finsche Regeering een uitnoodiging tot de familie van der Vlugt om als
haar gast een reis naar en door Finland te maken. Ingevolge deze uitnoodiging
vertrokken de heer en mevrouw van der Vlugt in Juli 1921 derwaarts. Welk een
voldoening voor beiden het land en het volk, waaraan zij, thans ook door het huwelijk
van hun zoon, zoo nauw waren verbonden, en dat zij nooit anders dan gebukt onder
leed en vol zorgen voor de toekomst hadden aanschouwd, thans in vreugdevolle
stemming weer te mogen zien. Maar wat ook veranderd was, de stemming van
dankbaarheid jegens van der Vlugt was er in 1899 en was er in 1921. Het is bekend,
dat bij dit bezoek van der Vlugt den President van Finland, den heer Ståhlberg, het
boek met de 1050 handteekeningen heeft overhandigd, dat in 1899 niet den Czaar
aangeboden had kunnen worden. Aan van der Vlugt werd kort na deze overhandiging
namens de Regeering bij monde van den heer Ehrstroem gevraagd, of hij het
grootkruis van de orde der Witte Roos zou willen aanvaarden. Op kiescher en
vereerender wijze had men zijn groote dankbaarheid jegens van der Vlugt al niet
kunnen inkleeden, dan door aldus te laten uitkomen dat Finland zelf zich vereerd
zou rekenen als hij op deze vraag bevestigend wilde antwoorden! Welk Nederlander
was niet vervuld van trots over zijn landgenoot, als hij van der Vlugt op een dies in
en

het groot-auditorium, en vooral toen hij hem op dien glorieuzen 8

Februari 1925,

en

op den 350 dies naar de Pieterskerk in den stoet van professoren zag gaan, over
zijn toga het op zoo nobele wijze verdiende Finsche eereteeken dragende!
Zijn door hem hoog vereerden vriend Leo Mechelin mocht hij in 1921 niet meer
aantreffen en dit gemis zal van der Vlugt bij het terugzien van Finland zeer hebben
gevoeld. Groote vreugde verschafte hem daarentegen de ontmoeting met de niet
minder door hem hooggeschatte Mathilde Wrede, de vrouw, die haar leven lang
werkte en zich opofferde voor de gevangenen.
Een ware zegetocht was de Finsche reis van 1921 geweest. Toen de heer en
mevrouw van der Vlugt in het vaderland teruggekeerd waren, en ik van Leiden hun
een woord van welkom op den huize Korrenberg had doen toekomen, ontving ik
een antwoord van van der Vlugt, waarin hij o.a. met betrekking tot die reis de
volgende nabetrachting ten beste gaf; ‘Eergisteren kwamen wij hier aan .... Het is
toch ook maar weer best hier te zijn. Noodig zelfs. Want wij hebben een tweede
opvoeding tot nederigheid hard noodig. De mijne trouwens is op weg hierheen te
Epe begonnen. Ge moet namelijk weten, dat ik mij in deze streken nooit tot hoogeren
rang heb kunnen opwerken (zeer natuurlijk trouwens!) dan tot den rang van prins-
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gemaal. O, sterveling, gevoel uw waarde. Dat werd mij Zondag al terstond opnieuw
gevoelig ingepeperd aan het Epesche station. Ik stap de kamer van den chef binnen,
om met dezen een afspraak te maken over de bezorging van koffers. Als ik den
naam Korrenberg’ noem, neemt ten slotte het gesprek deze wending: ‘De chef (pas
hierheen gepromoveerd): O, ja, dat is het buiten van mevrouw van der Vlugt. - Ik:
juridisch correct, maar er is anders ook nog een mijnheer van der Vlugt en die ben
ik. - De chef: O, vraag excuus. - Wat natuurlijk zonder mokken wordt verleend. Nu
is, voor hare eerste les in nederigheid, mijne vrouw aan de beurt. Maar zij heeft dat
herhalingsonderwijs minder noodig.’
Welk een gezag van der Vlugt in Finland en in de daaraan palende gewesten
had, bleek nog op zijn triomphtocht in 1921, toen een commissie van Oost-Karelië,
gewapend met stapels documenten, en vergezeld van een tolk, van der Vlugt kwam
smeeken ook de bewoners van Oost-Karelië te helpen, ook hun goed recht te
onderzoeken en het vervolgens te bepleiten, gelijk hij het voor Finland gedaan had,
opdat ook zij onder Rusland (en het gold nu het Sowjet-Rusland) weg kwamen. Van
der Vlugt bevond zich in de noodzakelijkheid die smeekelingen te beduiden, dat hij
niet meer de man in de kracht zijns levens was, die hij in 1899 was geweest, en dat
het hem nu wel moeilijk zou vallen zich in een voor hem geheel nieuwe quaestie in
te werken.
Maar van der Vlugt zou van der Vlugt niet zijn, als hij het bij dit medelijdend gebaar
had gelaten. Neen als hem werd duidelijk gemaakt, dat er onrecht werd gepleegd
en dat een protest in naam van het Recht moest worden ondernomen, en geen
ander het deed, dan deed hij het. En zoo heeft hij met zijn zwak lichaam zich opnieuw
voor zijn verdrukte medemenschen te weer gesteld en publiceerde hij in den Gids
van 1923, reeds in de eerste aflevering p. 36 e.v. en p. 228 e.v., zijn van veel studie
getuigend artikel Oost-Karelië. Maar niet alleen van studie, het artikel getuigt ook
van iets anders. Klaarblijkelijk heeft de gedachte, dat hij mogelijk iets ten goede
voor de slachtoffers van de bolsjewistische bestialiteiten kon doen, hem geen rust
gelaten; hij studeerde en zond de vrucht van zijn studie ter perse. Ziehier den
aanvang van dit artikel: ‘Het jaar 1921 was bijna ten einde, toen uit een der verst
afgelegen streken van Europa een reeks noodkreten opging, eerst tot de onmiddellijk
grenzende buren: Finnen, Esten, toen tot de wat verder verwijderde Denen, en
1
tenslotte tot de beschaafde wereld , noodkreten, wier wanhoopstoon, konden zij in
betrekkelijke stilte hebben geklonken, een sterken indruk op veler gemoed stellig
niet hadde gemist’. ‘Wij willen zoo heette het daar onder meer, ons vrijmaken van
Rusland. Sinds tijdens de

1

Le droit de la Karelië, publié par te gouvernement central de la Karelië, Helsingfors, 1922.
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14 eeuw de Russen en in slaagden het Karelische volk onder zijne heerschappij
te brengen, is het zijn lot geweest, te vervallen van kwaad tot erger. Nooit was zijn
leven ondraaglijker dan nu. Welhaast het laatste stuk brood, die kost, welke de
Russische machthebbers, overigens allerminst getracht hadden ons te helpen
verkrijgen, werd ons ontnomen, en onze mannen werden opgehoopt in
gevangenissen of wreed ter dood gebracht, alleen omdat zij niet de meeningen
deelden der communisten’... ‘Ons volk, op het stuk der geslachtseer uitermate
gevoelig, heeft, zonder mogelijk verzet, slachtoffer of getuige moeten zijn van
aanslagen, wier schandelijkheid niet toelaat te worden openbaar gemaakt. Karelië's
wachten is op U. Het vraagt u om onverwijlde hulp... Laat niet zwijgend toe, dat zijn
volk dood neervalt, gelijk een slaaf sterft onder wandaden der duisternis’.
‘Het is Europa’ - aldus nu van der Vlugt - ‘niet zwaar aan te rekenen, dat tot hiertoe
die stem er luttel aandacht vond. Er was zooveel ander gedruis van zichtbare ellende,
van klachten en verwijten vlak bij, ja, in zijn eigen midden’ ... ‘Je ne suis pas’, dichtte
Lafontaine, de ceux qui disent: ce n'est ‘rien, c'est ure femme qui se noie. Je dis
que c'est beaucoup’. In ‘dagen, als de tegenwoordige, nu de jammerkreten niet van
de lucht zijn, kon te licht eene stemming veld winnen van ce n'est rien, ce n'est qu'un
peuple qu'on égorge’. ‘Tegenover dat gevaar is nimmer de waarschuwing te veel:
‘n'Oublions pas ‘que c'est beaucoup’.
In zijn verder betoog geeft van der Vlugt eerst geographische, historische en
folkloristische bijzonderheden van Oost-Karelië, om in een tweede en slotafdeeling,
ste

opgenomen in een latere aflevering van het 1 kwartaal 1923 de politieke verhouding
van Oost-Karelië en Rusland en de onderhandelingen tusschen Finland en Rusland
en de bemoeiingen van den Volkenbond met dit ongelukkige land en volk der
Oost-Kareliërs te schetsen.
Natuurlijk heeft van der Vlugt zich geen oogenblik voorgesteld, dat hij door de
kracht van zijn woord, in een nederlandsch tijdschrift, heel Europa tot inkeer en tot
een ‘op voor Oost-Karelië en tegen Rusland’ zou brengen. Wat wel zijn bedoeling
was, dat heeft hij met de eenigszins gewijzigde woorden van Lafontaine gezegd en
dat heb ik zoo even aangegeven. Hij had gedaan wat hij kon, en misschien meer
dan hij met zijn zwak lichaam kon doen, in elk geval meer dan hij den smeekelingen
van 1921 in uitzicht had gesteld!
Finland heeft ook na 1921 zijn weldoener en ‘oudsten vriend in Europa’ niet uit
het oog verloren. Wie in Finland reist, ondervindt het. Zijn geschriften vindt men
vaak met zijn portret in de boekwinkels. In de kleinste en afgelegenste dorpen is
zijn naam bekend. In vele woningen siert zijn portret de huiskamer.
In 1926 verzocht men van der Vlugt als voorzitter van een arbitragecommissie
op te treden ter regeling van eventueele geschillen tusschen Duitschland en Finland.
Het ging van der Vlugt
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aan zijn hart, dat zijn gezondheidstoestand hem niet toeliet zich daarvoor beschikbaar
te stellen. Inmiddels had er nog eens een ontmoeting met Finnen plaats gehad in
1924. Finsche journalisten reisden door Nederland en het hoogtepunt van hun
nederlandsche reis was een bezoek bij van der Vlugt. Deze had met zijn familie in
Hotel Hermitage te Zeist hun een thé aangeboden. Bij die gelegenheid hield hij een
toespraak, waarin hij verklaarde, dat het waarschijnlijk voor het laatst zou zijn, dat
hij Finnen zou ontmoeten. Deze gelegenheid, zoo sprak hij met diep bewogen stem,
wilde hij niet ongebruikt laten voorbijgaan, om zijn laatste groeten, zijn laatsten
wensch, ja, zijn laatste gebed voor Finland aan zijn bezoekers mee te geven: ‘Seid
einig, einig, einig’. Het was zijn politiek testament en de laatste maal, dat hij een
groep Finnen van aangezicht tot aangezicht voor zich zag.
Het was dit bezoek der Finsche journalisten, dat aanleiding gaf tot het interview
van van der Vlugt in het Handelsblad, dat ik hierboven reeds citeerde. In hetzelfde
jaar, waarin hij had moeten bedanken voor het lidmaatschap der arbitragecommissie,
in 1926 dus, moest hij zich ook het genoegen ontzeggen mee aan te zitten aan een
feestmaal, gegeven door de Vereeniging Nederland-Finland aan den Finschen
Evangelischen Bisschop. Van het gastmaal, dat in den Haag werd gehouden, zond
men hem een telegram, dat met deze aandoenlijke woorden werd beantwoord: ‘Mijn
hart klopt wèl zwak, maar als het klopt, klopt het voor Finland’.
Ik zal hier niet stilstaan bij van der Vlugt's ijveren voor de rechtszaak der
Transvaalsche Boeren. Herhaaldelijk heeft hij in de jaren 1898-1902 het in naam
van het Recht voor zijn verdrukte stamgenooten opgenomen. Kortheidshalve verwijs
ik naar de lijst zijner geschriften, die als bijlage op deze biographie volgt.
Thans ben ik genaderd tot van der Vlugt's werkzaamheid op het gebied der
binnenlandsche politiek.
Reeds uit den tijd, toen ik van der Vlugt nog niet kende, wist ik, dat veler meening
over zijn kamerlidmaatschap zich als volgt liet samenvatten: dat hij, gekozen om
leiding te geven aan de liberalen tegenover Kuyper, geen leiding gaf, dat hij
onpractisch bleek te zijn, wel mooie, zorgvuldig, ja al te zorgvuldig voorbereide
redevoeringen hield, doch in het debat weinig waard was en bij de repliek vaak geen
woord terug had, zoodat, summa summarum, zijn parlementaire loopbaan een
mislukking was. Is deze meening juist? Mij komt ze zeker wat die slotconclusie
betreft en ook op bijna alle onderdeelen apert onjuist voor. Ongetwijfeld juist is, dat
van der Vlugt geen man van de praktijk was, niet geschikt om leider te zijn, ook niet
om in quaesties van politiek tegen een zoo geroutineerd man als Kuyper op te
treden. Leider wilde van der Vlugt ook niet zijn; hij wist te goed, dat hij daarvoor de
scholing niet had en ook de gaven miste, en zijn bescheidenheid waarborgde, dat
hij nooit de wijze les van Lafontaine uit het oog zou verliezen:
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Ne forçons point notre talent,
Nous ne ferions rien avec grâce.

Maar wie als leider niet geschikt is, kan zeer zeker aangewezen zijn om een der
kopstukken van de partij te worden en dit is van der Vlugt, naar het mij voorkomt,
van meet af aan geweest en gebleven. Aan kracht van argumenten heeft het hem
tegenover Kuyper nooit ontbroken en wie zijn spreektalent heeft gekend, weet dat
hij die argumenten (tenzij hij ellenlange zinnen voorlas) ook wèl met klem en
overtuigend zal hebben voorgedragen. Nu heeft men de Handelingen der Tweede
Kamer slechts na te slaan, om zich er van te overtuigen, dat men nauwelijks van
een redevoering van kamerlid A, B of C vervalt in een van van der Vlugt, of men
komt als in een andere wereld, men raakt onder de bekoring, bij de lectuur, nu nog
altijd, van den schoonen vorm, waarin een groote rijkdom van gedachten wordt
meegedeeld. De lange Vlugtiaansche zinnen, waarover in ander verband is
gesproken, ontbreken in de Handelingen ten eenenmale. Er ging één roep door het
land over de welsprekendheid van het nieuwe kamerlid. Herhaaldelijk leest men in
de Handelingen, dat een kamerlid erkent nog onder den indruk te zijn van de woorden
van den geachten spreker, die hem is voorafgegaan (bedoeld wordt dan v.d.V.) en
dit is niet alleen het geval als hij in eersten aanleg had gesproken, maar ook als hij
had gerepliceerd. Waar is dat van der Vlugt de zorgvuldigheid, waarmee hij zich op
zijn taak voorbereidde, overdreef; dat hij niet alleen van alle stukken kennis nam,
maar ook nog uitgebreide nasporingen daar buiten om deed en zich in geen enkel
opzicht spaarde, en dat hij dientengevolge zich heeft overwerkt. Die voorbereiding
gold niet alleen de onderwerpen, waarover hij het woord zou voeren, neen, hij nam
van alle aanhangige zaken nauwkeurig kennis, onverschillig of hij er over zou spreken
dan of hij enkel zijn stem er over zou uitbrengen. Ook om dit te doen achtte hij zich
gewetenshalve verplicht alles tot in finesses te bestudeeren.
Een kamerrede van van der Vlugt was vaak het resultaat van weken ingespannen
arbeid van hem, die over het aanhangige onderwerp misschien reeds jaren lang
wijsheid had vergaderd. En dat dan hij, die zoo gemakkelijk sprak, en die, hoe
bescheiden hij ook was, dan toch wel wist of hij een zaak onder de knie had, ja dan
neen, dat hij, als hem voor repliek het woord eerder werd gegeven dan hij had
kunnen vermoeden, een ongelukkig figuur geslagen zou hebben, dat gelooft niemand,
die hem kent, en het tegendeel is, met de Handelingen in de hand, te bewijzen.
Nergens, op niet eéne plaats, heb ik in dien oceaan van nederlandsche
welsprekendheid, waartusschen een rede van van der Vlugt of van enkele anderen
als een verkwikking u tegenlacht, ook maar één geval aangetroffen, waaruit van
een onhandigheid, een matte of nietszeggende opmerking, aanval of wederlegging
zijnerzijds blijkt. Ik zal straks de vrijheid nemen aan een van de rede-
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voeringen, door van der Vlugt in de Kamer gehouden, citaten te ontleenen. Het gaat
natuurlijk niet aan om uit vele te citeeren. De lezer moge mij echter op mijn woord
gelooven: ik heb gezocht naar minder gelukkige redevoeringen in de Handelingen,
ik heb er (van v.d. Vlugt wel te verstaan) niet kunnen vinden, en toch heb ik ze alle
(andermaal: van van der Vlugt nl.) gelezen. Was van der Vlugt onervaren in de
practische politiek, toen hij in de Kamer kwam, en is hij niet als doorkneed politiek
practicus er uit gegaan, toch had hij reeds vóór dat hij tot kamerlid werd gekozen,
zich met de politiek, een enkele maal zelfs met een verkiezingsstrijd, daadwerkelijk
bemoeid. Dat hij dit deed, geschiedde waarlijk niet, om de aandacht op zich te
vestigen. Als hij zich met de politiek van den dag bemoeide, deed hij het omdat hij
meende zijn land daarmee te dienen. Bij de verkiezingen, die tengevolge van de
ontbinding van 1894 (hierboven reeds ter sprake gebracht) werden gehouden, was
in Leiden Bool de candidaat der anti-Takkianen. Drucker, de geniale ambtgenoot
van v.d. Vlugt, die bij deze verkiezingen in Groningen zou worden gekozen, was de
tegen-candidaat. Van der Vlugt gaf een brochuretje uit ‘De Tweesprong, een ernstig
woord aan de Leidsche Kiezers’. Dit geschrift vangt aldus aan: ‘Van de op
Dinsdagavond gehouden kiesvergadering keerde ik onvoldaan huiswaarts. Onder
de redenen, door mijne geestverwanten te berde gebracht, miste ik die, welke ik
het liefst had hooren noemen.... Wij staan, Gij en ik, in deze dagen op een
tweesprong.... Was het om den besten man te doen, ik zou mij van raadgeven
onthouden. Met name tusschen de twee liberale candidaten: den sympathieken
oud-wethouder, die ons tot hier vertegenwoordigde, en den hooggeschatten
ambtgenoot, met wien samen te stemmen en samen te werken ik steeds een
voorrecht acht, zou het mij moeilijk vallen in het openbaar partij te kiezen. Maar er
is meer dan eene personenkeuze in het spel’.... Ik noemde de luidruchtige beweging,
waaraan de dagelijks vernomen leuzen: ‘Voor Tak’, ‘met Tak door dik en dun’, haar
pakkendste parool hebben gegeven. Met nadruk opkomende voor Bool, wil ik bovenal
geacht worden te protesteeren tegen die beweging. Ik keur haar af als
anti-democratisch door en door. Ik ben er vast van overtuigd, dat ten onzent, gelijk
elders, de democratie op komende wegen is. Maar even vast ook hiervan, dat aan
die groote zaak geen jammerlijker ondienst kan worden gedaan, dan door haar in
te halen onder zulk eene vlag’.... ‘Ik hoor al wat mij toegeroepen wordt. Men zal mij
vragen: Maar, houdt gij dan, onnoozele, dat schermen met de grondwet voor
gemeend? Ontgaat het u, dat zij een masker is, waarachter de grijnzende tronie
steekt van baatziek conservatisme?’ ‘Ik zie daar niets van ... Maar wel verneem ik
hier de stem van hen, die deerlijk zich bezondigen aan ons volk.... Zoo wordt, nog
eer dat volk is toegelaten tot de raadszaal zijner
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Kroon, zijne ziel vergiftigd met het gif van cynischen argwaan tègen de
waarheidsliefde, de oprechtheid van meer dan één onmisbaren leidsman. Gevoelt
gij niet, dat er geen heilloozer kiezersschool kan wezen dan die lichtvaardige
verdachtmaking? Ik weet wel, er zijn er in de Tak-partij, die aan dat werk niet
meedoen’.... Men hoort het ‘zwijgend aan; wanneer, bij voorbeeld, ons
allerchristelijkst persorgaan, als altijd overvloeiende van evangelische barmhartigheid,
hunne ernstige bezwaren hoont als voorwendsels, waarachter hunne ‘belustheid
op machtsbehoud’ te kwalijk zich verschuilt’.
Men proeft het aan dit zinnetje, dat Kuyper's wijze van strijdvoeren in de Standaard
niet in den smaak van van der Vlugt viel. Het is bekend, dat van der Vlugt de
persmanieren van den journalist evenmin als later de strijdmanieren van den minister
Kuyper heeft kunnen verdragen.
De brochure eindigt met een opwekking om op Bool te stemmen, als ‘levend
protest tegen de eigenmachtigheden van een geheimzinnig regeeringsbeleid’.
In 1901 werd het tijdschrift ‘Onze Eeuw’ opgericht. Van der Vlugt was één harer
oprichters en behoorde tot de Redactie van de oprichting af tot in 1912. Wij weten,
waarom hij uit de Gids was gegaan. Het doel van de oprichting van Onze Eeuw was
de meer bezadigde elementen op het gebied van godsdienst, literatuur, kunst en
politiek bij een te brengen. Van der Vlugt heeft zich in deze periode vooral belast
met de verzorging van de binnenlandsche politiek, doch tevens wijdde hij, wat het
buitenland betreft, zijn aandacht in Onze Eeuw aan de Finsche quaestie en aan
den Boeren-oorlog. Na 1912, als hij de Redactie heeft verlaten, wendt hij zich voor
goed van de binnenlandsche politiek af.
Op p. 699 e.v. van Onze Eeuw van 1901, II, plaatste van der Vlugt een artikel,
getiteld: ‘De stem des volks en haar vertolker’. Kuyper had bij de stembus
gezegevierd en tot de menigte, die hem aan zijn woning te Amsterdam een ovatie
bracht, sprak hij het woord, dat van mond tot mond is gegaan, dat hij zich verblijdde,
dat de ‘Naam van God de zege had behaald, in ons vaderland’. Van der Vlugt zet
dan uiteen, dat het groote talent van Kuyper als volksleider hier in uitkomt, dat hij
heeft begrepen, dat het volk, dat met der handen werk in het levensonderhoud moet
voorzien, gaarne in hooger sfeer wordt opgetrokken en een neiging heeft tot
bespiegelen. Zoo heeft ook de arbeiderspartij niet door haar beloften van materieele
welvaart haar duizenden zich toegevoerd gezien. ‘Want in het tegenbieden op dat
stuk hebben de vrijzinnig-democraten allengs een heel eind ver het gebracht. Men
weet, met we!ke povere uitkomst! Neen; ook al schijnt het paradox, het geheim van
het tamelijk groot succes dier toekomstmuzikanten dunkt den schrijver dezer regelen
vooral te zoeken in den bespiegelenden vorm, het geschiedphilosophisch kader,
waarin door Marx en Engels hunne t h e m a ' s zijn gevat’.
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‘Is de tot hier beproefde karakteristiek van de gemoedsbehoeften onzes volks’ ‘niet
al te slecht gelukt, dan zal het nu geen moeite meer kosten, te beslissen, waar in
den jongsten stembusstrijd de ‘praktische’ politiek te zoeken is geweest: bij dr.
Kuyper, of bij de heeren van balie en catheder, die hem schoolmeesterden in den
naam der ‘sociale rechtvaardigheid’.
‘Zoo de uitslag van den jongsten stembusstrijd ons iets geleerd heeft, is het dus
dit: Bij den tegenwoordigen gemoedsaard des Nederlandschen ‘volks’ is ‘practische’
politiek eene, die opereert met beginselen, niet eene die cijfert met belangen; eene,
die levenssysteem’ tegenover ‘levenssysteem’ veeleer dan klasse tegenover klasse
plaatst. Daarmee, intusschen, is natuurlijk niets gezegd ten gunste van het goed
recht der plaats, waar de overwinnaar zijne scheidingslijn tusschen de vijandige
systemen heeft getrokken. Het tactisch doeltreffende als zoodanig heeft niets, wat
het in hoogeren zin rechtvaardigt. Wat vat geeft op de massa, èn wat waar en recht
is in zich zelf, zijn twee. Het pleidooi der Pharizeeën voor Bar Abbas had te zijner
tijd meer ‘hold upon the masses’ dan Pilatus' Ecce Homo. Onder het blanke ras in
zijn geheel won laatstelijk Karl Marx wel tienmaal meer tienduizenden dan Jan
Calvijn. En zoo ge onder de massa’ ‘ook het bruine en zwarte ras begrijpt, wat heeft
dan het Christendom, als het aankomt op bekeeringskracht, naast den Islam, te
zeggen?’ ... Er is dan ook, zegt van der Vlugt, een ondertoon van skepsis in Kuyper's
herhaald beroep op de schare, als stak daarin een rechtsgrond; dr. Gunning noemde
het een ongeloof in belijdenden vorm.
Van der Vlugt gaat dan verder na, dat onjuist was Kuyper's verzekering, dat Gods
geopenbaarde wil had getriompheerd bij de stembus; hij betoogt, dat er een klove
gaapt tusschen Katholieken en Calvinisten en dat de droite, door Lohman
vertegenwoordigd, feitelijk een omschrijving van christelijke staatkunde geeft,
waarmee zich ook onrechtzinnige christenen zouden kunnen vereenigen. Bovendien
is er - Kuyper zelf heeft het in zijn geschriften betoogd - voor de Roomsch Katholieken
een breed erf, dat niet bestreken wordt door den godsdienst, terwijl de Calvinisten
alles, ook de Staatkunde, door het Calvinisme doen omspannen. Wat blijft er dan
over, zegt van der Vlugt, ‘van de zege, die, als wij Kuyper's lofzang gelooven
mochten’, ‘de geopenbaarde wil Gods’ ‘in het staatsleven’ zou hebben behaald?’
En nog wel een geopenbaarde wil, dien de Calvinist zich gansch anders denkt dan
de Katholiek. En ‘wat is er van het ééne ‘Christelijke’ staatsbeleid, waarin het tot
zoover harmonische duet van Katholiek en Protestant zal uitklinken, als in een
wereldlijke finale? Voor Dr. Kuyper is ‘die grootste gemeene deeler’, dat Christendom
boven geloofsverdeeldheid’ als richtsnoer zijner politiek te weinig; met minder dan
het Calvinisme in zijn geheel, heeft hij nooit willen opereeren. Voor de anderen
daarentegen is het te veel’.
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De scheidingslijn, door van der Vlugt in de praktische politiek verlangd, is ten slotte
deze: ‘Is het recht meester over 's menschen wil? Of 's menschen wil meester over
het recht? Wie het laatste volhoudt, schaar zich links. Wie het eerste - aan de overzij’.
Het wil mij voorkomen, dat deze scheidingslijn voor p r a c t i s c h e p o l i t i e k
onbruikbaar is en ook niet verdedigd kan worden door iemand, die de antithese van
Kuiper afkeurt. Immers in plaats van ‘Gods geopenbaarden wil’ voor richtsnoer op
staatkundig terrein, koos van der Vlugt het Recht, met een hoofdletter. Bovendien
had van der Vlugt door samenwerking tusschen alle gematigde elementen te zoeken
reeds eigenlijk een andere scheidingslijn gekozen, n.l. in den geest van de engelsche
politiek die tusschen gematigden eener- en vooruitstrevenden anderzijds.
Den tweeden December 1902, bij een tusschentijdsche verkiezing, werd van der
Vlugt bij herstemming, met een zeer kleine meerderheid, in Leiden tot lid van de
Tweede Kamer gekozen. Over de voor van der Vlugt eervolle omstandigheden,
waaronder hij werd gekozen, over de reden, waarom men juist hem in Leiden wilde
candidaat stellen, sprak ik in den aanvang van deze biographie (zie p. 31). Waarom
men juist van der Vlugt gaarne in de tijdsomstandigheden van 1902 in de Kamer
wilde hebben, zal uit het voorafgaande reeds duidelijk zijn. Wie kon men beter kiezen
dan hem, om Kuyper te bestrijden in zijn theologische en philosophische
beschouwingen, waarmede de Memories van Toelichting en van Antwoord en de
kamerredes van den Premier waren opgevuld!
De beroemdste rede, door van der Vlugt in de Kamer gehouden, was die van 2
December 1903. Met de er op aansluitende repliek vindt men haar in zijn
Belangrijkste Geschriften, p. 140 e.v. Ik zal er enkele gedeelten uit laten volgen.
In de Memorie van Toelichting was een zinsnede opgenomen, dat het Kabinet
het gevaar voor de toekomst niet slechts zag in de historisch-materialistische
beginselen der sociaal-democratie, maar in de losmaking van Overheid en burgerij
van elke bovenaardsche autoriteit, die de sociaal-democratie met grootere
consequentie doorzette (dan de andere partijen ter linkerzijde, was de bedoeling
en aldus legde van der Vlugt in zijn bestrijding de meening van de Regeering naar
haar bedoeling uit). Op klassieke wijze heeft van der Vlugt toen met groote helderheid
o

en kortheid uiteen gezet wat de drie grondpijlers van Marx' leer zijn: 1 . het zijn van
o

de menschen bepaalt hun bewustzijn en niet andersom, 2 . interest van kapitaal is
o

roof der meerwaarde, door de kapitalisten op de arbeiders gepleegd; 3 . de rijken
worden steeds rijker en de armen steeds armer (Verelendungstheorie). Nu zijn het
vooral personen, die de tegenwoordige Regeering liberalen zou noemen, geweest,
die deze theorie hebben bestreden: Barth, Pierson, Böhm Bawerck, Giffen, Leon
Levi, Julius Wolff, Otto
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von Ammon, Treub. Durft de Regeering beweren, dat al deze liberale, bestrijders
van Marx er niet in geslaagd zijn hen te bestrijden en te weerleggen? Zoo niet, wat
moet men dan van de Regeering denken, die b.v. van een man als Treub stilzwijgend
te kennen geeft: ‘hij is inconsequent, want hij meent zich te kunnen beveiligen tegen
de vangarmen van het socialisme, terwijl het rad zijner geboorte niet door de
‘palingenesie’ op een nieuwe spil is gezet’.
‘Zoo zou misschien nog een Calvinistische Regeering mogen spreken. Maar zoo
mag niet worden gesproken door een Coalitie - Ministerie als dit. En waarom? Omdat
die woorden, als ik ze wel versta, principieel désavoueeren de polemische methode
van de kopstukken in het leger der katholieke bondgenooten, waar deze zich
aangordden om den strijd te voeren tegen de sociaal-democratie’.... ‘Men zal wellicht
zeggen: ‘Gij, liberalen, gij moogt tegen de socialisten redeneeren als Brugman,
maar gij krijgt met al dat geredeneer geen vat op het volk’....
Maar ook als bewezen kon worden, dat wij geen vat op het volk hebben, ‘dan
ware daarmede allerminst bewezen, dat wat rhetorisch het meest pakt, ook het
rijkste waarheidsgehalte in zich draagt. Het verwijt ons toegevoegd: gij hebt geen
argumenten tegen het socialisme, kan dan slechts dit beteekenen: gij hebt er geen,
die bij het groote publiek inslaan en het beteekent niet: gij hebt er geen, die valabel
zin in zich zelf’.
Kuyper heeft zijnerzijds hiertegen in het midden gebracht (4 Dec. 1903, Hand. p.
662 e.o.) ... ‘waar een man als de heer van der Vlugt op ethisch gebied de
sociaal-democratie bestrijdt, zal ieder gaarne waardeeren de woorden van een man,
die voor het diepste wezen van het recht een hoogere wet aanneemt, waardoor ook
hij op zijn wijs met zekere kracht weerstand biedt aan zoo verkeerde strooming, al
zou het ons nog meer waard zijn geweest, wanneer hij tenslotte had gezegd, dat
God de bron was van alle recht.’ ... ‘Ik erken te bedoelen, dat er een
levensbeschouwing is van liberale zijde en ook een van socialistische zijde en dat
die twee metterdaad niet los van elkaar zijn.... Maar in het ‘staatsrechtelijk stelsel’
van liberalen en sociaal-democraten wordt, toch nimmer het recht’ ... ‘uit God
afgeleid’. ‘Tegen de religie staan niet alle liberalen. Er zijn onder hen atheisten,
maar ook anderen, die nog wel knielen voor God’.
den

Het was den 5 December 1903, dat van der Vlugt hierop heeft gerepliceerd,
en het is vooral deze repliek geweest, die, naar ik van veel zijden heb vernomen,
zulk een machtigen indruk heeft gemaakt. Hij zeide o.a.: ‘Ik heb tot de rechterzijde
en meer in het bijzonder tot de Regeering dit gezegd: meent gij onze beschikking
over houtsnijdende argumenten tegenover de sociaal-democraten te kunnen
betwisten, dan moet gij daartoe ook de stelling voor uwe rekening nemen, dat allen,
die tot nog toe met wetenschappelijke gronden de socialisten zijn te lijf
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gegaan, dat zij het allen tegen de socialistische anti critiek zullen moeten afleggen,
omdat zij niet steunen op den wortel van het openbaringsgeloof. Nu mag ik met
voldoening constateeren, dat van de sprekers der rechterzijde ... er geen enkele is
geweest, die deze thesis voor zijn rekening heeft willen nemen’. Verder merkte
v.d.V. op, dat Kuyper er een mouw aan had willen passen, maar hij vroeg hem nu:
zoudt gij durven beweren, dat het prijsgeven van de openbaring des geloofs voor
hem, die dit doet, met logische noodzakelijkheid impliceert het omhelzen van een
in zich zelf zoo ongerijmde en domme zaak als de zoogenaamde materialistische
wereldbeschouwing. Indien het niet onbescheiden ware, zou ik ten slotte aan den
Minister deze vraag willen doen: Zou het u niet mogelijk zijn, van den grooten invloed,
dien gij althans op een belangrijk deel van de pers der rechterzijde bezit, gebruik
te maken, om haar te bewegen, die uitspraak nu eens voorgoed te verwijzen naar
haar rommelkamer?’
Van der Vlugt ging in zijn repliek ook na wat anderen dan de Minister tegen zijn
rede hadden te berde gebracht. Tegen het Kamerlid voor Tietjerksteradeel, Talma,
zei hij o.a. dit: ‘De geachte afgevaardigde uit Tietjerksteradeel, de Jupiter Tonans,
onder wiens machtigen aanval, terwijl hij daar als een orkaan over mij heen kwam
varen, ik gaarne bekennen wil, dat ik mij bij herhaling klein heb gevoeld’ ... zeide:
‘ja, ik geef toe, gij kunt dan misschien tegen de sociaal-democratie doorslaande,
overtuigende argumenten hebben zooveel ge maar wilt, maar ge hebt geen wapenen
tegen haar’ ... Van der Vlugt geeft dan er zijn verwondering over te kennen, dat
deze dienaar des Woords zoo het historisch materialisme is genaderd, dat hij de
Anti-Corn-Law-League laat ontstaan uit de veranderde tijdsomstandigheden ... ‘Ik
acht het toch een merkwaardig bewijs, hoe zelfs aan een positief Christen het nu
en dan niet slechts aan wapenen, neen, ook aan argumenten tegen de
sociaal-democratie kan ontbreken, wanneer de geachte spreker, gelijk hij dat deed,
zoo te éenen male wegcijfert de beteekenis van den geestelijken factor, de
beteekenis van het menschelijk vernuft’.
... ‘Waarom nu de liberalen sedert Thorbecke den naam Gods hebben gesloten
buiten de erve van staatsrecht en staatsleven? Mijnheer de Voorzitter, ik ken de
harten en proef de nieren van die mannen niet, maar toch zij mij een vragende
gissing veroorloofd. Kan het niet bij velen, kan het niet met name bij den leider zijn
geweest juist aus Religion?’
‘Wat schreef Thorbecke in een bekenden brief, door hem gericht aan zijn intiemen
vriend en levenslang zijn principieelen bestrijder, mr. Groen van Prinsterer - het was
in een brief van 25 October 1831? ‘Door godsdienst’ - ‘zoo lezen wij daar’ - hebben
wij het besef eener onmiddellijke persoonlijke betrekking met de Godheid. Maar wij
verdringen en verwarren in mijn oog het één door het ander, wanneer wij dit gevoel
als de eenige
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en naaste bron beschouwen van al het overige, dat wij van Godsdienst
onderscheiden’.
Na nog eenige beschouwingen volgde van der Vlugt's beroemd geworden
peroratie. Er vlak aan voorafging deze stelling: ‘Wanneer ik mij buig voor de inspraak
van mijn, door redelijke bezinning bijgelicht geweten, dan buig ik mij daarvoor in het
diepe besef’... ‘dat ik zoodoende mij neerwerp niet voor mij zelven maar voor een
Ander, zeer hoog boven mij’.
‘En nu, Mijnheer de Voorzitter! ga ik in deze persoonlijke confidentie geen stap
verder. Hier is nu het punt, waar duidelijk het verschil aan het licht komt tusschen
het religieuse temperament van den Calvinist en van den Doopsgezinde. De Calvinist
- let wel - Mijnheer de Voorzitter! ik beschrijf alleen, ik oordeel volstrekt niet - de
Calvinist, daadkrachtig en daadlustig naar buiten levende, van zijn God gaarne dit
vragende, wat Hij wil dat hij zal doen in de wereld, en dan zijn God ook in die wereld
uitdragende. Daartegenover, het tegendeel in alle opzichten, het stille volk der
Doopsgezinden, dat de diepste roerselen van zijn gemoed nergens zoo juist acht
uitgedrukt als in zijn bekenden psalmregel: ‘Gods verborgen omgang vinden zielen
daar zijn vreeze in woont’.
‘Nu zal men misschien begrijpen, welk antwoord mijnerzijds past op de opmerking,
door zijn Excellentie tot mij gericht: Gij moest dan toch eigenlijk meer den naam van
God in uw staatsrecht en staatsleven noemen’.
‘Mijnheer de Voorzitter! ik weiger dat te doen en ik weiger dat met opzet’. (Verder
veronderstelt hij dan dat b.v. zijn vader hem vertrouwelijk dingen had geopenbaard,
die hij in de Kamer moest te pas brengen. Hij zou dit laatste doen, maar zonder er
bij te vermelden de omstandigheden en de wijze waarop die openbaring hem was
geworden.) ‘Het vriendschappelijk samenzijn van mijn vader met mij is geheel iets
anders, dan wat een nederlandsche kroeg zou wezen als het aanhangige
Ontwerp-Drankwet tot wet verheven zou zijn, een ding met verplicht inzicht en
doorzicht voor het publiek. En indien dit geldt van mijn omgang met mijn aardschen
vader, in hoeveel sterker mate geldt het dan nog van dien hoogeren omgang, waarop
ik hier alleen maar beschroomd wijs, zonder hem nader aan te duiden. Daarmede
heeft deze Kamer en het courantenlezend publiek niets hoegenaamd te maken’.
‘En nu komt tot mij de heer Talma en geeft mij eenigszins medelijdend te kennen:
uw God verschaft u geen wapenen tot bestrijding van het socialisme. Wat zal daarop
mijn antwoord zijn? Dit, Mijnheer de Voorzitter. Ik wil naar aanleiding daarvan dien
geachten spreker een kleine onthulling doen, maar zij is dan ook louter negatief. Ik
geloof met hem, dat onze Hemelsche Vader aan elk zijner kinderen dat beschikt
wat Hij voor dat kind het best acht. En nu kan het zeer goed zijn,
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dat Hij aan dien geachten spreker toebeschikt argumenten tegen het socialisme.
Maar voor mijn godsdienstig gevoel - nog eens ik beschrijf alleen, ik constateer een
feit, ik denk er niet aan om te oordeelen of te veroordeelen - voor mijn godsdienstig
gevoel ligt er in dat vlechten van zulk een nauwen band tusschen den Heer
daarboven en den strijd tegen de sociaal-democratie hier beneden, iets dat te weinig
eer geeft aan den Heer en - de fractie zal het mij niet kwalijk nemen - te veel eer
aan de sociaal-democraten. IK acht het socialisme een zeer merkwaardig verschijnsel
onzer dagen. Dit blijkt uit het feit dat ik er nu en dan studie van gemaakt heb’... ‘Maar
wanneer ik sta voor het aangezicht van Hem, die mijn troost is en mijn heil, dan
denk ik op zulke oogenblikken aan strubbelingen met sociaal-democraten niet’.
den

Den 5 December dupliceerde Kuyper en zei o-m. (Hand. p. 705 e.v.):
‘Ongetwijfeld heeft de geachte spreker veel schoons gezegd, waarnaar ook ik met
genoegen geluisterd heb, doch hij is er niet in geslaagd om aan te toonen, dat
tusschen hem en de zijnen eenerzijds en de sociaal-democraten anderzijds zulk
een klove gaapt, dat men in de diepte der beginselen zich nederlatend, toch weer
een vasten bodem vindt, waar de klove ophoudt klove te zijn. De geachte
afgevaardigde heeft niets anders gedaan dan nogmaals uitspreken wat wij reeds
wisten uit het tijdschrift Onze Eeuw, dat het verschil tusschen hem en de overige
liberalen, vrijzinnig-democraten enz. dit is, dat voor hem het recht iets is, waaraan
hij zich onderwerpt’. Het bezit voor hem nog een dieperen grond in God, maar hij
heeft tevens gezegd: dien dieperen grond sluit ik buiten het Staatsrecht. In mijn
Staatsrecht ga ik niet verder dan dat ik mij voor het recht buig. Hij heeft dus
wetenschappelijk geen dieper uitgangspunt van het recht. Waar hij nu dit
uitgangspunt stelt. En geen ander, zeg ik, dat hij geheel en al in hetzelfde
grondbeginsel staat dan waarop tenslotte ook de sociaal-democratie rust’.
Terugkomende op wat ik in den aanvang van mijn beschouwingen over van der
Vlugt's kamerlidmaatschap zeide, zou ik nu deze vraag aan de lezers wenschen te
doen? Wat dunkt u van het verhaal, dat iemand, die zulke redevoeringen houdt,
soms niet zou geweten hebben wat te antwoorden? De verleiding is groot, om uit
zijn andere redevoeringen, die hij in de Kamer hield, (het zijn er niet zoo vele) ook
brokstukken te geven, maar ik moet haar weerstaan; deze biographie dreigt toch
reeds te lang te worden. Over de legende heb ik nog verschillende kamerleden
geraadpleegd, die mij bevestigden, dat hij uitstekend sprak, ook bij repliek, en dat
wat hij zeide steeds indruk maakte. Wel was die indruk later niet zoo groot meer
voor het parlement op den duur. ‘Een rede van van der Vlugt was’ - zooals een hem
zeer bevriend Kamerlid, mr. J. Schokking, mij zeide - ‘eigenlijk te mooi; men eet
liever niet alle dagen enkel banket’. Ook raadpleegde ik nog
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mijn ambtgenoot van Blom, die van de perstribune het geheele parlementaire bedrijf
van van der Vlugt in de openbare zittingen der Tweede Kamer heeft gadegeslagen.
Ook hij verklaarde, dat al zijn redevoeringen met groote aandacht werden gevolgd
en dat in het bijzonder zijn bestrijding van het Marxisme ook bij de
sociaal-democraten diepen indruk maakte. Verder dat zijn replieken meesterlijk
waren. Op grond van de ontvangen ininlichtingen durf ik dan ook met volle overtuiging
als de waarheid vast te stellen, dat van het verhaal, dat van der Vlugt's
kamerlidmaatschap een mislukking, althans een teleurstelling, zou zijn geweest,
niets overblijft dan dat het een teleurstelling was voor hem en voor allen, die
belangstellen in het welzijn van ons parlementaire leven, dat hij zijn taak zoo
nauwgezet heeft opgevat, dat hij die heeft moeten neerleggen. Doch vóórdat ik over
de omstandigheden, waaronder hij dit deed, nog iets meedeel, zal ik eerst nog
enkele daaraan voorafgaande feiten uit zijn politieke loopbaan hebben mee te
deelen.
In 1905, op 28 Juni, werd van der Vlugt bij de algemeene verkiezingen met een
flinke meerderheid in zijn district Leiden herkozen. Bij de aan deze verkiezing
voorafgaande politieke meeting deed zich een merkwaardig geval voor, zeer
typeerend voor den persoon van van der Vlugt. Nadat hij een toespraak had
gehouden, trad in het daarop volgend debat een anti-revolutionnair op, die o.m.
zeide, dat hij niet begreep, dat een man als prof. van der Vlugt, die toch voor een
godsdienstig man wilde doorgaan, zoo tegen de antithese was, want Christus zelf
had toch gezegd: wie niet voor mij is, is tegen mij. Daar had men de antithese. In
de repliek diende van der Vlugt dezen debater als volgt van bescheid: ‘De aanval
van mijn geeerden tegenstander bestond uit een meer persoonlijk en uit een meer
zakelijk element. Wat het persoonlijk element betreft: ik wensch niet voor een
godsdienstig man door te gaan; neen, ik ben een godsdienstig man en waarvoor ik
doorga, laat mij koud. Op het zakelijke heb ik dit te zeggen: De geciteerde tekst was
mij natuurlijk bekend; ik antwoord er dit op: quod licet Jovi non licet bovi, of, vrij
vertaald: Wat Christus vrijstaat, mag Dr Kuyper nog niet doen’.
Na zijn herkiezing heeft van der Vlugt echter weinig meer aan de parlementaire
werkzaamheden kunnen deelnemen. De symptomen, dat hij zich had overwerkt,
werden maar al te duidelijk en hij gaf te kennen, dat hij zou moeten bedanken. Toen
zijn pogingen aangewend hem er toe te bewegen, om kamerlid te blijven, ook al
kwam hij niet meer in de openbare vergaderingen of in die van de afdeelingen, want,
als hij bedankte, dan was men er zeker van, dat zijn zetel verloren zou gaan en door
iemand van de rechterzijde zou worden bezet en de meerderheid van de regeering
(het Kabinet-de Meester) was toch al zoo uiterst klein, als er al van een meerderheid
gesproken kon worden. Maar ... een ambt te bekleeden, er niets voor te doen, zelfs
finan-
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cieele vergoeding ervoor te blijven trekken en dit ter wille van de partij! Dat kon van
der Vlugt niet van zich verkrijgen. Nu zal men hem wel gevraagd hebben het dan
althans een jaar nog eens aan te zien, maar vermoedelijk zou dat jaar hem geen
rust, die hij zoo behoefde, geschonken hebben. Hoe het zij, de medicus heeft het
beslissende woord gesproken: ‘onmiddellijk bedanken’. Hij bedankte - op 17
September 1906 kwam het bericht bij de Tweede Kamer in - Leiden ging om; zijn
zetel werd ingenomen door het bij de algemeene verkiezingen in 1905 uitgevallen
oud-kamerlid de Visser.
Nog twee legenden omtrent het politieke leven van van der Vlugt dienen te worden
vermeld en weerlegd. Er is beweerd, dat van der Vlugt zeer teleur gesteld is geweest
over de bejegening, die hem in de Kamer ten deel viel, dat hij te fijngevoelig mensch
was voor dit verpolitiekt milieu, dat hij er zich niet thuis gevoelde en minachting voor
de politiek begon te krijgen. Dit alles is volstrekt onjuist. Ik weet het van hem zelf.
Hij heeft mij met den grootsten nadruk en met vuur en klem verzekerd, dat hij onder
alle partijen in de Kamer de meest aangename relaties heeft aangeknoopt, dat hij
in de beste harmonie met zijn medeleden heeft geleefd, en dat hij, alleen omdat hij
tegen het werk niet meer op kon, bedankt heeft. Bescheiden voegde hij er dan aan
toe: ‘Ik ben op te hoogen leeftijd er mee begonnen; ik miste de praktijk’.
De waarheid is, dat hij èn als professor èn als kamerlid het slachtoffer is geworden
van zijn te ver gedreven precisie. Bij het kamerlidmaatschap uitte het zich op andere
manier, maar in den grond was het hetzelfde verschijnsel. Maar ik aarzel niet, om
op grond van kennisneming der documenten en ook op grond van hetgeen ik van
ooggetuigen hoorde, te constateeren, dat zijn kamerlidmaatschap een glorievolle
episode zoowel in zijn leven als in dat van het nederlandsche parlement is geweest.
Een andere legende is deze, dat van der Vlugt eigenlijk reeds niet meer tot de
liberale partij behoorde, toen hij in 1906 aftrad. De onjuistheid van deze bewering
is met de stukken te bewijzen. Om te beginnen: de bekeering zou dan van na Juni
1905 dateeren, toen hij als liberaal herkozen, zich bij de verkiezings-campagne
uitliet, zooals ik hierboven vermeldde en zooals het mij meermalen verteld is, en
zooals het ook inderdaad gebeurd is, want ‘het is in geen hoek geschied’. Van der
Vlugt heeft èn in zijn artikel ‘De stem des volks en haar vertolker’ (Onze Eeuw 1901,
II, p. 699), èn in sommige zijner tweede kamer-redevoeringen èn in zijn artikel
‘Middelgroepen’ (Onze Eeuw, 1905, I, p. 177) èn in zijn ‘Olijf of Zwaard?’ (Onze
Eeuw, 1905, II, p. 333) èn in zijn artikel ‘Naar aanleiding van den begrootingsstrijd’
1
(Onze Eeuw 1906, I, p. 169) èn in zijn ‘Voor alles links?’ (Onze Eeuw, 1907, III, p.
313)

1

In dit artikel verwijt hij Borgesius, dat hij na den val van Kuiper in 1905 en de toen door de
kiezers uitgesproken veroordeeling van de antithese, toch een, maar nu linksch,
antithese-kabinet formeerde.
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in meer of min duidelijken of uitvoerigen vorm, steeds, onveranderlijk en onverdroten,
geijverd voor een nieuwe groepeering der partijen. Hij voor zich zou zich gaarne
aansluiten bij een partij van gematigden, die hij zich dan samengesteld dacht uit
den rechtergroep der liberalen, de Christelijk-Historischen en wie verder zich daarbij
zou willen aansluiten. Hij had een afkeer van het algemeen kiesrecht en van het
Allemans-bewind, zooals hij placht te zeggen, en verwachtte daarvan niets dan
onheil. Daar komt in 1912 met het oog op den komenden verkiezingsstrijd de
samenwerking van liberalen van alle schakeering en vrijzinnig-democraten, de z.g.
Liberale Concentratie, tot stand, om te zamen met de sociaal-democraten een
meerderheid te verwerven en dan het algemeen kiesrecht er op den koop toe bij te
nemen. Juist de twee dingen, die van der Vlugt, zoolang hij leefde en sinds hij voor
het eerst actief en door zijn geschriften aan de politiek deelnam, van 1894 af, had
bestreden. Eerst toen, in 1912, maar ook niet eerder, nam hij met een bloedend
hart van de liberale partij afscheid en schreef hij in Onze Eeuw (IV, p. 317) het artikel
‘Ten afscheid’. Nooit heeft hij zich bij de Christelijk-Historische Partij aangesloten,
doch sinds de Liberale Partij hem in zijn illusies zoo had teleurgesteld, dus pas sinds
1912, heeft hij op Christelijk-Historischen gestemd. Men zou kunnen redeneeren,
dat nu ook de Christelijk-Historischen het algemeen kiesrecht hadden aanvaard en
zich er niet als één man tegen hadden verzet, van der Vlugt misschien nog
consequenter had gehandeld door blanco te stemmen. Hoe dit zij, dat hij na 1912
geen werkzaam lid der Liberale Partij meer wilde zijn, was van zijn standpunt uit
consequent.
In dat artikel ‘Ten Afscheid’, zegt hij, dat voortaan zijn ‘naam niet meer op den
omslag van ‘Onze Eeuw’ zal staan. De waarschuwing’ tegen de antithese-politiek,
die ik, aldus van der Vlugt in dit artikel, liet hooren in 1905 (in ‘Middelgroepen’, Onze
Eeuw, I, p. 177 e.v.) is ‘de stem eens roependen in de woestijn geweest. Het liet
zich voorzien. Die haar ten beste gaf - hijzelf erkende het zeven bladzijden verder
- had zich nooit een ‘leader of men’ gevoeld, hoogstens - en dan nog in zeer
1
bescheiden mate - gehoopt, een ‘leader of thought’ te mogen wezen . ‘En reeds
voelde hij over zich de ongesteldheid komen, die hem welhaast zou nopen om voor
goed te scheiden van de tweede kamer’... ‘Rechts niet minder dan links zijn al voor het offerfeest der vroegere overtuigingen
ter eere van het komende kiezers-jubeljaar de aanstalten gemaakt. Ginds: een
doorgaan onder het juk der dwang-verzekering naar Duitschen trant. Hier: een
aanloop tot den sprong in het allemansbewind, dat op ‘conventie’ heerschappij

1

Hier hoort men tot twee keer toe, in 1905 en in 1912, van der Vlugt zelf constateeren wat ik
hierboven zeide (zie p. 62/63).
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moet uitloopen. Zelfs blijkt van zekere haast om het offer snel te brengen.
‘In het vermaan van 1905 sprak zich de levensgedachte uit, die, onder zijne leiding,
dit tijdschrift, als wegwijzer in het openbare leven, van den aanvang af bestemd was
te bepleiten en ook heeft bepleit. Thans is nog éens en duidelijker dan ooit de teerling
over die gedachte geworpen. Zij heeft, voor het oogenblik ten minste, afgedaan.
Onder omstandigheden als deze heeft haar voorvechter van dusver zijn
landgenooten, hun althans, die wel eens naar hem luisterden, bestendigen raad
niet meer te geven. ‘Tous les genres sont bons hors le genre ennuyeux’. En er zijn
wel geen taaier vermaners, dan die hunne raadslagen nog slechts vermogen in te
kleeden in de aanvoegende wijs van den meer dan volmaakt verleden tijd: hadt gij
maar ...! Utinam ...! Van daar zijn afscheid uit de ‘redactie’. Als medewerker hoopt
hij nog somtijds zijne vroegere kameraden, die zijne vrienden blijven, om gastvrijheid
te vragen. Als ‘redacteur’ acht hij voor zich het klokje van gehoorzaamheid zeer
duidelijk ‘te vernemen’.
Men weet dat bij deze verkiezingen de Concentratie overwon en dat het Ministerie
Cort van der Linden toen de pacificatie op lager onderwijsgebied en het algemeen
kiesrecht tot stand bracht. Het is ook bekend, dat er onder de naaste geestverwanten
van van der Vlugt, bij de oud-liberalen, waren, die wat het algemeen kiesrecht betreft
als volgt redeneerden: Van Houten bracht ons heel wat nieuwe kiezers; die rest
kunnen wij er nu wel bij nemen, dat zal zoo'n verandering niet geven. Aldus heb ik
op een van de weinige politieke meetings, die ik in mijn leven heb bijgewoond, Visser
van IJzendoorn hooren zeggen. Een ander, meer links georiënteerd
Concentratieman, vond toen deze aanbeveling van den komenden heilstaat, wat te
mat, en heeft er op die meeting wat opwinding bijgedaan. Van Houten zelf oordeelde
minder luchthartig over het verschil tusschen zijn wet en Tak's ideaal, dat, in 1913
andermaal gepropageerd, straks onder leiding van Cort van der Linden is
verwezenlijkt. En ook van der Vlugt stond in deze op het standpunt van van Houten.
Hoe men nu over het beginsel van het algemeen kiesrecht moge denken, ontkend
kan kwalijk worden, dat, nadat het in praktijk is gebracht, wetgeving en bestuur van
land, provinciën en gemeenten een gansch anderen koers genomen hebben. Men
moge die koerswending betreuren of toejuichen, ze is het bewijs, dat van Houten
en van der Vlugt en niet Visser van IJzendoorn, en wie als hij geredeneerd mochten
hebben, goed gezien hadden. Er waren er ook, die deze koerswending evenzeer
verwachtten, maar die van oordeel waren, dat als het algemeen kiesrecht niet werd
gegeven, het wel eens tot een revolutie zou kunnen komen. Men verkeerde in
afwachting van den uitslag van den wereldoorlog. Hoe deze ook uitviel, er waren
er, die verwachtten, dat als Duitschland en Oostenrijk zouden verliezen, er revolutie
en algemeen kiesrecht in die landen zou komen en dat men dus
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van het menschelijk element in de religieuze verhoudingen bij hem geenszins tot
een, in beginsel op 's menschen eigengerechtigheid gegronde en gebouwde,
naturalistisch-pantheïstische en monistisch-optimistische godsvereering welke, wijl
zij alle grenzen tusschen God en den mensch vervaagt en vervlakt, in wezen tot
mensch-vereering wordt. Daartoe waren onderscheid en afstand tusschen de
heiligheid Gods en het zedelijk bederf der menschheid, door besef en beleven hem
te diep in de ziel geplant.’
Een merkwaardigheid van van der Vlugt was, dat hij, hoewel allerminst een man
van de practijk, toch groote belangstelling had voor allerlei zijden van het practische
leven. Tot zijn beste vrienden behoorden b.v. de bekende twentsche industrieël de
heer D.W. Stork, mr W.A. Mees, firmant in de fa. R. Mees & Zonen te Rotterdam,
en de heer Krantz, lakenfabrikant te Leiden.
Ik liet reeds hierboven uitkomen, dat van der Vlugt een bescheiden man was. Die
bescheidenheid ging gepaard aan eenvoud. In zijn biographie van Buys zegt hij van
hem, dat niets hem zoo vreemd was als ‘het zich belangrijk vinden en gewichtig
doen’. Van van der Vlugt gold hetzelfde; ook hij vond zich zelf allerminst belangrijk.
Zijn godsdienstige en wijsgeerige overpeinzingen hadden hem van alles wat naar
ijdelheid zweemde, afkeerig gemaakt. ‘La modestie vraie’, zegt Bergson in ‘Le Rire’,
‘ne peut être qu'une méditation sur la vanité. Elle naît du spectacle des illusions
d'autrui et de la crainte de s'égarer soi-même’.
Niet alles in zijn leven was gegaan zooals hij gewenscht, misschien ook niet
zooals hij het zich voorgesteld had. Dat succes en glorie geen vrede des gemoeds
en geen waar geluk brengen, het behoefde hem niet beduid te worden en hij had
niet noodig het in de harde school des levens te leeren.
Menigeen zal op grond van zijn zwierigen stijl en gedachtig aan het ‘le style c'est
l'lomme même’ zich een oordeel over van der Vlugt's persoonlijkheid gevormd
hebben, in dien zin, dat eenvoud en bescheidenheid niet zijn meest in 't oog
springende karaktertrekken waren. Toch vergissen zich wie mochten meenen, dat
die karaktertrekken hem vreemd waren. Ik meen voldoende aangetoond te hebben
dat hij eenvoudig en bescheiden was. Wat dien stijl betreft: zijn beleefdheid,
hoffelijkheid en zin voor goede vormen kwam er in tot uiting.
Zoo was hij in den avond zijns levens het toonbeeld van een beminnelijk,
bescheiden, eenvoudig geleerde. Met het toenemen in jaren ontwikkelden zich die
hoedanigheden, die het deel zijn niet van elk v e r s t a n d i g maar wel van een w i j s
m a n . ‘Er zijn menschen’, zegt R. Fruin, ‘en zij behooren tot de edelste, ‘die met
1
het klimmen der jaren steeds zachter van inborst en beminnelijker worden’ Van der
Vlugt was van dezulken.

1

Coenraet Droste, Overblijfsels van Geheugchenis, met Aanteekeningen van R. Fruin, p. 332.
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Hij was ook het toonbeeld van een degelijk hollandsch huisvader en genoot van het
verkeer in den huiselijken kring. Wat hij zelf van Kuenen constateerde in zijn meer
besproken biographie over dien vereerden ouderen vriend, kon ook van hem getuigd
worden: ‘Nooit bracht hij aan de maaltijden alleen zijn lichaam mede, zijnen geest
boven latende’. Op zijn ouden dag genoot hij van zijn kleinkinderen, voor wie hij,
met zijn ongelooflijk goed geheugen, een onuitputtelijke schat van kinderverhalen
steeds paraat had.
Het verkeer met zijn huisgezin en zijn bloedverwanten, in Tongeren vooral, en
met de vrienden, die hem daar bezochten, deed hem de verdrietelijkheden en
teleurstellingen des levens vergeten. Want die zijn hem niet bespaard gebleven.
Maar toch, hij zelf was de eerste om het te erkennen, hij was in veel opzichten een
Zondagskind geweest. Als hij door de bosschen van Tongeren wandelde, welde
soms die gedachte in hem op en sprak hij het uit, hoeveel geluk in dat oord zijn deel
was geweest.
Ook was hem de gedachte dierbaar daar eenmaal op het vredig familiekerkhof
te midden van de bosschen zijn laatste rustplaats te zullen vinden. En toen hij het
einde voelde naderen, moet hij het als een voorrecht hebben beschouwd in Tongeren
te sterven. Zacht en kalm ontsliep hij in zijn woning op 5 November 1928.
sten

Op den prachtigen herfstnamiddag van den 8
November 1928 hebben zijn
eenvoudige vrienden uit Tongeren, pachters der familie, hem naar zijn laatste
rustplaats gedragen. Naar waarheid kon van der Vlugt's oudste zwager, de heer W.
Rauwenhoff, bij zijn graf getuigen, dat deze trouwe vrienden gaarne dezen
liefdedienst vervulden. Vóórop in den stoet, die te voet de baar volgde, liep de
vertegenwoordiger van Finland. Dan volgden de familie, de ambtgenooten, de
vertegenwoordigers van de Doopsgezinde Kerk en van vereenigingen en de van
heinde en ver gekomen vereerders, die van der Vlugt een laatsten groet wilden
brengen. Op het kerkhof hadden zich reeds de inwoners van Tongeren verzameld.
Het was een plechtigheid, roerend door haar eenvoud en door de hartelijke
deelneming van allen, die zich daar bevonden. Na de toespraken namen leden van
het zangkoor van Tongeren afscheid van hun ontslapen vriend met het zingen van
zijn lievelingsvers (Ps. 68, vs 10: ‘Geloofd zij God met diepst ontzag’).
Op zijn grafsteen leest men: ‘Hij was getrouw’. Inderdaad dat was hij! Dat
ondervonden zijn familie, zijn vrienden, zijn Kerk, en die vereenigingen en stichtingen,
in welke hij ten einde toe belang bleef stellen; dat ondervonden Finland en
Zuid-Afrika, ook zijn Vaderland, dat trotsch is op hem, die zich den eeretitel verwierf:
Vriend van Finland.
Leiden, Juni 1932.
A.S. DE BLÉCOURT.
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Marx’.
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Levensbericht van Prof. Dr H. Blink
(12 Febr. 1852-26 Dec. 1931)
Het herdenken van dezen ijverigen werker wordt zeer vergemakkelijkt door de
uitgaaf vanwege zijne weduwe en kinderen van een kort voor zijn dood voltooide,
zeer uitvoerige autobiographie, getiteld: Een tijd- en levensbeeld, met de spreuk
ora et labora, bij W.P. van Stockum & Zoon uitgegeven en oorspronkelijk op 12
Febr. 1932, nu op Dec. 1931 gedateerd. Het werd op den eerstgenoemden dier
dagen aan verschillende vrienden en nieuwsbladen verzonden.
De familie heeft zich hiermede aan den wensch van Blink gehouden; hij voorzag
en

niet, dat hij zoo kort voor zijn 80 verjaardag zou sterven.
Uit dit boek leert men Blink in al zijne zelfgenoegzaamheid, maar ook in zijne
goedhartigheid, zijne werkkracht, zijne vlugheid, dikwijls ontaardend in vluchtigheid,
kennen.
Hij was een beminnelijk, toeschietelijk man. Dit maakte, dat hij tal van vrienden
kreeg. Hij noemt hen in zijn boek en van allen, die hij met zorg koos, heeft hij het
een en ander, dat hem bij zijn arbeid te pas kwam, kunnen opsteken.
Hij werd geboren in een dorp in zuidwestelijk Drente, de Wijk. Zijn vader had een
klein boerderijtje en was tevens smid. Na tot den 12-jarigen leeftijd de lagere school
bezocht te hebben, moest hij in beide bedrijven medewerken, overdag op het land,
des avonds in de smederij, en zoo wist de vader, die een vrij groot gezin had, de
koorden van de beurs in handen te houden, zoodat het gezin niet zooals zoovelen,
toen de slechte tijd door de overvoering met Amerikaansch graan aanbrak, in de
schuld kwam. Deze tijd zag de opkomst der hypotheekbanken.
Merkwaardig en op sommige gebieden van andere boerenbedrijven afwijkend
was dit leven, dat hij 9 jaren geleid heeft. Zijne beschrijving daarvan in de
autobiographie is belangwekkend. O.a. ging hij met andere Wijksche boeren des
zomers naar de graslanden ten zuidoosten van het Meppelerdiep om er gras te
maaien. Het kwam voor, dat in den loop van den dag het water opkwam en de
moeite van een geheelen dag verloren was. Andere tijden met schoon weder gaven
goede oogsten, waardoor men voor zijn vee hooi voor den winter verkreeg.
Het land- en smidswerk gaven den ijverigen en denkenden
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Blink te weinig bevrediging. Hij las in zijne vrije oogenblikken veel, maar de keuze
der werken was beperkt en zijne middelen lieten hem niet toe, boeken te koopen,
meestal leende hij ze van den predikant van het dorp.
Zoo kwam de lust bij hem op, onderwijzer te worden. Na lang aarzelen gaf zijn
vader toe en in 1873 werd hij te Meppel leerling der normaalschool voor
hulponderwijzers; hij zat hier op de banken met 4 à 6 jaren jongeren. Na eenigen
tijd kreeg hij vergunning om ook de lessen die aldaar aan de hulponderwijzers ter
verkrijging van de akte hoofdonderwijzer gegeven werden, bij te wonen.
Reeds 7 Oct. 1875 verkreeg hij de bevoegdheid van hulponderwijzer. Op 1 Nov.
d.a.v. trad hij als zoodanig te Meppel in functie en 2 Jan. 1877 verhuisde hij naar
Arnhem in dezelfde betrekking; hij behaalde daar 10 April d.a.v. de akte van
hoofdonderwijzer.
De behaalde successen waren een spoorslag om te trachten, hooger te stijgen
en te Arnhem heeft Blink hard gewerkt met het doel, verschillende diploma's voor
middelbaar onderwijs te bekomen.
Het eerste, dat hij verkreeg, was op 10 Nov. 1878, de akte voor aardrijkskunde.
Hij werd nu door de welwillende medewerking van den inspecteur van het
middelbaar onderwijs Dr D.J. Steyn Parvé benoemd tot leeraar aan de hoogere
burgerschool met 3-jarigen cursus te Harlingen, niet alleen in aardrijkskunde, maar
ook in staathuishoudkunde en staatsinrichting, onder gehoudenheid, daarvoor zoo
spoedig mogelijk de bevoegdheid te erlangen.
In laatstgenoemde vakken werd hij, na zijne benoeming nog eenige maanden te
Arnhem zijnde, door een leeraar aldaar eenigszins ingewijd. Op 1 Nov. 1879 ving
hij de lessen te Harlingen aan. Verder bekwaamde hij zich er in door boekenstudie
en reeds 2 Oct. 1880 legde hij deze examens met goed gevolg af.
Op 1 Sept. 1882 werd Blink leeraar in de aardrijkskunde en kort daarna ook in de
geschiedenis aan de hoogere burgerschool, weder met 3-jarigen cursus, te
Rotterdam. Van deze school was directeur K. Mars, een even bekwaam als humaan
man, een paedagoog van de eerste soort. Deze oordeelde in de eerste maanden
gunstig over Blink, maar werd hem al spoedig minder goedgezind, omdat de orde
in zijne klassen alles te wenschen overliet. Was dit, waarschijnlijk door het geringe
getal leerlingen, te Harlingen minder aan het licht getreden, bij de groote klassen
te Rotterdam kon dit niet verborgen blijven. Blink had vues op de schoonzuster van
Mars en, daar deze hem als een zenuwlijder beschouwde (zonder twijfel was hij dit
alleen door de slechte orde), werkte hij een huwelijk tegen. Blink verzocht, daar het
niet ging, op raad van Mars, ontslag als leeraar, en dit werd hem eervol verleend in
Maart 1884.
Hij was nu zonder betrekking. Door zuinigheid had hij ruim ƒ 1000 gespaard. Hij
ging enkele maanden aan de Sorbonne te Parijs
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studeeren, maar nu werd hem geraden, te Straatsburg, hoofdstad van het rijksland,
te gaan studeeren. Hij is daar een jaar gebleven en na een examen in het Latijn
(Grieksch werd niet gevorderd) en in vier vakken, promoveerde hij in Sept. 1885 in
de philosophische faculteit tot doctor op eene dissertatie, getiteld: Wind- und
Meeresströmungen im Gebiet der kleinen Sunda-Iseln. Hierbij diende het geluk hem
wel op bijzondere wijze, daar hij voor dit onderwerp, hem door zijn promotor
opgegeven, eenige scheepsjournalen, aan het meteorologisch instituut te Utrecht
voorhanden, heeft kunnen gebruiken. Ook het feit, dat men aannam, dat de drie
diploma's van middelbaar onderwijs, nog wel in letterkundige vakken, gelijkstonden
met een doctoraal examen en hij dus tot het doctoreeren toegelaten kon worden,
was een groot geluk.
Hij ging nu te Amsterdam wonen en verhuisde kort daarna naar eene wijk onder
de gemeente Nieuwer-Amstel, zeer nabij Amsterdam.
Reeds in 1885 publiceerde hij een artikel over Varenius, een aardrijkskundige uit
e

de 17 eeuw, in het Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig
Genootschap, en een over de geographie als wetenschap in Vragen des tijds.
In 1886 richtte hij met den geleerden predikant A. Winkler Prins een maandschrift
Vragen van den dag op. Deze trad reeds het volgende jaar wegens hoogen leeftijd
uit de redactie. Hij was nu de eenige redacteur en is dit vele jaren gebleven. Eenige
jaren was zijn oudste zoon Mr Dr J.G. Blink mede-redacteur. Sedert 1890 is een
populair wetenschappelijk bijblad en sedert eenige jaren later een vragenbus aan
het maandblad toegevoegd.
De bedoeling van het tijdschrift was, den normaal ontwikkelden mensch inzicht
te verschaffen in tal van wetenschappen en hare toepassing, die men elders alleen
in uitgebreide leerboeken, die niet in ieders hand zijn, vond.
In 1887 huwde hij Mej. A. Lubberink, als hij uit de Wijk afkomstig. Zij kregen vrij
spoedig een groot gezin, 4 zonen en eene dochter. Hij had het geluk, dat allen
intelligente en ijverige leden der maatschappij zijn geworden. De oudste zoon is
tengevolge van overwerken door eene verlamming getroffen; hopen wij, dat de
genezing spoedig moge intreden.
Te Amsterdam (Nieuwer-Amstel) gaf hij veel lessen aan personen, die zich voor
examens in middelbaar onderwijs wenschten voor te bereiden.
Hij werd te Nieuwer-Amstel vrij spoedig (in 1891) tot lid van den gemeenteraad
verkozen.
Te Amsterdam had men voor buiten de gemeente wonenden een verhoogd
schoolgeld ingevoerd en om daaraan te ontkomen richtte Nieuwer-Amstel, welks
voorstad van Amsterdam toen 30000 inwoners telde, eene hoogere burgerschool
met 3-jarigen cursus op. Blink werd daarvan 1 Sept. 1894 directeur en moest dus
aftreden als lid van den raad.
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Deze betrekking duurde niet lang. Wij vernemen niet van slechte orde, bij een
directeur komt dit euvel ook uit den aard der zaak in veel mindere mate dan bij een
gewoon leeraar voor. Bij de wet van 20 Maart 1896 kwam de annexatie van het als
stad bebouwde deel van Nieuwer-Amstel bij Amsterdam tot stand, en de hoogere
burgerschool, van welke Blink directeur was, werd opgeheven, in het bijzonder
omdat men in dit deel van Amsterdam geen hoogere burgerschool met 3-jarigen
cursus noodig achtte. Blink verkreeg een wachtgeld van f 2000, dat hij tot zijn dood
heeft genoten.
Zijne leeraren werden meest allen door de gemeente Amsterdam later aan hoogere
burgerscholen benoemd.
In 1896 werd hem opgedragen, aan Koningin Wilhelmina les in kosmografie te
geven, hoewel hij in dat vak geen diploma had. Hij werd na afloop ridder der Orde
van Oranje-Nassau.
Sedert heeft hij zich onafgebroken beziggehouden met het populariseeren van
verschillende wetenschappen, en ook, zooveel hem dit mogelijk was, met het
openbare leven. Dat hij dit te Nieuwer-Amstel reeds gedaan had, wordt bewezen
door zijne verkiezing na kort inwonerschap tot raadslid.
Hij vertrok in April 1899 naar 's-Gravenhage en is daar tot zijn overlijden blijven
wonen.
Zeker vooral als gevolg van zijne Vragen van den dag en van het feit, dat hij reeds
vroeg in andere tijdschriften over allerlei schreef, was hij in uitgeverskringen zeer
gezocht. Het kwam zelfs voor, dat hij eene overeenkomst met een uitgever over het
schrijven van een boek sloot, alvorens nog een letter daarvan op het papier stond,
alleen op het schema van den inhoud, dat hij den uitgever voorlegde. Eene crisis
als de tegenwoordige, waarbij de bezuiniging bij particulieren in de eerste plaats
het debiet der boekwerken treft, heeft hij niet, althans niet tot het hoogtepunt
medegemaakt.
Toen Blink in de kracht van zijn leven was, heeft hij zeer veel geschreven. In den
aanvang waren daaronder artikelen, voor welke een geleerde van den eersten rang
zich niet zou behoeven te schamen.
Dr W.C.H. Staring had de daling van den Nederlandschen bodem in de laatste
eeuwen, ja zelfs in den historischen tijd, bestreden, en was daardoor gedwongen,
eene gekunstelde uitlegging te geven voor de vorming van het laagveen, dikwijls
tot dikten van 7 Meter voorkomende. Hij beschouwde die vorming als het gevolg
van het somtijds, maar geheel plaatselijk, in luwe hoeken voorkomend verschijnsel
der drijftillen. Het komt somtijds voor, dat eene laag modder op den bodem van een
waterplas door de wortels van de er op groeiende waterplanten doorploegd wordt
en zij, als de planten haren wasdom bereikt hebben, samen drijfvermogen krijgen
en van den onderliggenden vasteren grond, met welken de modder bijna niet
samenhangt, wordt losgerukt en gaat drijven. Op zulk een drijftil groeien landplanten,
door hun
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gewicht gaan zij dalen, en zoo komt het veen tot stand. Het is eene verdienste van
Blink, dat hij in een artikel in het Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap
van 1892 de onjuistheid van Staring's theorie heeft aangetoond.
Later heeft Blink er zich minder op toegelegd, de wetenschap vooruit te brengen,
hij bepaalde er zich toe, hetgeen hij belangwekkend achtte, aan zijne lezers mede
te deelen. Een als standaardwerk bedoeld boek, Van Eems tot Schelde, waarvoor
hij vele reizen gedaan en aanteekeningen gemaakt heeft en dat, met vele illustraties
e

verrijkt, van 1902 tot 1905 in 4 quarto-deelen verscheen, zegt in het 2 deel, blz.
202:
‘De weg buigt zich van Ouwerkerk naar het noorden langs het in 't lommer
e

verscholen oude dorp Kapelle, waar in de 15 eeuw de adellijke huizen Gistelis,
Maalstede en Bruelis gevonden werden, die thans zijn verdwenen.’ Dit slaat op het
gehucht Kapelle op het eiland Duiveland. Op blz. 236 van hetzelfde deel vindt men
omtrent het dorp Kapelle op Zuid-Beveland:
‘Ten noordoosten van Kapelle lag oudtijds het kasteel Maalstede of Maelstede,
dat voor een der oudste kasteelen van het eiland gehouden werd en van omstreeks
het jaar 1200 moet dagteekenen.’
De laatste alinea is juist en ook Gistelis en Bruelis lagen onder Kapelle op
Zuid-Beveland, maar Kapelle op Duiveland heeft geen kasteel gehad.
Dergelijke fouten waren gevolg van het veel schrijven door Blink, tengevolge
waarvan hem de tijd ontbrak om alles conscientieus na te zien.
Dit neemt niet weg, dat er veel, dikwijls uit werken als de Tegenwoordige Staat
e

der Nederlanden uit het laatst der 18 eeuw overgenomen, voor een ontwikkeld
lezer uit dit werk te leeren valt. Zoo is het ook met andere zijner omvangrijke boeken,
waaronder te noemen zijn:
Nederland en zijn bewoners, 3 deelen, uitgegeven van 1887 tot 1892.
Tegenwoordige Staat van Nederland, 1 deel, uitgegeven in 1897.
Drenthe in het verleden en heden, 2 deelen, 1901.
Economische atlas van Nederland, 1906.
Geschiedenis van den boerenstand en van den landbouw in Nederland, 2 deelen,
1902-1904.
Nederland als tuinbouwland, 1916.
Deze werken hebben alle betrekking op Nederland.
Op de Nederlandsche koloniën hebben betrekking:
Nederlandsch Oost- en West-Indië, geographisch, ethnographisch en economisch
beschouwd, 2 deelen, 1905-1907.
Een eeuw van koloniaal bewind, 1913.
Nederlandsch Oost-Indië als productie- en handelsgebied, 1919.
Sumatra's Oostkust, 1926.
De inlandsche landbouw in Nederlandsch-Indië, 1926.
Op de landen buiten Nederland en zijne Koloniën hebben betrekking:
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Eenige werkjes over Zuid-Afrika, 1887-1889.
Het Kongoland en zijne bewoners, 1891.
De inwoners der vreemde werelddeelen, 4 deelen, 1898-1902.
China en de Chineezen in 't verleden en heden, 1911.
Japan als een economisch-geographisch gebied in 't verleden en heden, 1922.
De petroleumindustrie, 1924.
Britsch-Indië in den loop der tijden, 1930.
Eindelijk wordt de aardrijkskunde in haar geheel behandeld in:
De geographie als wetenschap, 1885.
Mensch en aarde, 1918.
Hij is als het ware, althans voor Nederland, de uitvinder van het vak economische
aardrijkskunde, waaraan zijn tweede tijdschrift geheel gewijd is.
Toen omstreeks 1905 Blink's groote werkkracht begon te verminderen, heeft hij
toch zijne beide tijdschriften geregeld kunnen doen verschijnen. In 1906 was hij
door den invloed van zijn vriend P. van Hoek, directeur van landbouw, benoemd tot
wetenschappelijk adviseur bij de economische bibliotheek van het departement van
Landbouw, Nijverheid en Handel. In 1909 richtte hij de Vereeniging voor
Economische Geographie op: deze vereeniging, die geldelijk door een aantal
vooraanstaande industrieelen gesteund werd (wel een bewijs van het vertrouwen,
dat men ook in die kringen in Blink had), verkreeg spoedig vele abonné's en kon
zich goed bedruipen. Het salaris voor de er in geschrevene artikelen was belangrijk
hooger dan in andere periodieken, die dikwijls in Nederland een kommerlijk bestaan
hebben. Zelf heeft hij van dat hooge salaris het meest geprofiteerd, daar hij somtijds
het geheele tijdschrift met zijne geschriften vulde. Om dit niet in het oog te doen
vallen, teekende hij sommige artikelen met Dr B. (Blink) van W. (Wijk), Dr H. (Hendrik)
van Hage (den Haag) en dergelijke namen, ook somtijds Spectator.
Hij had voor het overtypen van zijn artikelen in zijne beide tijdschriften reeds lang
eene jonge dame in zijn dienst. In 1910 kreeg hij van het bestuur gedaan, dat zij in
dienst van de Vereeniging voor Economische Geographie overging.
Een der hoofdwerkzaamheden van een ambtenaar aan de landbouw-bibliotheek
was het vertalen van door Blink aangegeven artikelen uit buitenlandsche tijdschriften.
Deze werden dan in een der twee tijdschriften van hem opgenomen, somtijds zonder
dat hij de verkeerde opvattingen aanwees, ook al doordat de tijd hem ontbrak.
Over dergelijke tekortkomingen moet men niet te scherp oordeelen. Voor zichzelf
had hij geen behoeften en hij heeft sedert zijn huwelijk, evenals voor dien tijd, het
hoofd geldelijk boven water kunnen houden, iets hetgeen bij iemand zonder vaste
betrekking of vast inkomen (uitgezonderd zijn pensioen sedert 1896) in ons land
moeilijk is, ja bij iemand, die van zijne pen moet leven, bijzonder moeilijk. En hij
heeft al zijne kinderen uitstekend onderwijs doen geven.
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Toen in 1908 besloten was, dat te Utrecht aan de rijks-universiteit twee hoogleeraren
in de aardrijkskunde benoemd zouden worden, een meer met het oog op de
samenstelling van den bodem en een in algemeenen zin, ware Blink gaarne in een
dier ambten benoemd. Aan het Aardrijkskundig Genootschap werd door den
Utrechtschen Senaat gevraagd, wie voor laatstbedoelden leerstoel het meest in
aanmerking kwam. De voorzitter J.W. IJzerman verzocht de bestuursleden, die
daarnaar gading maakten, zich te verwijderen. A.A. Beekman, die zeker het meest
in aanmerking gekomen ware, bleef en Blink verwijderde zich. De uitslag was, dat
13 stemmen op J.F. Niermeijer, die ook benoemd werd, en 3 op Blink werden
uitgebracht.
Hij had reeds eenigen tijd verschil met de redactie van het Tijdschrift van het
Aardrijkskundig Genootschap, waarin voor Nederland de hoofdpersonen waren de
bij uitstek bevoegden Beekman en Dr C. Easton, naar aanleiding van zijne artikelen
in het tijdschrift over nederzettingen in verschillende provinciën van ons land, in
1906, waaromtrent men van oordeel was, dat er weinig of geen nieuws in voorkwam.
Deze artikelen heeft hij later in een zijner tijdschriften voortgezet.
In 1909 nam hij ontslag als bestuurslid en als lid van het Aardrijkskundig
Genootschap.
Wat betreft Blink's bemoeiïngen met de publieke zaak, kan in de eerste plaats
medegedeeld worden, dat hij in Juni 1901 kandidaat van de liberale partij in het
Kiesdistrict West-Stellingwert was, maar niet gekozen is. Toen de gekozene, G.L.
van der Zwaag, de benoeming voor een ander district aannam, werd hij bij de nieuwe
verkiezing in Aug. d.a.v. weder kandidaat gesteld, maar weder niet gekozen.
In eene vereeniging, waar het intellectueele 's-Gravenhage samenkomt en
discuteert over allerlei onderwerpen van beteekenis, ging bijna geen avond voorbij
of Blink mengde zich in de discussie; hier bleek wel zijne encyclopedische kennis.
In 1899 richtte hij te 's-Gravenhage eene afdeeling van de
Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Vereeniging op, van welke hij voorzitter was en
vele jaren bleef. Hij was verder eenige jaren lid der commissie van toezicht op het
lager onderwijs en voorzitter der commissie van toezicht op den gemeentelijken
handels-cursus.
Hij hield over vele onderwerpen voordrachten in de maatschappij tot Nut van 't
Algemeen en in die van Nijverheid, in verschillende plaatsen. Onder twee belangrijke
zaken heeft hij verder nog zijne schouders gezet.
Vooreerst de noodzakelijkheid van de oprichting eener hoogere handelsschool,
gelijk er in het buitenland vele waren. Onder een pseudoniem heeft hij daarvoor in
Dec. 1902 het denkbeeld geopperd in de Amsterdamsche Courant: hij wilde deze
inrichting te Amsterdam hebben, in 1906 is zij onder den naam Handelshoogeschool
te Rotterdam tot stand gekomen.
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In de tweede plaats de verbetering der Nederlandsche handelsstatistiek. In de van
rijkswege uitgegeven in-, door- en uitvoerstatistieken was in 50 jaren de waarde der
goederen nooit herzien, zoodat b.v. quinine, die in dien tijd tot 1/50 van den ouden
prijs per kilogram verminderd was, nog met den ouden prijs voorkwam. Blink schreef:
De Nederlandsche handelsstatistiek is een zee van onwaarheid. Sedert zijn deze
fouten verbeterd.
In het buitenland werd Blink door velen op hoogen prijs gesteld. Hij werd in 1888
lid der Duitsche centrale commissie voor wetenschappelijke kennis van het land,
en vast medewerker van het Geographisches Jahrbuch van Wagner, van
Petermann's Mitteilungen en eenige jaren van de Annales de Géographie.
De geschiedenis van den landbouw werd gunstig gerecenseerd door Sombart,
en Blink's dissertatie eveneens gunstig door Hann, beiden bekende geleerden.
In de Haagsche jaren heeft Blink zich nog weder tot het onderwijs aangetrokken
gevoeld. Uit eigen initiatief werd hij in 1901 privaatdocent aan de Leidsche universiteit
in de aardrijkskunde. In 1906 werd hij leeraar aan de Rijks Landbouwschool te
Wageningen, in 1910 leeraar in de aardrijkskunde aan de Hoogere Krijgsschool en
in 1913 lector aan de Handelshoogeschool te Rotterdam. Naar aanleiding van de
laatste benoeming legde hij het privaatdocentschap neder. Ook nam hij in 1914
ontslag als leeraar van de Hoogere Krijgsschool.
In 1918 werd de Landbouwschool Landbouwhoogeschool en Blink met vele
anderen dientengevolge hoogleeraar. Nu was zijn liefste wensch, Prof. Dr te zijn,
vervuld.
In 1923 legde hij de ambten van hoogleeraar en lector neder.
sten

Bij gelegenheid van zijn 70
verjaardag, een jaar te voren, vormde zich een
comité; wel meer dan 100 vereerders vereenigden zich aan een hem aangeboden
feestmaaltijd. Bij deze gelegenheid werd hij ridder van den Nederlandschen Leeuw.
Laat ik ten slotte mededeelen, dat hij een vlot vers schreef. In de autobiographie
worden daarvan voorbeelden medegedeeld.
Midden Dec. 1931 werd hij door eene ziekte overvallen, die in den aanvang niet
in het minst levensgevaarlijk scheen, maar spoedig verergerde. Zijn uiteinde was
zacht en kalm. Overeenkomstig zijn wensch is hij op het kerkhof zijner geboorteplaats
begraven. Zijne weduwe hoopt te eeniger tijd in hetzelfde graf bijgezet te worden.
Van al hetgeen belangrijk is onder het door hem geschrevene zijn de titels
medegedeeld achter zijne autobiographie, zoodat het onnoodig is, die hier te
herhalen.
J.C. RAMAER.
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1

Levensbericht van Richard Gerald Anthonisz
(22 October 1852-3 Januari 1930)

The family to which Mr Anthonisz belonged settled in Ceylon, at Jaffna, early in the
seventeenth century. His great-grandfather, Jacobus Cornelis Anthonisz, removed
to Galle in 1784, and when the Island was ceded to the British in 1796 held the post
of Boekhouder and Zoldy Overdrager in the Dutch Company's service. Two of his
sons came under the influence of the Wesleyan Mission which came to Ceylon in
1814. One of them, Johannes Christiaan (1793-1845), entered the Wesleyan ministry
in 1819; the other, Abraham, (1799-1875) intended to do likewise, but was dissuaded
by his people from entering the regular ministry, though he laboured to the end as
if he were an ordained minister. Abraham's son, Joseph Richard (1827-1891),
married Anna Maria Anthonisz, a descendant of Abraham Anthonisz of Amsterdam,
who came to Ceylon in 1736, and was the architect of the Dutch Church in Galle.
nd

Richard Gerald, their eldest child, was born in the Fort of Galle on the 22 October
1852. He received his early education at the Galle Central School, of which Mr J.R.
Anthonisz, his father, was Second Master, and then came down to Colombo and
entered the Academy. But his career here was not destined to be long. Eight months
after he entered, a severe attack of rheumatism compelled his removal to Galle.
After a time he returned to School and then apprenticed himself as a law student.
In 1873 Mr Anthonisz took up a small post in the Customs

1

Dr L.A. Prins te Colombo had de goedheid een reeds in het Engelsch verschenen artikel ter
gedachtenis van ons afgestorven medelid, den Heer R.G. Anthonisz, aan te vullen en om te
werken tot een Levensbericht voor onze bundel; of eigenlijk was de bescheiden bedoeling
ons materiaal te verschaffen, waaruit hier een Levensbericht kon worden samengesteld. ‘Ik
heb’ - schreef Dr Prins - ‘zooveel mogelijk gegevens omtrent den Heer Anthonisz verzameld,
waaruit U een beknopte geschiedenis kunt samenstellen. Ik hoop dat het U geen bezwaar
is, dat zij in het Engelsch geschreven zijn. Ik kan ze niet voor U vertalen, daar ik de Hollandsche
taal niet volkomen machtig ben.’ Overtuigd dat onze medeleden zullen verkiezen van de
gegevens kennis te nemen zooals de Heer Prins die zond, heeft het Bestuur besloten die
onverkort en onvertaald in het Engelsch te laten drukken. De secretaris H.T. Damsté.
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Department, which he did not hold long, for in 1876 he passed his Law examination,
and was duly enrolled a Proctor of the District Court of Galle. But the practice of his
th

profession did not give him all he asked for, and on the 12 February 1877 h e had
married Ellen Deutrom, for whom he bad long cherished a deep affection. The
headmastership of the Wesleyan Richmond College fell vacant just then, and he
was persuaded to take it, if even for a time. In less than a year, he was appointed
First Assistant Master of the Galle Central School, of which Mr James Anthonisz
th

was still Headmaster. This was on the 15 August 1879, and from this date began
his long career of forty-two years service under Government. In 1881 he was called
upon to act as Fifth Form Master in the Colombo Academy, and when the
Headmastership of the Galle Central School fell vacant, he was appointed to that
post.
When Government gave up its English Schools, Mr Anthonisz was appointed
st

Registar of Lands at Kurunegala. He returned to Galle as Registrar of Lands on 1
January, 1888, and four years later was appointed Assistant Registrar General in
Colombo. From May to August 1897 he acted as Police Magistrate, Matara, and
then, till the end of 1898, as Office Assistant to the Government Agent at Ratnapura.
He was then brought back to his duties as Assistant Registrar General, for while
holding this appointment, an event occurred which changed the whole tenor of his
life. A claimant to certain lands in the Matara District challenged the Government to
produce a Dutch document which he believed would support his claim. The
Government knew nothing of this document, but as Anthonisz had previously been
of service in deciphering old manuscripts, he was deputed to search for the Dutch
document. As the work would require much time and most careful investigation, he
th

was on 15 Juli, 1899, appointed Examiner of Dutch Records.
When Mr Anthonisz undertook the examination of the records they were in the
keeping of the Government Record Keeper, huddled together on a few shelves,
uncatalogued, and practically uncared for. They were not available for reference,
and no one in the office knew the Dutch language. The Galle Records had been
stowed away in large packing cases in the Colombo Museum. They were now
brought to the Colonial Secretary's Office, where accommodation of a sort was
provided for them. Later on, the Dutch Thombos (Land and School Registers) were
added to the collection. It was clear that no man could attend to the work of arranging,
classifying, and cataloguing these manuscripts unless his whole time were given to
it, unless he knew something of Dutch matters and the Dutch language, and unless
he was thoroughly interested in the subject. Mr Anthonisz was made permanent in
st

the post of Archivist and Librarian on the 1 January, 1902.
He was plainly the most suitable, perhaps the only suitable
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man for the new office, and what qualifications he possessed will appear if we linger
somewhat on his early training. He has himself left a record circumstances ’which
had a great influence at this period of my life in giving my mind that turn towards
the study of the history and traditions of our race which has been a dominant motive
with me throughout my life. Dutch as a domestic speech had long since disappeared
from among us; but most of the old people whom I knew in my childhood had been
closely associated with Dutch times, and many of them were well acquainted with
the language. In our own little family circle, for instance, there was my grandfather
th

(Rev. Abraham Anthonisz), born at the end of the 18 Century, who could speak
and read the language fluently, although at the time I knew him he had scarcely any
occasion to use it. The home language in all the best Dutch Burgher families at that
time was Portuguese. But my grandfather often interlarded his speech with short
Dutch phrases, and occasionally capped a statement with a pithy little Dutch proverb,
such as, nood breekt wet; uit het oog uit het hart; hoogmoed komt voor den val;
niemand kan twee heeren dienen; etc. Thus, while quite a little child, these phrases
became familiar to me, and I liked pronouncing them.’
The old town of Galle gave Mr Anthonisz ample scope for his studies and
researches, and the atmosphere of the place, still reminiscent of Dutch times,
encouraged investigation. Another student of Dutch lived there, Mr F.H. de Vos,
with whom Mr Anthonisz, when in Kurunegala, corresponded, ’sometimes in Dutch
and sometimes in English.’ When they were brought together again, in January
1888, they worked heartily and incessantly in genealogical and historical researches,
often contributing to the ’Ceylon Literary Register’ on Dutch subjects. Also, when
teaching in the Colombo Academy, Mr Anthonisz would constantly visit the Record
Room to examine Dutch manuscripts. Thus, when he was appointed, first, Examiner
of Dutch Records, and then, Archivist and Librarian, there was no question as to
the fitness of the man for his work.
How fully he justified the appointment has been told before, and will bear retelling
in brief. First, the Galle Records, which were wanted at once, were arranged,
numbered, bound, and catalogued. A catalogue of them, numbering 78 pages, was
printed in 1906. The Colombo Records were next taken in hand, and then the
Thombos. All were arranged, and lists were made of them. Alphabetical indexes
were afterwards made to
(a) Government Grants, 1685-1750;
(b) Grants of Ratmahara lands in the Matara District;
(c) Last Wills executed in Colombo, 1700-1787;
(d) Acts of Appointments 1751-1781;
(e) Proceedings of the Political Council, 1656-1796.
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To this last an account was added of the functions of the Political Council, with an
outline of the system of Government.
The student of Dutch history in regard to Ceylon will understand and appreciate
the value of this achievement, by which reference to any particular subject dealt
with in the Records is made, not only accessible, but comparatively easy. To do all
this, and to do it all so well, is eminently to Mr Anthonisz's credit, though it was not
work which brought him prominently into notice. But, in addition, he was called upon
continually to furnish transcripts, translations, and reports on claims to land said to
have been given in Dutch times; while occasionally he was summoned to give
evidence in Courts of Law on these claims.
In the year 1901 Mr Anthonisz was given an official Assistant. Miss Sophia Pieters
of Amsterdam was appointed, and her primary duty was to translate the ’Memoirs’
of Dutch Governors and Commandeurs who, when they retired from office, left
written instructions for the information of their successors. Ten of these were printed,
and have been used with considerable advantage by writers on the Dutch period of
Ceylon history. To these published ’Memoirs’ Mr Anthonisz contributed valuable
introductions.
It was in 1907 that Mr Anthonisz came at length to the realization of some of his
ideals in regard to the Dutch Community in Ceylon. That Community, by reason of
its Western origin and its familiarity with Western habits and modes of thought, took
a leading part among the peoples of the Island immediately after its cession to the
British. They were known as Dutch Burghers, but the emphasis on the word Dutch
gradually weakened, and they were spoken of, and rightly spoken of, as Burghers;
for when the Dutch Company's servants ceased to serve it they became Burghers.
The name was, however, more and more freely bestowed on those who had no
claim to it, whose origin, customs, traditions, and ideals had nothing to do with the
Dutch. It is no wonder that to the Burghers were attributed ideas, habits, and defects
with which they had no concern.
What Mr Anthonisz laboured for was to bring together the scattered members of
the Community and to unite them is maintaining the honourable traditions of their
race. With this object the Dutch Burgher Union was founded. On him and Dr L.A.
Prins (who was Joint Secretary with him during the preliminary meetings) fell the
brunt of the work of organization.
The movement was criticised, opposed, and abused without stint. Every witling
made it the theme of his nonsensical jests and his borrowed epigrams. Every one
who doubted what place he would have in the movement either attacked it or held
aloof. It was denounced as a political scheme. It was denounced as a movement
hostile to other communities. It was ridiculed as Utopian, as the dream of a visionary
who was not in touch with the realities of the
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present. It was exclusive, it was cliquy, it made for disunion rather than union. The
poorer and less highly-placed feared it was not for them, and the richer ones
wondered how far it would interfere with their conventional attitude towards the poor.
We can afford to smile at these futilities now, but they were a sore trial to the sensitive
mind of Mr Anthonisz. He persevered, however, and was sustained by the hearty
co-operation of loyal friends who would not allow themselves or him to be
brow-beaten; and it was only after he had made the position of the Union secure,
and made the Union a power for good, that he consented to be its President. On
th

the 14 October 1914, while he was still Secretary, over a hundred members of the
Union met in the newly-built Union Hall at a dinner given in his honour.
All the activities in which the Union was engaged were guided and inspired by Mr
Anthonisz. He did his best to promote the study of the Dutch language, though the
response to that was not as hearty as he wished it to be. But the celebration of the
Feast of S. Nicolaas was enthusiastically supported year after year. The JOURNAL
of the Dutch Burgher Union was started and principally written by him, and he gave
it that distinctive tone which his successors in the editorship have striven to maintain.
A list of Mr Anthonisz's valuable contributions is given in the Bibliography elsewhere,
and they will shew how liberally he dispensed the fruits of his researches. In the
Genealogical Committee he was, of course, the final authority, and here, more than
elsewhere, his breadth of view prevailed.
In June 1919, he received the honour of the Imperial Service Order. He was also
appointed a Justice of the Peace for the Western Province. Ten years earlier he
had suffered a severe blow in the death of his wife, Ellen, at Pleasance, Havelock
Town, where he spent many happy and useful years. Five children were born of
that marriage, of whom two survive him.
In 1912, he married Miss Sophia Pieters, his colleague at the Archives Office.
nd

She died on the 2 June 1921. Mr Anthonisz had retired from Government Service
as from the previous day. They had looked forward to spending a quiet life of
cultivated retirement at Toniston, Heneratgoda, a pleasant estate which had been
recently purchased by them; but this was not to be.
His life was now solitary, except for his brother who shared his retreat at Toniston,
and for the frequent visits of his relatives and a number of intimate friends. At
Toniston his methodical habits and love of order found larger room; books neatly
and carefully arranged and ready for reference at any time; current magazines and
periodicals piled on shelves and tables in chronological order; and his ample
collection of Dutch documents and notes on Dutch matters connected with Ceylon
tied together in clearly docketed bundles. The trellised dining room was open and
airy;
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and here on an occasional holiday he would feast his friends with dishes that recalled
a now almost forgotten art. On the broad verandah friends would sit for intimate talk,
and nearly all the talk was about how the aims of the Union and the welfare of the
Community could best be furthered.
He paid what attention he could to the duties of his small estate, and he gave
some time to planting fruit-trees and flowers on it. But all his leisure, and much more
than his leisure, was devoted to his favourite studies in history. Still, he had hobbies
to which he would frequently turn. He had a working knowledge of carpentry,
book-binding, printing, and photography. He was a collector of postage stamps. And
he could sketch with considerable insight and accuracy. The text engravings in his
’Dutch in Ceylon’ were all his own fine work.
’The Dutch in Ceylon’, of which the first volume was published in June last year,
was intended to set forth fairly, lucidly, and in some detail, the facts of the Dutch
occupation of Ceylon. These facts were only partially known even to students, for
they are, for the most part, buried in the documents stored in the Archives. They
had to be studied and put together, not only to provide a history, but also to correct
the common mass of conjectures, misinterpretations, mistranslations, and
misrepresentations of Dutch rule and Dutch social life. No one was better fitted for
this task than Mr Anthonisz, who, with all the information at his command had also
the historian's sense of justice and a real sympathy with the peoples whom the Dutch
in Ceylon ruled. The first volume was mainly a preliminary statement of the case,
and brought the history down to the capture of Jaffnapatam in 1658, and nothing is
more remarkable in the volume than the fairness with which facts are stated. The
Dutch periodical ’Neerlandia’ was quick to observe this: ’What we find most attractive
in this history by Mr Anthonisz is that he fearlessly describes both the good and the
bad.’ In the second volume he proposed to enter more fully into the subject, first,
shewing the progress of Dutch rule under each governor, and then devoting separate
chapters to Dutch institutions and modes of life. Thus, there were to be chapters on
the administration of justice, charitable institutions, domestic life, the inhabitants of
towns and of villages, slavery, public and private buildings, trades and industries.
A third volume would probably be necessary to deal with Kandyan affairs and the
end of Dutch rule in Ceylon. How much of all this was accomplished cannot be
ascertained till his papers are examined: but it is clear that no one can adequately
carry out Mr Anthonisz's purpose in the way he intended, and with his calm judgment
and lucidity of expression.
No reference to Mr Anthonisz's writings can ignore his ’Report on the Dutch Records
in the Government Archives at
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Colombo’, published in 1907. Though aiming at nothing more than a brief history of
the records and a general description of them, it is a remarkable little compendium
of information, shewing how much it is possible for a student of Dutch history to
discover and use for the general benefit. There are also the notes, in small type,
telling us a good deal about the personal history of the governors, and about places
and terms connected with the Dutch administration of the Island.
Towards the end of August, 1929, a message reached Colombo that Mr Anthonisz
was seriously ill at Toniston. Medical aid was at once given, and he was brought
down to Colombo, where for a couple of months he was confined to his bed, and
then to his room. The seventy-seventh anniversary of his birthday was spent in
Colombo, and by the end of November he had sufficiently recovered from his illness
to return to Toniston where he longed to be again. There he kept fairly well, and
enjoyed a happy Christmas-time with his nearest relatives. But scarcely did the week
pass before he was ill again. He wrote to Dr Prins: ’I am again feeling very unwell
and wish to consult you. Come as quickly as possible, and do not be offended with
me for troubling you so often. I am not strong enough to write more.’ This was the
last letter he wrote. He had again to be brought down to Colombo. It was the
nd

beginning of the end. On Thursday, the 2 January, he seemed to be more cheerful,
and talked freely to Dr Prins, in both Dutch and English, on subjects nearest his
heart. On Friday morning there was a change for the worse, and at half-past ten the
eager spirit left his frail body.
’Nothing is here for tears.’ It is to courage and united action we are called: to carry
on the work he established for our welfare as a Community; to carry it on undeterred
by difficulties, by the idle sneers of the thoughtless, by the weak fears of the timid,
and more than all, by harmful insistence on our individual views. He has left us an
example of a life of exceptional usefulness and value, a life spent in quiet and
retirement, but in industrious toil, far from the noise of trumpets and the clash of
tongues. The simplicity of his life in an age of parade and excitement stands out as
a lesson to us. His gentleness made him great. His speech and act were alike marked
by that refined and kindly courtesy which we are accustomed to associate with an
older generation of more leisurely habits, cultivated tastes, and inherited powers of
self-control. The great work he has done will endure, and by it he has righly earned
the gratitude and honour of the Community he served so well.
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Levensbericht van Prof. Mr J.E. Heeres
30 Mei 1858-16 Febr. 1932
In de pastorie van het bloeiende Groningsche landbouwdorp Zuidhorn werd Jan
sten

Ernst Heeres den 30
Mei 1858 geboren. Zijn vader, Ds Gerrit Heeres, de later
zoo geziene en invloedrijke predikant, had als jong hulpprediker zijn intrede in die
pastorie gedaan, om zijn hoogbejaarden grootvader, Ds Winter, bij te staan en ten
slotte op te volgen. Grootvader en kleinzoon zouden te samen 110 jaar in dezelfde
gemeente staan en hetzelfde huis bewonen.
Ook de moeder, Janna Wilhelmina Paulina Doorenbos, stamde uit een
domineesfamilie; haar vader was vele jaren predikant in Smilde.
Het oude, gastvrije huis zag den jonggeborene opgroeien tot een stoeren knaap,
die het middelpunt werd van een groep schoolkameraadjes, waarvan enkele hem
tot op zijn ouden dag trouwe vrienden zouden blijven. In die schooljaren werd de
band hoofdzakelijk gevormd door gemeenschappelijke belangstelling voor
eierverzamelingen of vreemde postzegels, die begeerde ruilobjecten vormden. Wat
later was het de Fransch-Duitsche oorlog, die allen zoo in beslag nam, dat eieren
en postzegels er door in het vergeetboek geraakten. Aan welke zijde de sympathie
was, blijkt uit de bijnamen van Moltke en Bismarck, die aan enkele leiders ten deel
vielen.
Na de lagere en de Fransche school te hebben afgeloopen, moest Jan Ernst aan
de studie der klassieken beginnen, want het was vanzelfsprekend, dat hij de
familietraditie zou voortzetten en Theologie gaan studeeren. Hij had daarbij het
zeldzame voorrecht, dat de grondslagen van de kennis der oude talen door zijn
moeder konden worden gelegd. Als zoovele andere dorpspredikanten van die dagen,
had Ds Doorenbos begaafde jongelieden uit zijn gemeente klaargemaakt voor de
Universiteit, en zijn intelligente dochter had con amore die lessen bijgewoond. Daar-
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door kon zij nu haar zoon zoover brengen, dat hij werd toegelaten tot de derde
klasse van het Groningsche gymnasium.
Het werden prettige schooljaren daar in Groningen, maar het allerprettigst waren
toch de vacanties. Een der grootste genoegens van den Groningschen gymnasiast
bestond in tooneelspelen, en hij vormde met enkele dorpsvrienden een
rederijkerskamer. In de vacanties trokken de jeugdige artisten de dorpen in den
omtrek rond om velen te doen genieten van hun dramatische talenten.
In 1877 deed Heeres met succes eindexamen, en het verlangen, om student te
sten

worden, was zoo groot, dat hij zich nog vóór de vacantie, den 8
Juli, liet
inschrijven, en wel voor Theologie en Letteren; dit laatste als liefhebberij-vak. Doch
al heel spoedig kwam hij tot de overtuiging, dat zijn roeping niet uitging tot het ambt,
waarvoor de Godgeleerde studiën voorbereiden. Het waren andere bezwaren dan
die van enkele zijner conmilitones, die, blijkens een faculteitsverslag in den almanak,
protesteerden tegen de vele colleges der theologen: op enkele dagen der week zes
uur per dag!
Om zichzelf op de proef te stellen en den ernst van zijn plannen te toonen, begon
hij met ijver Rechten te studeeren, zonder daar zijn ouders iets van te zeggen, tot
hij op een goeden dag thuiskwam met de mededeeling, dat hij candidaat in de
Rechten was geworden. Het ligt voor de hand, dat deze verrassing zijn ouders
eenerzijds wat teleurstelde, maar zij waren verstandig genoeg om geen bezwaren
te maken toen hun bleek, dat de verandering uit overtuiging was geschied.
Heeres was, vooral in zijn eerste jaren, een vroolijk student, die op velerlei terrein
vermaak en ontspanning zocht. Hij deed veel aan alle soorten lichaamsoefening en
was vooral een enthousiast ruiter.
Sterk komt in de studentenjaren de liefde voor literatuur en tooneel tot uiting. Zoo
was hij in 1879 redacteur van den almanak, verscheidene jaren Groningsch redacteur
van het algemeen studentenweekblad Minerva, secretaris van het tooneelgezelschap
‘Neem ons, zooals wij zijn’ en van het genootschap ‘O.O.Z.O.O.’, onder 't motto:
‘Zij, die in harten spelen, spelen hoog’. Maar boven al was hij een werkzaam lid van
Discendo Discimus, waar hij meermalen schetsen van eigen hand voordroeg, zoo
als ook het geval was met de beide novellen, welke zijn opgenomen in den almanak
van 1881: ‘De firma Hoofts en Zonen’, en ‘Franz, een verhaal uit den oorlog van
1870’.
De Studenten zangvereeniging telde hem evenzeer onder haar meest geestdriftige
leden.
Bij den aanvang van het cursusjaar 1881/1882 trok Heeres zich uit het studenleven
terug, doordat hij niet langer lid was van Vindicat atque Polit, en sedert woonde hij,
op een korte uitzondering in 1883 na, in de pastorie te Zuidhorn. Hij slaagde 17
Januari 1884 voor het doctoraal examen in de Rechten, en
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promoveerde 26 Maart 1885 op een dissertatie: ‘De wijzigingen in den
Regeeringsvorm van Stad en Lande in 1748 en 1749’. Uit dit proefschrift blijkt reeds
zijn voorliefde voor de historische studiën, en in deze richting bleef hij verder werken.
Ruim een jaar na zijn promotie slaagde hij voor het candidaatsexamen in de
Nederlandsche Letteren. Kort daarop maakten financieele omstandigheden het
noodig, de verdere studie af te breken en naar een betrekking uit te zien. Toen een
vriend des huizes zijn aandacht vestigde op het archiefwezen, leek hem dit een
loopbaan, die geheel met zijn gaven en studierichting overeenkwam. Een sollicitatie
bracht na eenigen tijd succes, en met ingang van 1 Januari 1888 trad hij in functie
als klerk bij het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage. De nu volgende jaren
gaven hem een groote voldoening: het werk pakte hem, en zijn prestaties werden
door zijn chefs ten zeerste gewaardeerd. Het bewijs daarvoor levert zijn snelle
promotie; nog in het jaar van zijn benoeming, den eersten November 1888, volgde
bevordering tot adjunctcommies; 1 Mei 1891 werd hij commies, en 16 Februari 1894
adjunct-Rijks-archivaris.
Van den aanvang af was Heeres op het Archief belast geweest met de ordening
en beschrijving van het oud-Indisch archief, en hij had terstond begrepen, dat hij,
om dit met succes te kunnen doen, zich moest inwerken in onze Koloniale
Geschiedenis. Hij deed dit met ijver en groeiende belangstelling. Reeds in 1890 gaf
hij daarvan blijk door de bewerking van een tweede deel der door P.A. Tiele
aangevangen ‘Bouwstoffen voor de Geschiedenis der Nederlanders in den
Maleischen Archipel’, gevolgd door eenige artikelen over koloniaal-historische
onderwerpen in de Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde
en den Groningschen Volksalmanak. In 1896 publiceerde hij het eerste deel van
het bekende ‘Daghregister van Batavia, anno 1624/1629’. Het daarop volgende jaar
1897 bracht de erkenning zijner verdiensten op dit weinig betreden gebied, toen
hem het hoogleeraarschap in de geschiedenis aan de Indische Instelling te Delft
werd aangeboden. Niet dan na ernstige overweging en langdurige aarzeling nam
Heeres dit aanbod aan; nog in zijn Leidsche inauguratierede van 1902 wijst hij er
op, hoeveel strijd het hem gekost heeft, zijn werk aan de afdeeling Koloniën van
het Rijksarchief, dat hem lief geworden was, prijs te geven.
Zooals bekend is, was de Indische Instelling te Delft een gemeentelijk instituut
tot opleiding van Indische bestuursambtenaren. In bepaalde kringen bestonden al
jaren lang bezwaren tegen karakter en gehalte van het onderwijs aan die school,
een oppositie, die tot een vrij heftige perscampagne leidde. Heeres heeft die
bezwaren altijd zeer overdreven geacht, en met leedwezen was hij er getuige van,
dat de Indische Instelling in 1900 werd opgeheven. De regeering bracht in dat jaar
de opleiding voor Indische bestuursambtenaren over naar de Universiteit te Leiden;
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daar zij aanvankelijk meende, dat naast de aldaar werkzame hoogleeraren in de
historische wetenschap geen afzonderlijke leerstoel voor koloniale geschiedenis
noodig was, werd Heeres op wachtgeld gesteld.
Vijf jaar heeft hij in Delft gewoond; drie jaar als hoogleeraar, en twee als
wachtgelder. In die periode heeft hij door verschillende publicaties zijn naam als
koloniaal historicus voorgoed gevestigd. Wij denken hier in de eerste plaats aan het
in 1898 verschenen ‘Abel Janszoon Tasman's Journal’, en het een jaar later
uitgekomen ‘Het aandeel der Nederlanders in de ontdekking van Australië’; het
eerste in Engelschen, het tweede in Nederlandschen en Engelschen tekst. Dit waren
niet slechts uiterst belangrijke publicaties, maar zij hadden ook een sterk nationale
tendenz; zij maakten voorgoed een einde aan zekere pogingen van Engelsche zijde,
om, met negatie van het vele, dat door Nederlandsche zeevaarders in dit opzicht
was bereikt, de ontdekking van Australië voor Engeland op te eischen.
In deze zelfde Delftsche jaren viel de oorlog tusschen Engeland en de
Zuidafrikaansche Republieken, en Heeres betoogde in woord en geschrift, dat, naar
zijn meening, het optreden van Engeland niet geschraagd werd door recht en
billijkheid.
Naast dit alles was Heeres in zijn Delftschen tijd ook nog in de journalistiek
werkzaam, gedeeltelijk om financieele redenen, want het salaris der Delftsche
hoogleeraren was niet ruim. Zijn Indische Overzichten in de Nieuwe Courant trokken
een ruimen lezerskring.
Inmiddels was de regeering tot het inzicht gekomen, dat voor een behoorlijke
opleiding der Indische ambtenaren ook speciaal onderwijs in koloniale geschiedenis
gewenscht was, en in 1902 kreeg Leiden een leerstoel voor de Geschiedenis van
Nederlandsch Indië en de Historie en Methode der Zending. Het sprak vanzelf, dat
Heeres daarvoor de aangewezen man was, en hij aanvaardde zijn nieuwe functie
met een op 1 October 1902 gehouden rede: ‘Belang en Minderwaardigheid’, waarin
hij, naar aanleiding der besprekingen in de Tweede Kamer over de Indische
begrooting voor dat jaar, met voldoening constateerde, hoe in officieele kringen de
overtuiging veld begon te winnen, dat de Indische politiek meer rekening moest
houden met de belangen der inheemschen. Deze rede gaf den koers aan, dien hij
bij zijn onderwijs zou volgen.
Heeres' oud-leerlingen spreken nog steeds met warme waardeering over de wijze,
waarop hij zijn vak doceerde. Zijn naar vorm en inhoud aantrekkelijke colleges
vonden belangstelling ook buiten de kringen der candidaat-Indische ambtenaren,
en verschillende Neerlandici en algemeene historici behoorden tot de geregelde
bezoekers. Van de in de Leidsche jaren verschenen publicaties moet vooral genoemd
worden het belangrijke ‘Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum, I’, een met zorg
bewerkte
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uitgave van alle met inheemsche vorsten gesloten politieke contracten uit de jaren
1596 tot 1650.
Ook in het maatschappelijk leven nam Heeres te Leiden al spoedig een eerste
plaats in. Door zijn wetenschappelijken arbeid steeds met het verleden bezig, voelde
hij het als tegenwicht noodzakelijk, in contact te komen met het volle actueele leven.
Zoo was hij aldra lid van den Gemeenteraad, van het college van het Rijks Tuchten Opvoedingswezen, bestuurslid van de Leidsche Maatschappij van Weldadigheid
en van het Oude-liedenhuis aan de Heerengracht, voorzitter van de Commissie van
Toezicht op het Middelbaar onderwijs, van het bestuur der Kweekschool, van Pro
Juventute, van Schoolkindervoeding, van den Voogdijraad, van het Steuncomité in
de oorlogsjaren, van de Liberale Kiesvereeniging. Bizondere belangstelling voelde
hij voor het Algemeen Nederlandsch Verbond, waarin hij vele persoonlijke vrienden
had, vooral ook onder de Vlamingen, zooals Jan van Rijswijk, Max Rooses, Paul
Fredericq. Op het congres van Aug. 1910 te Maastricht was hij voorzitter der
afdeeling Geschied- en Oudheidkunde, en hield er een rede: ‘Het aandeel der Belgen
in de ontwikkeling van Nederland als Koloniale Mogenheid’. Sedert Juli 1909 was
hij lid van de Bestendige Commissie voor de Taal- en Letterkundige Congressen
van genoemd Verbond.
Dit alles belette hem niet, ook nog bestuursfuncties in vereenigingen op
wetenschappelijk terrein te vervullen, zooals in het Koninklijk Instituut voor de TaalLand- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië en de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde. Ook de te Leiden gevestigde Societas Graeca telde
hem onder haar leden. In 1902 vertegenwoordigde hij de Nederlandsche regeering
in het bestuur der Internationale Aardrijkskundige Tentoonstelling te Antwerpen, in
welke hoedanigheid hij 24 Februari 1903 benoemd werd tot officier in de
Leopoldsorde. Evenzoo maakte hij deel uit van de Nederlandsche afdeeling der
Section Internationale d'Océanographie, des Pêches Maritimes et des Produits de
la Mer, verbonden aan de Koloniale Tentoonstelling te Marseille in 1906; in den
gedocumenteerden gids dier afdeeling behandelde hij de cartographie der
de

de

Nederlandsche ontdekkingsreizen in Azië en Australië gedurende de 17 en 18
eeuw.
Door zijn maatschappelijk werk is Heeres, aanvankelijk onbewust, tot de politiek
gedreven. Onderwerpen als Staatspensionneering en Kiesrecht voor de vrouw,
waarvoor hij zich zeer interesseerde - reeds in zijn Leidsche jaren werd Heeres de
meest feministische man van Nederland genoemd - vormden wel een heel
geleidelijken overgang van sociaal naar politiek terrein. In 1913 stelde de Liberale
Unie hem te Leiden candidaat voor de Tweede Kamer; zijn politieke vrienden trokken
daarbij een wissel op zijn groote populariteit in de oude Universiteitsstad, die te
voren steeds een anti-revolutionnair had afgevaardigd. Die verwachting werd niet
beschaamd.
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Ook aan zijn politieken arbeid gaf Heeres zich met volle overtuiging en werkkracht,
met de hem kenmerkende rondborstigheid en eerlijkheid bovenal. Men luisterde
gaarne naar hem, ook buiten de Kamer. De politieke overzichten, die onder den
titel ‘Parlementaire Maand’ verschenen in het in 1914 opgerichte orgaan Vrije Arbeid,
trokken weldra de aandacht, maar het duurde eenige jaren vóór men wist, dat deze
met .E. geteekende beschouwingen van de hand van Heeres waren.
Allerminst bespaard zijn hem de teleurstellingen, die wellicht op geen ander terrein
zoo veelvuldig worden ondervonden, als op dat van de politiek. Bij de
verkiezingscampagne van 1918 waren de leden der Liberale Unie er niet voldoende
van doordrongen, dat zij allereerst hun voorzitter een niet-herkiezing behoorden te
besparen. In strijd met nadrukkelijk gedane toezeggingen kreeg hij ten slotte niet
die plaats op de candidatenlijst, waarop hij recht had, en hij werd niet herkozen.
Desondanks bleef hij zich ook na dien tijd bij voorkeur aan de politiek wijden. Zoo
was hij nog eenige jaren voorzitter van het Hoofdbestuur der Liberale Unie, als
hoedanig hij in 1917 Mr D. Fock had opgevolgd. Verwikkelingen in die partij, welke
leidden tot oprichting van den Vrijheidsbond, waren voor Heeres aanleiding zich
daaruit terug te trekken, en in 1921 ging hij over tot het stichten van een eigen groep,
de Democratische Partij, waarvoor hij zich tot zijn dood groote opofferingen van
velerlei aard heeft getroost. Hij vond in dezen nieuwen kring een aantal geestdriftige
volgelingen en bewonderaars, die het evenwel niet tot een afvaardiging in het
parlement hebben kunnen brengen.
Sedert heeft Heeres zich vooral gegeven aan den strijd voor Staatspensionneering
en voor de Vredesbeweging. Van den Bond voor Staatspensionneering was hij tot
een jaar voor zijn dood president, en in het orgaan zijner partij, Democratie, schreef
hij kort voor zijn ziekte het eerste artikel eener serie ‘Nationale Ontwapening’. Doch
zoowel zijn politiek als zijn sociaal werk hebben hem nooit geheel kunnen onttrekken
aan de wetenschap, zooals blijken kan uit de hierachter volgende bibliographie. In
1926 verscheen het belangwekkende artikel ‘Duitschers en Nederlanders op de
zeewegen naar Oost-Indië vóór 1592/5’, vrucht van een archiefonderzoek in de
oude Duitsche Hanzesteden. En in 1931 zag het tweede deel van het Corpus
Diplomaticum het licht. Reeds was hij bezig met het verzamelen van materiaal voor
een derde deel, toen de ziekte hem overviel, die hem in korten tijd van ons deed
heengaan.
Heeres was 13 Augustus 1891 gehuwd met Janke Ilpsema Vinckers, die hem 26
Juni 1908 na een langdurig ziekbed ontviel, zonder hem kinderen na te laten. Hij
trad 16 April 1912 andermaal in het huwelijk met A.M.S. van Troostenburg de Bruyn,
weduwe van het Eerste-Kamerlid Dirk Laan. Ook deze tweede echt bleef kinderloos.
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Onder de beoefenaars der Koloniale Geschiedenis zal Heeres' naam blijven
voortleven als die van een der baanbrekers op dit in ons land te lang verwaarloosde
studieterrein. Zijn politieke volgelingen zullen zijn nagedachtenis blijven eeren als
die van hun idealistischen leider, die met een aan zijn geboortegrond
spreekwoordelijk verbonden vasthoudendheid volhield de lijn te volgen, die naar
zijn inzicht en overtuiging de rechte was, ook al zou een andere richting meer
praktisch succes gebracht hebben. Zijn verwanten en persoonlijke vrienden gedenken
hem bovenal als een rechtschapen man, wiens woord was als een rots, stoer, maar
niet stug, met een aangeboren zucht voor humor, en die bij anderen dezelfde
trouwhartige eerlijkheid veronderstelde, die hemzelf sierde.
F.W. STAPEL.
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1

Lijst der geschriften .
1881.

De Firma Hoofts en Zonen. Groningsche
Studentenalmanak, Groningen 1881.
Franz, een verhaal uit den oorlog van
1870. Ibidem.

1885.

De Wijzigingen in den Regeeringsvorm
van Stad en Lande in 1748 en 1749
(dissertatie), Groningen 1885.

1890.

Bouwstoffen voor de geschiedenis der
Nederlanders in den Maleischen
Archipel, II. 's-Gravenhage 1890.

1892.

Abel Janszoon Tasman. Groningsche
Volksalmanak voor het jaar 1893.
Groningen 1892.

1893.

Hoe Stad en Lande een
bewindhebbersplaats in de Oost-Indische
Compagnie machtig werden. Bijdragen
Vaderl. Gesch. en Oudheidkunde,
's-Gravenhage 1893.

1894.

Onze betrekkingen met de Kleine
Soenda-eilanden, 1640-1648.
Feestbundel Prof. Veth, Leiden 1894.

1895.

Bouwstoffen voor de geschiedenis der
Nederlanders in den Maleischen
Archipel, III. 's-Gravenhage 1895.

1896.

Daghregister, gehouden in 't Casteel
Batavia .... Anno 1624-1629.
's-Gravenhage 1896.
de

Hendrik Jansen: een 17 -eeuwsch
Groninger in Indië. Indische Gids,
Amsterdam en Leiden 1896.
1897.

Ambon in 1647. Bijdragen Koninklijk
Instituut. 's-Gravenhage 1897.

1898.

Heeft Nederland de Kaap verkocht?
Amsterdam 1898.
Abel Janszoon Tasman's Journal of his
discovery of Van Diemensland and New
Zealand in 1642, with documents relating
to his exploration of Australia in 1644 ...
Amsterdam 1898.

1899.

Het aandeel der Nederlanders in de
ontdekking van Australië, 1606-1705.
Leiden 1899.

1

In deze lijst zijn niet opgenomen couranten-artikelen en boekbeoordeelingen. Evenmin de
vele belangrijke artikelen, geschreven voor de Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië.
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1900.

De Manipa-eilanden. Tijdschrift voor
Nederlandsch-Indië, Zaltbommel 1900.
Résultats des recherches historiques,
concernant les Indes Orientales
Néerlandaises par les Hollandais, dans
les années 1883-1900.
Exposition Univ. Intern. Paris 1900.
Guide à travers la section des Indes
Néerl. Paris 1900.
De Indische Instelling. Eigen Haard.
Haarlem en Amsterdam 1900.

1901.

Bouwstoffen voor de
Nederlandsch-Indische
Kerkgeschiedenis, Mededeelingen
vanwege het Nederl.
Zendelinggenootschap, Rotterdam 1901.

1902.

De Oost-Indische Compagnie. Ter
herinnering 20 Maart 1602. De
Nederlandsche Spectator. 's-Gravenhage
1902.
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Pieter van den Broecke en zijne
journalen. Geschiedkundige Opstellen
ter eere van Dr H.C. Rogge, Leiden
1902.
Oost-Indische dames en heeren in den
tijd der O.I. Compagnie.
Tijdschrift voor Nederl.-Indië, Zaltbommel
1902.
Belang en Minderwaardigheid.
Inaugurale rede, Leiden 1902.
Jörg Franz Müller's reisindrukken. De
Navorscher, Utrecht 1902.
1907.

De Gouverneur-Generaal Hendrik
Brouwer. Oud-Holland, Amsterdam 1907.
Het jacht Grol in Tonkin. Indische Gids,
Amsterdam 1907.
Corpus Diplomaticum
Neerlando-Indicum. Verzameling van
politieke contracten etc. Eerste deel
1596-1650. Bijdragen Koninklijk Instituut,
's-Gravenhage 1907.

1908.

Eene Engelsche lezing omtrent de
verovering van Banda en Ambon in 1796.
Bijdragen Koninklijk Instituut,
's-Gravenhage 1908.

1909.

Pieter Both. De eerste
Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië.
De Amsterdammer van 28 November
1909.

1911.

Willem Arnold Alting, een Groningsche
Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië
(1780-1797). Groningsche Volksalmanak,
Groningen 1911.
Geschiedenis van Nederlandsch-Indië,
in H. Colijn's Neerlands Indië, Amsterdam
1911.

1912.

Altingiana, Groningsche Volksalmanak,
Groningen 1912.
De ‘Consideratiën’ van Van Imhoff.
Bijdragen Koninklijk Instituut,
's-Gravenhage 1912.
Een bezoek bij den Sultan van Atjeh in
1640. Indische Gids, Amsterdam 1891.

1919.

De Stichting van Batavia (30 Mei 1619).
De Prins, Amsterdam 1919.
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1926.

Duitschers en Nederlanders op de
zeewegen naar Oost-Indië vóór 1592/5.
Gedenkschrift bij het 75-jarig bestaan
v.h. Koninklijk Instituut. 's-Gravenhage
1926.

1931.

Corpus Diplomaticum
Neerlando-Indicum, Tweede deel,
1650-1675. 's-Gravenhage 1931.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1932

146

Levensbericht van Mr D.P.D. Fabius
(6 Juli 1851-21 December 1931)
‘Eenmaal met Uwe hulp eenigermate ingewijd in de beginselen van het
anti-revolutionaire strafrecht, schijnt het mij meer en meer toe dat het de
grootste eerenaam is soldaat te heeten van dat leger, waarin gij zoovele
jaren vooraan hebt gestaan’.
Fabius aan Groen van Prinsterer 17 December 1873.
Voorzie ik, mij niet geheel te zullen kunnen houden binnen de grenzen, door de
Maatschappij voor den omvang der levensberichten gesteld, wat den inhoud betreft
hoop ik erin te slagen om te blijven binnen de perken, aldus aangegeven: niet een
uitvoerige levensbeschrijving maar een kort levensbericht; geen beoordeeling van
verdiensten, slechts opteekening van feiten, die voor de bepaling van dat oordeel
van belang zijn.
Om niet verder terug te gaan - hij was een afstammeling van Gerhardus Fabius, die
zich op dertigjarigen leeftijd in 1769 als apotheker te Amsterdam vestigde. Diens
zoon en kleinzoon, beiden predikant, de eerste ook te Amsterdam (1820-1851),
waren zijn grootvader en vader. Ds Gerbert Henri Fabius stond sinds 1846 te
Garderen in Gelderland, toen 6 Juli 1851 zijn tweede zoon geboren werd, aan wien
hij naar den vader en den stiefvader zijner echtgenoote, Adriana Ledeboer, de
namen Dammes Paulus en Dirk gaf. Paul was de naam, waarmee hij genoemd
werd.
De oudste zoon was Jan Christiaan Fabius, die in geestesrichting den twee jaren
jongeren broeder het naast stond, directeur der Vrije Universiteit is geweest,
anti-revolutionair lid der Tweede Kamer was, daarna inspecteur van het lager
onderwijs, en in 1924 hem voorging, gelijk hij schrijft, in de hope der heerlijkheid.
Alleen de jongste broeder van het zevental kinderen heeft den
hoogleeraar-staatsraad overleefd.
Van Garderen werd in het eerste levensjaar een verhuizing ondernomen naar de
nieuwe standplaats Broek in Waterland.
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Naast het onderricht, dat de vader zijn zoon gaf, legde daar de onderwijzer G. Pilger
de eerste grondslagen voor de wetenschappelijke ontwikkeling van den jongen
Fabius, die daarna te IJsselstein, de derde en laatste standplaats van ds Fabius,
de Fransche school van den stadskostschoolhouder Jan Provily bezocht. Negen
jaar was Paul Fabius oud, toen hij zijn vader verloor. De laatste rechtzinnige predikant
van Broek in Waterland is deze genoemd, maar moeilijk kan dit voldoende ter
kenschetsing van zijn levensbeschouwing worden geacht, als men van andere zijde
hoort, dat hij, tweemaal op beroep in Zeeland gepreekt hebbende, in de eene
gemeente niet rechtzinnig genoeg en in de andere te rechtzinnig gekeurd werd.
De eigenlijke opvoeding der kinderen was dus al vroeg uitsluitend aan de moeder
toevertrouwd, die, onbemiddeld, begreep, dat de eerste kosten, waarin moest
voorzien worden, die van het onderwijs waren. Het gezin ging in Amsterdam wonen
op de Rozengracht DD 465 (nu no. 52). Drie jaar werd de school van Van der Plas
(het adresboek van dien tijd vermeldt alleen A.M.C. van der Plas, onderwijzer,
Keizersgracht bij de Leliegracht LL 233) bezocht, maar mevrouw Fabius kon het in
geldelijk opzicht in de hoofdstad niet bolwerken, en zoo werd Amsterdam verwisseld
met Barneveld, waar het instituut-Kapteyn, van den vader der beide hoogleeraren,
de aangewezen school was. Volgens eigen getuigenis heeft hij op deze school
begrepen, dat hij zelf zou moeten werken om vooruit te komen, en op deze wijze
schijnt hier de grondslag gelegd voor den stagen, schier alleen door eenige niet
lange vacanties onderbroken, arbeid, die een der kenmerken van zijn leven is
geweest. Of op jeugdigen leeftijd de les in het fluitspel een ontspanning mag hebben
geheeten? muzikaal is Fabius nimmer in groote mate geweest. Zelf zou hij hebben
verklaard, dat hij in zijn jeugd nooit romans gelezen had. Later heeft hij althans De
Opstandigen gelezen; hij heeft ook over dat boek geschreven en zou er gaarne
eens een eigenlijke beoordeeling van gegeven hebben, ook om te doen uitkomen,
hoe hij den tijd, die de schrijfster behandelt, voor zoover hij die had meegemaakt,
zag.
In Barneveld genoot hij catechetisch onderwijs bij ds I.M.J. Hoog, een oom van
moederszijde.
den

Den 18 Januari 1868 slaagde Fabius te Utrecht voor het examen, dat hem een
maand later den toegang ontsloot tot de Leidsche academie. Het gezin trok mee,
en de student woonde in bij zijne moeder. Van haar opofferingen ten bate van haar
kinderen schijnt hij toen nog niet het juiste begrip te hebben gehad. Immers op een
vraag van Groen, een paar jaar later, of hij zonder geldelijk bezwaar studeeren kon,
antwoordde hij eenigzins opgetogen bevestigend; toen hij de vraag en het antwoord
thuis overbracht, heeft zijne moeder hem anders ingelicht. Tot haar dood toe, toen
hij reeds 56 jaar was, heeft hij zijne moeder
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de liefde en dankbaarheid, hoogachting en eerbied, toegedragen, die zij van haar
kinderen zoo ten volle verdiend had. Van haar graf teruggekeerd zette hij zich in
1907 aan zijn laatste rectorale rede, die hij in dankbaar aandenken aan haar
nagedachtenis wijdde.
Bijna elf jaar heeft de universitaire studie geduurd: zeer lang ongetwijfeld voor
een begaafd student in de rechtsgeleerde faculteit, die, ook door de wijze, waarop
hij zijn examens deed, blijk gaf inderdaad te studeeren. In April 1868 deed hij klein
mathesis cum laude, 22 September van hetzelfde jaar propaedeutisch, 5 Mei 1870
candidaats summa cum laude. Ofschoon corpslid, had hij geen club, en toen hij de
1871 tot zijn eerste en eenige corpsfunctie, lid van de almanakredactie, gekozen
werd, veroorzaakte dit verzet bij de mede-aangewezenen, maar hij hield voet bij
stuk, van oordeel zijnde, dat dan zij moesten bedanken en dit niet op zijn weg lag.
Met Elout van Soeterwoude, Van den Bergh en twee anderen heeft hij de almanak
van het volgend jaar afgeleverd. In Vox Studiosorum schreef hij reeds eerder een
paar stukken, en van de Debating society was hij twee jaar
secretaris-penningmeester.
Tweemaal verdedigde hij in dit gezelschap stellingen. Den eersten keer, 21
Februari 1871, deze;
De winkelvereenigingen, zoo al niet in strijd met het grondprincipe der
coöperatie, zijn toch niet in staat in het algemeen de handwerkslieden te
helpen. Algemeene verhooging van het geldloon baat hen evenmin.
Productieve associatie kan nooit de toekomstige vorm van alle productie
zijn.
Zedelijke en verstandelijke ontwikkeling, voornamelijk door onderwijs, is
het eenige krachtige en duurzaam werkende middel om den toestand der
arbeidende klasse te verbeteren.
Als men leest, welke stellingen hij den tweeden keer voor zijn rekening nam:
Een ‘voor allen toegankelijke’ school is niet mogelijk. Onze staatsschool
is een monopolie.
Bijzonder onderwijs zij regel, staatsonderwijs uitzondering.
De wet op het lager onderwijs van 1857 is in strijd met art 194 onzer
grondwet.
dan moge men een oogenblik meenen, Groens invloed op den defendens reeds te
beluisteren, doch dan vergist men zich. Trouwens - het is de vraag, of hij hier con
amore aan het woord geweest is, immers het waren niet zijn eigen stellingen, die
hij ditmaal verdedigde, maar die van zijn daartoe verhinderden commilito, den lateren
Utrechtschen hoogleeraar J. d'Aulnis.
Wel nadert dan het tijdstip der aanraking met Groen van Prinsterer, zoo beslissend
voor zijn verder leven.
De rechtsgeleerde faculteit te Leiden had als prijsvraag uitgeschreven; een
historisch-critisch onderzoek naar de leer der volkssouvereiniteit, zooals die sedert
de dagen van Hugo de Groot tot op dezen tijd meer bijzonder in Europa is opgevat
en ontwikkeld,
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aanbevolen of bestreden. Fabius besluit zijn studie voor het doctoraal examen te
onderbreken voor een proeve van beantwoording. Hij gevoelt behoefte aan een
wegwijzer, allereerst naar de bronnen, en daartoe richt hij zich tot Groen. Het eerste
bezoek moet tusschen 14 en 26 Maart 1872 hebben plaats gehad. Groen verwijst
hem naar Stahl en niet tevergeefs. Alles wat opgegeven wordt, leest hij; Stahls
Geschichte der Philosophie wordt geëxcerpeerd en herlezen, maar het meest pakt
hem diens Die gegenwärtige Parteien in Staat und Kirche. Het antwoord op de
prijsvraag wordt een bestrijding der volkssouvereiniteit, uitgaande van de
antirevolutionaire beginselen, den schrijver niet in de eerste plaats door Groens
geschriften maar door Stahls werken dierbaar geworden.
Het lijdt geen twijfel, of de vruchtbare bodem, waarin het door Groen uitgestrooide
zaad viel, was mede ontgonnen door den invloed van Willem van den Bergh, kort
na Fabius aan de universiteit gekomen. ‘Een boetprediker onder de studenten’ is
deze genoemd, maar een, die een ‘innemenden indruk van zachtheid’ maakte; ‘het
geweten der studenten’ moet hij geweest zijn, doch dan ‘zonder het ook maar
eenigzins te bedoelen; in liefelijken ootmoed’. Fabius zelf heeft dit leven geschetst,
toen hij in 1920 de Van den Bergh-tentoonstelling te Voorthuizen opende. Wat deze
vrome en gave vriend hem geweest is, zegt voor oppervlakkige beoordeeling reeds
het feit, dat hij voor deze schets de beschikking had over ongeveer 600 aan hem
gerichte brieven en briefkaarten van Van den Bergh, loopende over een tijdvak van
25 jaren. Fabius heeft gewild, dat na zijn dood deze schat niet bewaard zou blijven.
Andere vrienden aan de universiteit waren de latere predikant M. Rutgers van
der Loeff, de als student overleden N. Fockema en diens broeder R. Fockema, de
thans nog in leven zijnde oudvice-president van het gerechtshof te Leeuwarden,
met wien de vriendschap steeds onderhouden is.
De antirevolutionaire beginselen heeft Fabius aanvaard niet uit berekening of
verstandelijk overleg, maar omdat hij de kracht ervan niet weerstaan kon. Berekening,
waarvan destijds meer dan een medestudent Fabius verdacht, paste trouwens niet
bij een keuze voor de antirevolutionaire beginselen. Er is een brief van een
academievriend, die, wanneer Fabius blijkt partij gekozen te hebben, behoefte
gevoelt, hem te bekennen, dat hij hem miskend heeft, door in zijn hart hem te
verwijten, dat hij het gezelschap van jonge studenten zocht om populair te worden,
en dat van prins Alexander om later vooruit te komen. Van zelfstandigheid had
Fabius ook reeds blijk gegeven, door in een tijd, dat Gunning hem nog ‘modern’
noemt, een verslag van diens rede in Doctrina over ‘Socialisme en communisme’
te geven waarin hij wat spotte met studenten, die per se, zonder onderzoek, modern
of atheist, liberaal of radicaal wilden zijn en daarbuiten niets kenden.
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Het is de vraag, of Fabius ooit modern in den eigenlijken zin, dien dat woord in dien
tijd had, geweest is. Zijne moeder was spoedig na het overlijden van haar echtgenoot
in die richting gegaan. 's Morgens werd voorgelezen uit ‘Het Morgenlicht’, en des
zondags moesten de kinderen eenmaal ter kerk bij den predikant hunner keus; hij
ging meermalen tweemaal, en dikwijls bij rechtzinnige predikanten. Aan de academie
heeft hij twee jaar lang bij den theologischen hoogleeraar Scholten college geloopen.
Groen was hij dankbaar, dat deze hem den weg naar de hem lief geworden
beginselen gewezen had. In Groens geschriften dompelde hij zich nu onder. De
bezoeken bij Groen werden veelvuldiger. Met Van den Bergh, dien hij aan Groen
voorstelde, hun gemeenschappelijken vriend Elout en den jongen Keuchenius was
hij meermalen gast aan Groens disch. En ook gebeurde het, dat na een weidscher
gastmaal Groen zijn gasten, die zoo weinig van hem verstonden, een oogenblik
verliet en zich met Fabius alleen terugtrok in zijn studeervertrek.
In de studentenwereld stond hij sedert dien als Groeniaan bekend. Het is wel
goed, even eraan te herinneren, dat hij nog maar 22 jaar oud was en nog niet meer
dan candidaat in de rechten, toen hij in 1873 de handschoen opnam voor de
antirevolutionaire partij, welker bestaansrecht prof. Vissering in een openingsrede
ontkend had. Het artikel, dat hij toen schreef in Vox studiosorum trok ook buiten den
universitairen kring de aandacht. De Wassenaarsche predikant ds Van Rhijn hoorde
al acht dagen later daarvan bij een preekbeurt in Leiderdorp, en haastte zich, Groen
op de hoogte te brengen van het ‘opstel van een Jurist-student te Leiden met name
D.P.D. Fabius, ... waarin deze met bescheidenheid, waardigheid en m.i. op afdoende
wijze de antirevolutionaire partij verdedigt tegen zijn leermeester Mr Visseringh’. Ds
Van Rhijn mag zich gehaast hebben, Groen op dit ‘belangrijk getuigenis uit het
midden der studeerende jongelingschap van het moderne Leiden’ te wijzen, de
schrijver zelf van het artikel was hem juist een dag in de toezending ervan aan Groen
vóór geweest.
Hoezeer hij ook bij gewijzigd inzicht bleef deelnemen aan het studentenleven,
blijkt wel hieruit, dat hij, toen er geld noodig was voor de studentensocieteit, Groen
om deelneming in een uitgeschreven leening vroeg.
De Standaard was een blad, waarvan de studenten geen kennis namen. Fabius
wel. En al spoedig vestigde hij, die Kuyper toen nog niet kende, op dat blad zijn
hoop voor de toekomst, mits - en dit is wel zeer teekenend - het consequent zou
volgen de door Groen aangewezen richting. Dit schreef hij dezen bij gelegenheid
van de gouden herdenking van diens promotie (17 Dec. 1873), en Groen deed in
zijn antwoord een beroep op die jongelieden, bij wie hij weerklank gevonden had
en wier
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aanleg, studie en bekwaamheid hun ter voortzetting van zijn taak de roeping oplegde.
Juni 1874 deed Fabius met gunstig gevolg zijn doctoraal examen. Het einde der
academische studie scheen in zicht. Reeds vóór dit examen heeft hij Groen
geraadpleegd over de loopbaan, die hij kiezen zou. Zelf dacht hij overeenkomstig
een raad van prof. Buys (de eenige zijner hoogleeraren - onder welke De Wal,
Boneval Faure, Goudsmit en Vissering - met wien hij betrekkingen is blijven
onderhouden; dien hij ook in 1928 te Leiden herdenken mocht) sterk over Indië,
maar dit ried Groen af; een ambtenaarsbetrekking lokte ook wel, ondanks de kans
van ‘spoedig door bureau-leven te versuffen’. Het gevolg van het overleg was, dat
hij besloot, na de promotie eerst in de advocatie wat kennis van het maatschappelijk
leven op te doen en tot zelfstandige ontwikkeling zijner persoonlijkheid te komen.
Zoo ver was het echter nog lang niet, en ... het zou ook nooit daartoe komen.
Groen kon zich erin vinden, dat voor een proefschrift niet een politiek-wijsgeerig
onderwerp genomen werd. ‘Men prononceert zich al ligt, in jeugdigen ijver, over
gewigtige en moeyelijke vraagstukken op een wijs waarvan men later, ook omdat
retractie niet ligt valt, groot verdriet heeft’, meende deze. ‘De algemeene maatregel
van inwendig bestuur’ werd het in overleg met prof. Buys gekozen onderwerp. Maar
het vlotte niet. De promotor wenschte een algemeen geldende omschrijving van het
wetsbegrip en de promovendus achtte deze niet te geven ‘bij gebrek aan
eenstemmigheid onder de schrijvers’. In den loop van 1875 wordt dit onderwerp
opgegeven. Een opstel in de Bijdragen tot de kennis van het staats-, provinciaalen gemeentebestuur in Nederland in 1880 zal wellicht de vrucht van deze studie
geweest zijn. In dezen tijd maakt hij ook nog het, niet volvoerde, plan om in de
Debating society te verdedigen stellingen over de noodzakelijkheid om in het bestuur
van den staat te volgen de historische lijn, en hoe de aristocratie van nature het
meest geschikt is om dit te bewerkstelligen, althans gewoonlijk.
Vermoedelijk heeft hij reeds bij Groen Kuyper gezien, vóór deze 4 Maart 1875 in
de Debating society den aanval van de student Th. Heemskerk op het calvinisme
en de Standaard-partij bijwoonde. Den volgenden dag hield Kuyper te Leiden zijn
eerst te Utrecht voorgedragen rede over het Calvinisme, oorsprong en waarborg
den

onzer constitutioneele vrijheden, en den 16 Maart was hij weer in de Debating
society. De redevoeringen, die Kuyper bij beide gelegenheden hield, droegen er
volgens Fabius' getuigenis veel toe bij, om de miskenning van Kuypers persoon
onder de studenten te verminderen. Zijn eigen waardeering voor De Standaard
vermeerderde nog; van ‘zeldzaam schoone artikelen’ sprak hij in eeu brief aan
Groen, en van levendige instemming met Kuypers beschouwingen.
Een merkwaardig trekje mag niet onvermeld blijven. Op Blanken-
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burg vraagt Groen eens aan Fabius diens oordeel over Kuyper. Dit oordeel lost zich
op in deze critiek: of niet misschien dr Kuyper te veel naar het parlementarisme
overhelt. Wanneer hij in den brief, dien ik hierboven reeds aanhaalde, het eenzijdige
van dit oordeel wegneemt, geeft hij ook den grond ervan aan, nl. een opmerking in
Kuypers blad, dat door de verkiezingen het ministerie zou moeten aftreden. Echt
Groen en ook echt Fabius!
Als nieuw onderwerp voor het proefschrift was genomen De leer der souvereiniteit,
een studie, die aansloot bij die voor de prijsvraag. Fabius' antwoord daarop was
een eervolle vermelding waardig gekeurd; B.J.C. Loder was bekroond. Ook voor
het proefschrift heeft Groen raad en door het afstaan van boeken hulp verleend.
Maar de voltooiïng van dezen arbeid heeft bij niet beleefd. Zondag 21 Mei 1876
stonden Fabius en Van den Bergh, tot overkomen uitgenoodigd, met mevrouw
Groen bij het doodsbed van den staatsman, en dr Beynen, mede aanwezig, wees
op deze jonge vrienden van Groen als geroepenen om diens arbeid voort te zetten,
maar straks, aan het graf, schetste dezelfde Groen als ‘de laatste vertegenwoordiger
van een leven, dat geheel voorbij is gegaan’. Voor Fabius was bij die gelegenheid
het hoogtepunt de rede van Brummelkamp, die den schrijver van De maatregelen
tegen de afgescheidenen aan het staatsregt getoetst den dank zijner kerken bracht.
Met mevrouw Groen bleef een hartelijke betrekking bestaan. Een ruime keus uit
Groens geschriften werd Fabius aangeboden.
Toen Groen stierf, was Kuyper reeds eenigen tijd ziek in Zwitserland. De
hoofdredactie van De Standaard berustte feitelijk bij jhr De Savornin Lohman, die
zich erover verheugde, toen de uitgever Kruyt hem berichtte, dat de studenten
Fabius en Van den Bergh bereid waren af en toe bijdragen te leveren. Ook Kuyper
was verblijd over den stap, die Kruyt gedaan had, en vroeg Fabius op zich te nemen
het buitenlandsch overzicht, dat tevoren door den jongen Esser (Soera Rana) was
verzorgd geworden. Dit is gebeurd. Ongeveer een jaar lang (najaar 1876 tot najaar
1877) heeft Fabius het ‘buitenland’ geschreven tot genoegen èn van Lohman èn
van Kuyper. Van het schrijven van hoofdartikelen is niet zoo veel gekomen; van zijn
hand zijn o.a. die over ‘Spinoza-vereering’ in de nummers van 27, 29, 31 Maart en
3 April 1876, en die over ‘De staatkunde van mr Aeneas baron Mackay’ in de
nummers van 2, 5, 8 en 14 Augustus van dat jaar.
Intusschen belemmerde deze arbeid hem zeer in het voltooien van het proefschrift,
waarop mevrouw Fabius steeds aandrong. Een verzoek van Kuyper om in De Heraut
gelijke taak op zich te nemen als voor De Standaard schijnt afgewezen te zijn, en
het was vooral op Lohmans raad, dat Fabius, overwerkt te Dieren rust zoekende,
besloot met November 1877 zijn journalistiek werk te staken. ‘Moge het zijn’, schreef
Lohman, ‘een reculer
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pour mieux sauter’. In Zetten, waar ook Van den Bergh aan zijn proefschrift werkte,
nam Fabius zijn intrek op een boerderij, en maakte er na een jaar het zijne af. 20
December 1878 verwierf hij summa cum laude den graad van doctor in het
Romeinsch en hedendaagsch recht.
Het bestek en de bedoeling van dit levensbericht wenscht, dat als regel volstaan
worde met een verwijzing naar de gedrukte werken van den overledene. Daaraan
zij ook hier de hand gehouden. Daarom slechts dit: ruim 400 bladzijden zijn gewijd
aan de leer der souvereiniteit in het algemeene staatsrecht, terwijl een honderdtal
dit leerstuk in het Nederlandsche staatsrecht behandelt. Vooral in het laatste gedeelte
doet herlezing opmerken, hoe de hoogleeraar en de schrijver geheel zijn leven
dezelfde beginselen is blijven aanhangen, hetzelfde geleerd heeft: de ondeelbaarheid
der staatsmacht; de wetgevende macht ook in handen van den souverein, die slechts
als wetgever niet mag handelen, tenzij de staten-generaal aan den voorgenomen
maatregel hun goedkeuring hebben gehecht; geen souvereiniteit van Oranje,
berustende op de grondwet, maar, omgekeerd, een grondwet, berustende op de
souvereiniteit; de grondwet van 1848 niet een nieuwe, maar een herziening van die
van 1815; en deze paradox: in de opdracht der souvereiniteit in 1813 door het volk
ligt de erkentenis, dat het volk niet zelf van nature daarvan eigenaar is; met Groens
omschrijving van de kamerontbinding als ‘proefneming omtrent de mogelijkheid van
een tot dusver mislukt gemeen overleg’; - dit alles is antirevolutionair staatsrecht
geweest, dat Fabius zijn leerlingen en zijn lezers en hoorders vijftig jaar lang
voorgehouden heeft. Het zijn grondbeginselen voor hem gebleven, waaromtrent in
de praktische politiek niet te schikken en niet te plooien viel. Over de advocatuur schijnt niet meer gedacht te zijn. Dan toch maar een
ambtenaarsbetrekking? Van het commies-griffierschap der Tweede Kamer is
tevergeefs werkgemaakt; naar het ambt van griffier bij het kantongerecht te
Ridderkerk is gedongen zonder gunstigen uitslag, en inmiddels trok Kuyper in de
richting van arbeid voor de pers: voor De Standaard in de eerste plaats; er is sprake
van verzorging van het politieke gedeelte van De Rijnbode en ik lees, iets later, van
artikelen in De Banier, nog later van opstellen in De Provinciale Noord-Hollander.
Intusschen naderde ook de geboortestonde van de Vrije Universiteit, en toen het
hem in het najaar van 1879 gelukt was een benoeming tot commies op de Drentsche
griffie te bekomen, wist Fabius, dat het voor kort zou zijn, omdat Kuyper voor de
aanneming van eigen hoogleeraarsambt als voorwaarde gesteld had de gelijktijdige
benoeming van een buitengewoon hoogleeraar in de rechten, en wien deze daarvoor
op het oog had. 30 April 1880 telegrafeerde Kuyper naar Assen: ‘victor ex urna
sten

egressus es, quod summo mihi gaudio’, en een half jaar later, den 21
wijdde

October,
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Fabius met een rede over Het goddelijk karakter van het recht - in tegenwoordigheid
o.a. van den Leidschen commilito, ook reeds hoogleeraar, prof. mr Van der Vlugt den leerstoel in het staatsrecht, de rechtswijsbegeerte en het canonieke recht aan
de Vrije Universiteit in. Twee jaar later werd het ‘buitengewone’ aan dit
hoogleeraarsambt naar den vorm ontnomen; buitengewoon is het echter altijd
gebleven.
Niet zonder moeite weerhoud ik mij van deze inwijdingsrede meer te vermelden
dan dit: er is geen ‘goddelijk recht’ in den zin van een door God zelf gegeven regeling
der rechtsbetrekkingen als tegenstelling van het positieve recht; er zijn wel goddelijke,
eeuwige, onomstootbare beginselen voor den bouw van het recht; het positieve
recht moet zijn zelfstandige vertolking van Gods wet. Hoogleeraar aan de Vrije Universiteit is Fabius meer dan 40 jaren achtereen met
hart en ziel geweest. De grondslag dezer hoogeschool was die zijner levens- en
wereldbeschouwing geworden. De waarde der gereformeerde beginselen vooral
den jongeren voor te houden was zijn lust.
Romeinsch recht en rechtsencyclopaedie voor eerstbeginnenden, staatsrecht en
wijsbegeerte des rechts voor candidaten, zijn de vakken, die hij het meest heeft
onderwezen. Daarnaast vermelden de eerste series canoniek recht, dat hij geven
zou ‘horis sibi et auditoribus commodis’, maar het ontbreken van eenige mededeeling
omtrent deze colleges in de verslagen wijst wellicht erop, dat er geen uren gevonden
zijn, die hem en den studenten schikten. Of waren er geen hoorders? Een enkele
maal ziet men meegedeeld, dat colleges burgerlijk recht om die redenen niet gegeven
zijn.
De Vrije Universiteit verkeerde vooral wat de rechtsgeleerde faculteit betreft
meermalen en geruimen tijd in zeer ongunstige omstandigheid. Door meer dan één
oorzaak. Vele jaren torste Fabius alleen den last van de geheele faculteit, en dan
was het niet mogelijk, dat in alle vakken college gegeven werd. Juist dan ook ziet
men hem zich als beijveren om te toonen, dat die last hem niet te zwaar is. Men
raadplege de lijst zijner werken en artikelen hierachter, waarin ook
staathuishoudkunde, strafen volkenrecht, vakken, die hij, naar ik meen, nooit
onderwees, hun deel hebben. Van burgerlijk recht is hij ontlast door den jongen
Lohman staatsrecht, zijn eigenlijk vak, heeft hij tweemaal welwillend aan den vader
afgestaan. Mozaïsch recht komt ook eens op de series voor. - Een tweede oorzaak
van moeilijkheid was, dat de Vrije Universiteit tot 1905 geen effectus civilis had. Op
een der jaarlijksche universiteitsdagen in den eersten tijd van haar bestaan is de
vraag, of men de erkenning der door haar verleende graden voor de rechtsgeleerde
en litterarische faculteit zou aanvragen, ter sprake gekomen, en bij die gelegenheid
bleek, dat men althans voor de vereeniging de tijd nog niet gekomen achtte, om
zulke stappen bij de overheid te
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doen. Dat was in 1888. Zestien jaar later ging het om de vraag, of de Vrije Universiteit
om haar wetenschappelijk gehalte deze bevoegheid toekwam. Fabius heeft zich
toen in het hol van den leeuw begeven, en in de aula der stedelijke universiteit voor
haar studenten tegenover prof. Bruining het goed recht van Kuypers ontwerp tot
wijziging der hooger-onderwijswet met de daaraan verbonden gevolgen verdedigd.
- En in de derde plaats meenden zij, die daarover zeggenschap hadden, geruimen
tijd, der Vrije Universiteit althans geen ondienst te doen, door als inleiding op de
rechtsgeleerde studiën een hoofdzakelijk litterarische propaedeuse te eischen,
waarvoor niet minder dan een jaar gerekend werd, dat voor de meeste studenten,
wanneer zij het niet wisten te benutten voor hun candidaatsexamen aan een
openbare universiteit, ten minste voor een deel als verloren kon worden beschouwd.
Deze laatste omstandigheid heeft meer dan één van de Vrije Universiteit
afgehouden, maar grooter waarschijnlijk is het aantal van haar discipelen, die hun
doctoraal examen aan een openbare universiteit al te snel lieten volgen door een
promotie op stellingen aldaar, zonder zich om een doctoraal aan de Vrije Universiteit
en een promotie op proefschrift, toen voorgeschreven, te bekommeren. De
hoogleeraar Fabius heeft hen, die op deze wijze hun universiteit in den steek lieten,
in zekeren zin niet als afgestudeerden willen beschouwen. Op de wijze, waarop hij zijn colleges gaf, had het aantal hoorders geen invloed.
Zijn opvolger in den Raad van State, mr J. Schokking, een leerling uit den eersten
tijd der Vrije Universiteit, heeft na Fabius' overlijden in De Nederlander geschreven:
‘Hoewel wij slechts met enkele waren, soms niet meer dan twee of drie ... droeg
prof. Fabius zijn colleges voor met een enthousiasme en verheffing van stem, alsof
de zaal geheel gevuld was ... de inhoud boeide en het leefde voortdurend. En al
begrepen wij niet altijd, waarom eenig onderwerp op het college van de
Encyclopaedie thuisbehoorde, waarom dit althans zoo uitvoerig behandeld werd,
gelijk ik mij dit b.v. van het huwelijk herinner - geen oogenblik kwam het bij ons op
om het onbelangrijk te vinden’.
Uit eigen ervaring van een twintigtal jaren later kan ik verklaren, dat het toen niet
anders was. Alleen waren destijds de colleges meer bezocht. Of het Romeinsch
recht, encyclopaedie, staatsrecht of wijsbegeerte des rechts was, alles werd even
levendig gegeven, maar het was wel te bemerken, dat Nederlandsch staatsrecht
zijn eigenlijk vak was. Daarbij - wijsbegeerte des rechts was geen examenvak en
werd minder geloopen - spraken de beginselen het meest, en bij de encyclopaedie
des rechts, zooals Fabius die opvatte. Ook de uitvoerigheid, waarmee hij vooral bij
deze vakken de stof behandelde, verzwaarde de exameneischen niet weinig, zoodat
men geenzins erop kon rekenen het candidaats- of doctoraalexamen wel te kunnen
doen met de studie,
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die aan de openbare universiteit met gunstig gevolg was bekroond.
Het is wel opmerkelijk, dat eerst na een hoogleeraarschap van 35 jaar met een
college over Groen van Prinsterer werd begonnen. Een oud-leerling heeft daarvan
iets meegedeeld in de Nieuwe Rotterdamsche courant: ‘Minutieus werd tot in het
grijs verleden zijn (Groens) stamboom nagespeurd; de citaten uit de ‘Nederlandsche
gedachten’ overstelpten ons. Tot plots de geest vaardig werd en prof. Fabius vertellen
ging van zijn eerste ontmoeting met den leider, die zijn levensrichting bepaald had,
over de miskenning, die Groen ten deel viel, en zijn diepe eenzaamheid. Na zulk 'n
uur bleef de heroïek van dit staatsmansleven ons bij, maar vooral hadden wij 'n
andere kijk gekregen op den krijgshaftigen polemist op den katheder, die zonder
eenige bijval in eigen kring maand in maand uit voortging in zijn ‘Studiën en Schetsen’
de antirevolutionaire partij tot trouw aan Groens gedachten terug te roepen.’
Met dit al heeft het de aandacht getrokken, dat Fabius, die toch eigenlijk
aangewezen was om dit te doen, geen levensbeschrijving van Groen gegeven heeft.
Elout van Soeterwoude, van wiens hand mevrouw Groen deze zoo gaarne gezien
had, heeft reeds in 1887 hem daarom gevraagd met aanduiding van een schets,
waarnaar dit leven geteekend kon worden. Door de samenwerking van Elout en
sten

Fabius waren ter gelegenheid van den 80
verjaardag van eerstgenoemde eenige
herinneringen aan de laatste levensdagen van Groen verschenen, - voorzeker zou
uit verdere samenwerking een standaardwerk over den grondlegger van het
antirevolutionaire staatsrecht in Nederland zijn voortgekomen. Ook heeft Fabius in
de levensbeschrijvingen, die hij gegeven heeft van Elout en Van den Bergh, getoond
dergelijke stof op aantrekkelijke wijze te kunnen behandelen. Nu is het vreemd, dat
hij, naar ik meen, zelfs nooit eenige studie heeft gemaakt van het buitengewoon
belangwekkende materiaal in het archief-Groen van Prinsterer op het Rijksarchief
aanwezig. Om tot den hoogleeraar terug te keeren - de eerste toehoorderessen deden haar
intrede op zijn colleges in 1905, toen candidaten voor de middelbare examens
staatsinrichting, die hij eenige jaren afnam, op deze wijze den persoon van den
examinator zoowel als de stof, die hij behandelde, wilden leeren kennen.
Voor de leergangen 1883/4, 1889/90, 1894/5, 1899/900 en 1906/7 was hij rector
der universiteit. Als hoogleeraar werd hij in 1894 op 31 Augustus benoemd tot ridder
in de orde van den Nederlandschen Leeuw.
In het geschil, dat op den duur geleid heeft tot het heengaan van den hoogleeraar
jhr A.F. de Savornin Lohman stond hij, althans aanvankelijk, zeker niet tegenover
dezen. Bij den ‘aanval op Seinpost’ was hij niet tegenwoordig; hij was toen lijdende
aan roodvonk. Al spoedig heeft hij echter het verschil tusschen Lohman en de Vrije
Universiteit erkend. -
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Hoogleeraar geworden, sloot Fabius zich niet op noch in zijn studeerkamer noch in
den universitairen kring. In de eerste vijf-en-twintig jaar van het bestaan der
universiteit is - behalve Kuyper - waarschijnlijk geen hoogleeraar op zoo velerlei
gebied naar buiten opgetreden. Hij gevoelde blijkbaar, dat het zoowel aan zijn
onderwijs als aan de universiteit, waaraan hij verbonden was, slechts ten goede
komen kon, indien hij zooveel mogelijk deelnam aan het openbare leven.
Zoo zien wij hem aanstonds in 1881 toetreden tot de Nederlandsche
juristenvereeniging. Van 1909 tot 1913 maakte hij deel uit van haar bestuur.
Tweemaal bracht hij er een praeadvies uit: in 1886 over het onderzoek naar het
vaderschap en in 1911 over een vraagstuk van gemeenterecht. Bestudeering van
beide stukken bevestigt den roep van groote belezenheid en technische kennis van
den praeadviseur, en lezing van de gedachtenwisseling doet hem zien als ook
vaardig in het debat.
Met een enkel woord verdient vermelding, hoe het eerste praeadvies hem
gelegenheid gaf, zich te uiten over een teleurstelling, hem bereid van de zijde der
Amsterdamsche rechtbank, die geweigerd had te voldoen aan zijn verzoek, om hem
voor te dragen voor een benoeming tot rechter-plaatsvervanger, zulks met een
beroep op mogelijke drukte voor den hoogleeraar in de toekomst. ‘Nog er over
treurende’, zoo ving hij de beantwoording der debaters in de juristenvereening aan,
‘dat ik die rechtbank, welke reeds zoo groote behoefte heeft aan versterking van
het juridische element, de moeite veroorzaakt had van deze beslissing te geven,
werd ik aangenaam verrast door de eervolle uitnoodiging om een prae-advies te
geven over het vraagstuk, heden in behandeling’. - Het Amsterdamsche gerechtshof
begeerde hem 25 jaar later wel in haar midden; tot zijn benoeming in den Raad van
State maakte hij als raadsheer-plaatsvervanger in dat college deel uit van de
rechterlijke macht.
Aan de gedachtenwisseling in de vergaderingen der Nederlandsche
juristenvereeniging, waar hij meermalen aanwezig was, nam hij niet dikwijls deel.
Wel deed hij dit in 1901, toen bij een praeadvies over de regeling van gevangenisstraf
en hechtenis de voorwaardelijke veroordeeling in het geding gebracht werd. Dit
raakte het onderwerp, dat hij een jaar tevoren in zijn rectorale rede Schuld en straf
had behandeld, waarin hij tegen de wegcijfering van het schuldbegrip en, ook als
gevolg daarvan, de loslating der straf, volhield: straf is een leed tot vergelding wegens
schuld. Later, in 1914, toen het vraagstuk in ons land van praktische beteekenis
werd, kwam hij met zijn lijvig geschrift Voorwaardelijke veroordeeling. Sedert is dit
vraagstuk een der vele, waaromtrent hij in woord en geschrift strijd is blijven voeren
tegen de ook in antirevolutionaire en gereformeerde kringen daartegenover
aangenomen houding.
Voor eigen kring trad hij op, toen hij op het eerste christelijke
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Sociaal congres in November 1881 te Amsterdam rapporteur was in de derde
afdeeling, die het sociale vraagstuk van zijn staatkundige zijde zou bezien. ‘Welke
houding moet onzerzijds aangenomen tegenover de vraagstukken van burgerlijk
recht, die invloed oefenen op de sociale verhoudingen? Eigendomsrecht, erfrecht,
landbezit, huwelijk?’ Over de punten ‘eigendom en grondbezit’ en ‘erfrecht’ heeft
hij toen praeadviezen uitgebracht, die echter blijkens het proces-verbaal van het
congres niet tot eenige gedachtenwisseling hebben aanleiding gegeven.
In lateren tijd vallen praeadviezen in de Vereeniging voor de staathuishoudkunde
en de statistiek en in de Vereeniging voor armenzorg en weldadigheid. Men vindt
de onderwerpen achter dit levensbericht vermeld. Het ging om vraagstukken, thans
reeds geruimen tijd uitgevochten, waaromtrent hij een eigen standpunt had,
afwijkende ook veelzins van dat der richting, die hij geacht werd te
vertegenwoordigen. Hoe goed deed het hem, wanneer hij in andere kringen
instemming vond met zijn denkbeelden, althans belangstelling daarvoor; niet zelden
leidde dit hem ertoe te hoog aan te slaan, wat men hem wellicht allereerst uit
wellevendheid in een particulier gesprek had toegevoegd.
Voor zoover er straks niet afzonderlijk genoemd zullen worden bij een korte
bespreking van Fabius' optreden in den kerkelijken en den politieken strijd, moet
om de vele boeken en geschriften, die schier jaar in jaar uit van zijn hand verschenen,
verwezen worden naar de lijst zijner werken. Van een bespreking van den inhoud,
zelfs van een aankondiging ook maar van het voornaamste, kan hier geen sprake
zijn. Goeddeels verging het hem als Groen van Prinsterer: wat hij schreef werd
gelezen door weinigen. Ook was het niet gemakkelijk een boek van Fabius zonder
meer te lezen. De talrijke aanhalingen met name maakte ieder boek eigenlijk tot
een studiewerk. Maar wanneer men zich de moeite geeft, om over een bepaald
onderwerp een zijner werken na te slaan, zal men bespeuren, dat het een schat
van gegevens bevat. Fabius was de man, om een onderwerp uit te putten. Met
groote nauwgezetheid speurende, ontging hem niets van wat anderen over zijn
onderwerp geschreven hadden: wat hem steun kon bieden, werd met ingenomenheid
aangehaald, en wat tegen zijn zienswijze inging, werd ook aangehaald en, soms
met een enkelen zin soms uitvoerig, bestreden. Het geringe debiet zijner werken,
alleen Voortvaren beleefde een tweeden druk, verhinderde hem niet, een jaar later
weer met een doorwrocht betoog over een ander onderwerp te komen. Zelf weet
hij voor een groot deel den geringen opgang van zijn boeken aan de manier, waarop
de hem het meest verwante pers hem behandelde, d.w.z. niet of ternauwernood
van wat hij schreef melding maakte. ‘Doodzwijgen’ noemde hij dat en het heeft hem
ontzettend gegriefd.
Afzonderlijk dient even vermeld Fabius als boekbeoordeelaar.
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In dit werk was hij een meester. Hij zou niet prijzen uit goedwilligheid, maar evenmin
lof onthouden aan wat goeds was in het werk van hen, die niet van zijn opvatting
waren. Ook zulk een boekbeoordeeling was àf: taal en stijl ontkwamen even weinig
aan zijn beoordeeling als de technische behandeling van het onderwerp.
In vele openbare colleges heeft hij zitting gehad, aan vereenigingsarbeid gaf hij
zich minder, maar hij onttrok zich niet, wanneer hij meende nuttig werk te kunnen
doen, zonder dat hij zich ontzag, spoedig heen te gaan, wanneer hij het tegendeel
meende te bemerken.
Van 1892 tot 1924 was hij lid van de Centrale commissie voor de statistiek, van
1902 tot 1920 buitengewoon lid van den Centralen gezondheidsraad. Minister Loeff
benoemde hem tot lid der staatscommissie voor de bedelarij en landlooperij. In 1914
was hij lid der commissie ter voorbereiding van de aanwijzing van candidaat-Indische
ambtenaren, een werk, dat hem maar matig beviel, en waarvoor hij een verdere
benoeming niet wenschte.
In de plaats zijner inwoning was hij (1882-1886) lid der commissie van toezicht
op het lager onderwijs, en veel jaren later (1902-1905) lid van den Amsterdamschen
Woningraad.
Bij het eerste bezoek van H.M. de Koningin met H.K.H. Prinses Juliana aan de
hoofdstad berustte bij hem de leiding eener zanguitvoering van kinderen op den
Dam, waarvoor hij zich gaarne veel moeite gaf, en die hij allerminst aan anderen
overliet, om alleen in naam de regeling te hebben. Bij deze gelegenheid volgde zijn
benoeming tot commandeur in de Oranje-Nassau-orde.
Meer op particulier, en ten deele ook op politiek gebied, lag het secretariaat van
den Bond tegen vaccinedwang, opgericht in 1881, onder voorzitterschap van
Keuchenius. Uit het openingswoord van den voorzitter op de eerste algemeene
vergadering blijkt, dat Fabius zich voor de organisatie van den bond veel moeite
heeft gegeven. Voor dezen bond woonde hij ook een congres te Parijs bij.
Toen de rechtstoestand der bijzondere (een bijvoegelijk naamwoord, dat hij in dit
verband niet licht anders dan tusschen aanhalingsteekens gebruiken zou)
onderwijzers, instelling van commissies van beroep noodig maakte, liet ook Fabius
zich hiervoor in de hoofdstad ten behoeve van een groep gereformeerde scholen
vinden. Van het gereformeerd gymnasium te Zetten is hij van 1892-1900 bestuurslid,
de laatste jaren president-curator, geweest.
In 1899 benoemde de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde hem tot haar
leden. Voor het Historisch Genootschap te Utrecht bedankte hij na een veeljarig
lidmaatschap, toen aan christelijke doeleinden meer steun geboden moest worden.
Van de Groningsche hypotheekbank is hij van de oprichting in 1901 tot zijn
overlijden president-commissaris geweest. En, hoe
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weinig een zoo zakelijk ambt moge schijnen te passen bij den hoogleeraar, met
groote nauwkeurigheid en stiptheid vervulde hij de hem hier opgelegde taak.
Voor jongeren sprak hij gaarne, op studentenvergaderingen en voor
jongelingsvereenigingen.
Nog op 70-jarigen leeftijd hield hij voor de Volksuniversiteit een leergang van vier
voordrachten over kerk en staat. In den oorlog stond Fabius niet, gelijk vele, en ook wel toonaangevende,
antirevolutionairen, meer aan de zijde van Duitschland en zijn geallieerden dan aan
de overzijde. Teruggave van Elzas-Lotharingen, ontbinding van het Duitsche rijk
met terugkeer tot den toestand van vóór 1870 was het wat hij reeds in het begin
van den oorlog hoopte. Ook omdat hij ervan uitging, dat Frankrijk als staat geen
overheerschende plaats meer zou kunnen innemen. Ongetwijfeld is hier mede
merkbaar de houding van Groen van Prinsterer in 1866 en tijdens de
Fransch-Duitsche oorlog van 1870/1. Niettemin was het er ver vandaan, dat Fabius
alles wat van de andere zijde in den oorlog geoorloofd werd geacht, goedpraatte.
Zijn standpunt bracht hem in het gezelschap van de Vaderlandsch club, en zoo
ziet men hem daar in 1916 optreden met het onderwerp ‘De troonopvolging’ ten
betooge, dat het alleszins redelijk is te achten, om voor het geval van een kinderloos
overlijden van prinses Juliana uit de grondwet weg te nemen de belemmeringen,
die aan een vrije beslissing over de toekomst van Nederland zouden in den weg
staan.
De Belgische zaak was voor hem er allereerst een van recht of onrecht.
Uitwissching van den smaad, door Duitschland België aangedaan, zoo drukte hij
zich uit, was iets, dat ook Vlaamsche Belgen vóór alles moesten wenschen. Mede
daarom kon hij het niet vinden in het hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch
verbond, waarvan hij juist in dien tijd lid geworden was, en ging hij na korten tijd
daaruit heen.
Op het gebied van de kerk is Fabius het eerst opgetreden, toen hij in 1883
ouderling der Ned. Hervormde kerk in de hoofdstad werd. Hij zou geen volgeling
van Groen geweest zijn, indien hij in den kerkelijken strijd dier dagen van ver was
blijven staan. Onvoorwaardelijk stond hij in den Amsterdamschen kerkeraad aan
de zijde van Kuyper. De strijd ging nog allereerst tegen het modernisme. Zelf vertelde
hij mij eens, dat hij in dezen raad nooit het woord zou voeren, wanneer een modern
predikant voorzitter was, zonder een woord van protest tegen een zoodanige leiding
der vergadering te hebben doen hooren. Het spreekt haast vanzelf, dat hij Kuyper
volgde in de doleantie; hier werd naar zijn meening de lijn van Groen doorgetrokken.
En voor eigen geestelijk leven heeft hij aan Kuyper veel gehad. In den kerkelijken
strijd van 1886 treedt intusschen Lohman veel meer op den voorgrond. Dat Fabius
staats- en kerkelijkrechtelijk niet
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minder goed op de hoogte was, bewijst zijn geschrift Het reglement van '52, een
historische studie over het Hervormd kerkbestuur. Het zeer uitvoerige werk van
meer dan 400 bladzijden is ontstaan uit een inleiding voor de Nederlandsche
vereeniging van vrienden der Waarheid tot handhaving van de leer en de rechten
der gereformeerde kerk. Het gaat in tegen de bewering, dat in 1852 de banden der
Hervormde kerk aan den staat zouden zijn losgemaakt; het betoogt, dat het reglement
van dat jaar veeleer een voortzetting is van de in 1816 aan de kerk opgedrongen
inrichting, en loopt uit op de stelling, dat ook zonder intrekking van eenig koninklijk
besluit het recht der kerken om zich aan de inrichting van 1816/'52 te onttrekken
moet worden erkend. Als rechtgeleerd betoog tast het de juistheid aan der rechterlijke
beslissingen omtrent de kerkelijke goederen, die aan de Hervormden toegewezen
werden. Een jaar of vijf geleden wees hij mij te Wageningen een oud kerkgebouw
en verzekerde mij, dat dit ‘ons’ toebehoorde; op mijn waarschijnlijk wat verwonderd
kijken voegde hij aan die mededeeling toe: ‘tijdelijk in gebruik bij de hervormden’.
Een gereformeerde kerkeraad, die zich liet vertegenwoordigen bij een intree of
bevestiging van een ambtgenoot in een ander kerkverband had het bij hem
verkorven.
Niet alleen kerkrechtelijk ook dogmatisch was Fabius op de hoogte. Der
gereformeerde belijdenis was hij met geheel zijn hart toegedaan. Van verflauwing
der grenzen wilde hij niet weten. Zonder geldige reden zou hij des zondags ook niet
in den avonddienst ontbreken. Hij wist welke eischen aan een preek konden gesteld
worden. Ik hoorde hem eens zeggen van een preek, die hij gehoord had, dat de
predikant, die 25 minuten van de kerk woonde, juist in dien tijd de preek had kunnen
maken. En predikanten, die op den preekstoel dingen brachten, die er z.i. niet
behoorden, hadden het bij hem niet gemakkelijk.
Vragen, als bij de kwestie-Geelkerken in het geding kwamen, bestonden voor
hem niet. Op de vraag, of hij aan de zijde der Assensche synode stond, was zijn
teekenend antwoord kort en krachtig: ‘natuurlijk!’
‘Gereformeerd’ was een onderwerp, waarmee hij ook voor een antirevolutionaire
kiesvereeniging kon optreden.
De Gereformeerde kerk te Amsterdam heeft hij jarenlang gediend als lid der
vereeniging De kerkelijke kas en als voorzitter der Commissie van beheer. Als
ouderling is hij kort na de doleantie afgetreden.
Bij de herdenking van de ‘vrijmaking der kerk’ in 1926 trad hij met twee der destijds
geschorste predikanten in de Keizersgrachtkerk te Amsterdam op.
Als vervolg op zijn Het reglement van '52 kan beschouwd worden een tweetal
geschriften, in 1917 en 1918 verschenen: Het eeuwgetij der kerkhervorming en
Kerkelijk leven, in welk laatste geschrift ook de kwestie-Netelenbos, die destijds de
Gereformeerde kerken

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1932

162
beroerde, behandeld wordt. Nog een jaar later verscheen van Fabius' hand Wezen
van het Calvinisme.
Reeds vóór zijn promotie in de politiek getreden, is Fabius in de politiek gebleven
tot zijn dood. Kamerlid is hij nochtans nooit geweest. Eenige jaren lang is hij geregeld
de candidaat der rechtsche groepen voor de Eerste Kamer geweest in Noord-Holland.
Voor de Tweede Kamer is hem tweemaal in 1905 een kans biedende candidatuur
aangeboden. Dit was in Rotterdam. De eerste sloeg hij af. Een christelijk-historisch
kamerlid, met wien hij zich zeer verwant gevoelde, jhr. Van Idsinga, had hem op
zijn vraag, bij welke Kamerleden hij steun voor zijn denkbeelden zou mogen
verwachten, geantwoord: ‘bij niemand!’ In September nam hij niettemin een
candidatuur aan, maar werd niet gekozen.
In de grondwetscommissie van 1910 heeft hij geen zitting willen nemen. In Amsterdam heeft Fabius wel steeds een politieke rol van beteekenis gespeeld.
Hij begon er op dit gebied als voorzitter van Nederland en Oranje met Heemskerk
als secretaris. In die hoedanigheid heeft hij ook de samenwerking met de radicalen
onder Treub bij de gemeenteraadsverkiezingen geleid.
In 1891 reeds deed hij zijn intrede in den Amsterdamschen gemeenteraad, waar
toen als eenige antirevolutionairen de heeren Hovy en Heemskerk zaten. Van liberale
zijde was zijn candidatuur heftig bestreden als die van ‘het vleesch geworden
Calvinistisch beginsel, een man, die geen oogenblik zal kunnen vergeten, dat hij
antirevolutionair en Kuypers vriend is.’ Ofschoon de bestrijding ook in den raad nooit
ontbroken heeft, is het opmerkelijk, dat hij reeds spoedig tweemaal tot wethouder
gekozen werd: in 1893 voor financiën, toen hij bedankte, omdat de ratio legis, die
het wethouderschap met het hoogleeraarsambt van een openbare universiteit
onvereenigbaar verklaarde, niet minder gold voor een hoogleeraar der Vrije
Universiteit; en in 1895, omdat het niet mogelijk bleek, om, gelijk hij gehoopt had,
zijn professoraat in een privaat-docentschap om te zetten.
Het is niet te doen ook maar de hoofdmomenten van Fabius' strijd in den
Amsterdamschen raad eenigszins uitvoerig te behandelen. Lang niet iedere strijd
daar is door hem gewonnen. Wel die tegen de reglementeering der prostitutie, welke
hij reeds in een der stellingen achter zijn proefschrift, opgesteld voorzeker onder
invloed van Van den Bergh en van de onmiddellijke nabijheid der Heldring-gestichten,
had veroordeeld als in strijd met het karakter der overheid en niet verdedigbaar van
hygiënisch standpunt.
Genoemd moet zijn strijd voor het stadsschoon. Hij kende Amsterdam op en top
en had, ook bij zuinig beheer, gaarne geld over voor verbetering van de schoonheid
der stad, gelijk hij fel toornde tegen al wat die schoonheid naar zijn inzien ontsierde.
Zijn strijd voor de zuinigheid. Nam hij niet in 1915 ontslag
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als lid der commissie van bijstand voor de financiën, omdat hij oordeelde geen
medeverantwoordelijkheid voor het geldelijk be heer der gemeente te kunnen
dragen? Behalve van deze was hij van andere belangrijke commissiën van bijstand
lid: van die voor de statistiek, voor de strafverordeningen, voor de openbare werken.
Zijn strijd voor de autonomie maar ook die tegen de ver gedreven
gemeentebemoeiing. Op dezen laatsten strijd is allengs alle nadruk komen vallen.
Amsterdam is nooit achteraan gekomen, wanneer de overheids ‘taak’ scheen te
kunnen worden uitgebreid, en telkens stond Fabius op de bres daartegen, het mocht
dan gelden uitbreiding der gemeentelijke bedrijven of meer rechtstreeksche
maatregelen van socialen aard, die hij goeddeels achtte te behooren tot het gebied
der liefdadigheid, waar hij voor de overheid geen taak zag. Men behoeft de
onderwerpen maar te noemen om in den geest Fabius te hooren, nu eens quasi
ietwat verwonderd, veinzend niet de begrijpen, waarheen men nu weer wilde gaan,
dan weer bulderend, verontwaardigd over zooveel onbekooktheid en onbesuisdheid,
die inging tegen wat tot nu toe traditie of beginsel geheeten had.
Men heeft Fabius verweten, dat zijn critiek zoo dikwijls afbrekend was. Niet
vergeten mag echter worden, dat dit veelal was, omdat men bouwen ging daar,
waar volgens hem niet te bouwen viel voor de overheid.
Na een vijfentwintigjarig raadslidmaatschap noemde het Algemeen Handelsblad
hem ‘nog een der meest aangehoorde sprekers.’
Vermeld moet ook worden, dat hij als lid van den gemeenteraad afgevaardigd
werd naar het gemeentebestuur van Parijs, waaraan hij dankte zijn benoeming tot
Officier van het Legioen van Eer.
Zonder aanzien des persoons handelde en sprak hij steeds ook in den raad.
Vandaar zijn botsingen met mr Heemskerk en mr De Vries. In het raadslid den heer
D. Schut vond hij daarentegen een geestverwant ook in engeren zin. Tot een ernstig
meeningsverschil is het met den wethouder De Vries gekomen in 1918. Diens
overgang van ‘onderwijs’ naar ‘financiën’ had hij ongaarne gezien. Niet zuinig in zijn
critiek op de begrooting, werd hij op zijn beurt niet minder scherp door den wethouder
beantwoord. De rechtsche raadsclub en de bondsvergadering van Nederland en
Oranje bemoeiden zich ermee, en ten slotte was aan deze geschiedenis niet vreemd,
dat het volgend jaar zijn politieke ‘vrienden’ hem bij de verkiezingen loslieten. Ik wil
deze geschiedenis hier niet verder ophalen. Laat ik mogen volstaan met het oordeel
van ‘Bijltje’, den briefschrijver in De Standaard, die zich aldus uitliet: ‘Ik .... wilde,
dat ik deze droeve herinnering aan onze actie voor den gemeenteraad niet had’.
Wat dit Fabius gekost heeft - ook voor de Provinciale Staten werd hij niet weer
gesteld - kunnen zich niet voorstellen wie hem in die dagen niet gezien hebben. Hij
is er door geslagen geweest en verslagen tevens. In zekeren zin was het voor hem
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aanleiding met dit tijdelijke leven af te rekenen. Reeds had hij zich voorgesteld dankbaar nochtans ervan gewagende, dat geen wrok of bitterheid tegen personen
in zijn hart was - dat hij op politiek gebied niets meer voor zichzelf te wachten had,
toen tot hem kwam de vraag, die leidde tot zijn benoeming als lid van den Raad van
State, een ambt, waarnaar hij eerder weleens begeerte gehad had, en waarvan hij
nu vooral voelde, dat de ongunst der menschen hem er niet zou kunnen deren. Wat de landspolitiek betreft - rechtstreeks moge hij geen deel daaraan hebben
genomen, onverschillig is zij hem niet voorbijgegaan. Kort na zijn promotie werd hij
lid van het Centraal Comité van Antirevolutionaire Kiesvereenigingen en van 1879
tot 1889 was hij daarvan secretaris. Als zoodanig is hij herhaaldelijk in botsing
gekomen met den voorzitter. Het waren botsingen van twee uiteenloopende
karakters. Kuyper, die zich organisator voelde, en in Fabius geen eigenschappen
als zoodanig zag, wilde in de opkomende organisatie der partij de vrije hand hebben,
en zag in den secretaris eigenlijk niet veel meer dan den uitvoerder van de besluiten
van den voorzitter; Fabius, die als lid en secretaris van het Comité, gekend wilde
worden in meer dan uitvoeringsmaatregelen. Ook vond Kuyper, dat Fabius tegenover
volgzamer leden in het Centraal Comité te hoekig en te forsch en in het algmeen
te zeer als censor morum optrad. Verschillen van vorm en van taktiek in hoofdzaak
deden Fabius na tien jaar het secretariaat neerleggen. R.C. Verweyck, die hem
heeft zien werken verklaart in het gedenkboek bij het 50-jarig bestaan der
antirevolutionaire partij, dat Fabius met ‘een nimmer genoeg te waardeeren
toewijding’ het veelomvattende werk, aan zijn taak als secretaris verbonden, vervulde.
In 1885 schrijft Fabius zijn Standaard-artikelen, later verschenen als Voorheen
en thans. Het heden in het licht bezien van Groen van Prinsterer's werken; hij wil
dan nog niet weten van wat Buys hem noemt: ‘de punten van verschil tusschen
Groen en zijne erfgenamen - ik zou haast zeggen: de kloof die hen scheidt’. Meeningsverschil, maar tot uiting komt het nog niet dadelijk, is er alleen over het
kiesrecht; Kuypers huismanskiesrecht vond in Fabius nimmer een voorstander.
Het was de zaak van het kiesrecht, die in 1894 in den boezem der
antirevolutionaire partij en haar leidslieden den strijd deed ontbranden. Anti-Takkiaan
was Fabius niet minder dan Lohman en de zijnen dit waren. Hij schreef destijds in
Lohmans blad De Protestantsche Noord-Brabander, en op verzoek van prof. Van
der Vlugt sloot hij zich aan bij de hoogleeraren, die Taks wetsontwerp ongrondwettig
achtten. Verder ging hij, toen hij in een politieke rede te Schiedam over de
tegenwoordige beteekenis der antirevolutionaire partij tegen huismanskiesrecht,
leerplicht, staatsarmenzorg, ook als reserve, tegen het radicalisme en de
democratische richting gelijkelijk te velde trok.
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Hij bleef niettemin lid zijner partij, van oordeel, dat een verkeerde gedragslijn op
zeker oogenblik niet voor goed een partij van haar grondslag losmaakt.
Toen Kuyper in 1901 de opdracht tot vorming van een kabinet kreeg, sprak hij
ook met Fabius. Als hoofdgedachte voor een christelijk ministerie gaf deze aan in
een brief van 15 Juli: ‘bevrijding van het volk uit de suprematie van den modernen
staat, bevrijding van de liberale overheersching’, dit laatste zelfs zoo grondig, dat,
wanneer in 1905 de liberalen mochten terugkomen, de oude overheersching voor
goed uit zou zijn. Ofschoon hij meende, dat sociale wetgeving neventaak kon zijn,
beval hij voor Kuyper aan een nieuw ministerie van onderwijs en arbeid, met een
programma van het kabinet, waarop naast de herinrichting van het gansche onderwijs
diende te komen: administratieve rechtspraak, herziening van de zondagswet,
afschaffing der staatsloterij, verbod van bordeelen.
In de eerste jaren van diens ministerschap is het meer dan eens voorgekomen,
dat Fabius door Kuyper geraadpleegd werd, om hem met zijn groote belezenheid
voor het debat te hulp te komen. Nog in 1902 verklaarde Fabius, dat de troonrede
hem niet te leur stelde. Maar dan is het ook uit. Een der redenen van Fabius' verzet
tegen Kuyper is in dezen tijd, dat hij de leiding der antirevolutionaire partij èn in het
Centraal Comité èn in De Standaard bleef behouden. Op 27 Mei 1903 hield Fabius
op den Zeeuwschen partijdag een rede over ‘den eisch onzer beginselen voor de
praktijk van het heden’. Het ging tegen den alvermogenden staat, die binnen de
grenzen zijner bevoegdheid diende te worden teruggebracht; een waarschuwend
woord, ook voor het zittend ministerie, zou men deze toespraak kunnen noemen.
Kuyper heeft het wel gevoeld, toen hij met deze woorden voor de toezending dankte:
‘Al breekt soms de glanzende golf van ideaal op de harde rotskanten van de praktijk,
hooghouding van het ideaal verheft en sterkt toch’.
In den zomer van 1903 had Fabius voor langere en kortere politieke stukken
plaats gevonden in De Rotterdammer, het antirevolutionaire dagblad onder leiding
van zijn leerling, den tegenwoordigen Rotterdamschen wethouder mr A. de Jong.
Sinds 1885 was hem geen medewerking voor De Standaard gevraagd; zelfs had
in Nov. 1894 Kuyper, tot herstel van gezondheid buitenslands vertoevende, een
daartoe strekkend aanbod, niet geheel onbegrijpelijk, van de hand gewezen. En het
ongevraagd aangebodene was in 1897 als ingezonden stuk geplaatst.
De Rotterdammer trok de antirevolutionaire lijn anders dan die, waarlangs Kuypers
ministerie zich bewogen had. Niettemin streed Fabius in 1905 tegenover de linksche
anti-Kuyperhetze voor het behoud van het kabinet. Na den val van het ministerie
werd de strijd over den eisch van het antirevolutionaire beginsel tegen Kuyper door
Fabius voortgezet, straks door den laatsten in zijn
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eigen uitgaaf Studiën en Schetsen onder de spreuk Terar dum prosim (1 Maart
1909-Juni 1924). Het Centraal Comité had den weerslag er van ondervonden, tot
in 1905 Fabius zijn lidmaatschap daarvan neerlegde, Ontspanning had dit niet
gebracht. Twee wat zonderling door Kuyper aan den redacteur van De Standaard
geadresseerde brieven werden beantwoord door Fabius' Staatkundige gedachten,
en de voortgezette bestrijding gaf aanleiding tot een reeks moties in antirevolutionaire
kiesvereenigingen gansch het land door, nagenoeg zonder uitzondering voor Kuyper
en tegen Fabius.
Men zou Fabius onrecht doen, wanneer men meende, dat zijn strijd tegen Kuyper
persoonlijk ging. Weinigen hebben als hij onderscheid kunnen maken en gemaakt
tusschen persoonlijke en zakelijke bestrijding. Maar daarnaast had hij met Groen
gemeen, dat hij al te spoedig veroordeeling van zijn beginselen en beleid als iets
persoonlijks hem aangedaan beschouwde. Een onderscheid, dat hij daarbij maakte
viel daardoor wel eens niet ten nadeele van politieke tegenstanders uit.
Het ministerie-Heemskerk heeft hij niet minder bestreden dan dat van Kuyper.
De armenwet van den premier moest het vooral ontgelden. ‘Vrijzinnige staatkunde
onder antir. vlag’, noemde hij het beleid van dit kabinet. De val ervan achtte hij een
groot voorrecht. Niet dat hij aan de zijde van Kuyper stond in diens geschil met het
antirevolutionaire vijftal; deze zaak liet hem onberoerd, omdat hij niet zag, dat zij
het beginsel raakte.
Den veldwinnenden invloed der Roomschen achtte hij mee een der te betreuren
gevolgen van de rechtsche politiek der laatste tientallen jaren. Roomsche premiers,
Roomsche voorzitters van Eerste en Tweede Kamers, Ruys' stelsel van
burgemeestersbenoemingen - het waren altegaar moeilijke dingen voor hem. Zeker
had hij dan ook in latere jaren liever gezien een samengaan met ‘godsdienstige’
liberalen.
Daarnaast moest hij strijden tegen veranderde inzichten op het gebied van het
onderwijs, met de leerplicht aan het hoofd, tegen algemeen kiesrecht, en stemdwang,
tegen opzijzetting van de begraafwet en wat niet al. Zelf heeft hij als het voornaamste
van zijn levensstrijd genoemd de strijd tegen de democratie, waarin hij niet zag een
ruime volksinvloed maar het oplossen van het leven in een atomenmassa.
‘Verkeerde’ of ‘valsche’ democratie tegenover een goede, onchristelijke tegenover
een christelijke democratie, waren tegenstellingen, die Fabius niet aanvaardde.
In 1920 is Kuyper gestorven. De verhouding tusschen beide mannen was nog
niet hersteld. Aan Kuypers ziekbed is Fabius niet geroepen, ofschoon hij het gehoopt
had en als het ware erop gewacht heeft; eigener beweging is hij er niet heengegaan.
Zoo min als Fabius de antirevolutionaire partij heeft losgelaten,
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heeft deze zich van hem los geacht. Voor een bijdrage in het tijdschrift
Antirevolutionaire Staatkunde werd hij meermalen aangezocht. In Schrift en historie,
het gedenkboek der partij 1878-1928 schreef hij zijn opstel Groen van Prinsterer
over staatkundige partijen? En in 1929 zong hij op de deputatenvergadering zijn
politieke zwanenzang, niet anders dan het refrein van een leven vol strijd: Groen
van Prinsterer - nooit gevolgd!De benoeming tot lid van den Raad van State stelde de vraag aan de orde, of
hiermee het hoogleeraarschap geen einde zou moeten nemen. Zelf rekende hij
erop - met een beroep op prof. Struycken - dat men hem niet zou dwingen heen te
gaan, en vrijwillig zou hij zeker niet vertrekken. Reeds had hij een teleurstelling
ondervonden, toen hij zich bij de opdracht van het onderwijs in het volkenrecht aan
ste

een ander voorbijgegaan gevoelde. Nu werd dit erop gevonden, dat hij tot zijn 70
jaar het lidmaatschap van den Raad van State aan het hoogleeraarsambt zou mogen
verbinden. Het moet gezegd, dat niet gebleken is, dat hij door het eerste in het
laatste tekort schoot. Vóór hij een werkzaam aandeel nam in de behandeling der
bestuursgeschillen in den raad vond hij zelfs, dat hij meer tijd had, dan het
lidmaatschap van den gemeenteraad hem gelaten had. Hij dacht nog over een
college administratief recht. Gewoonlijk kwam hij een dag tevoren in de hoofdstad,
nam zijn intrek in het Victoriahotel, waar hij voor studenten te spreken was, en ook
den senaat van het studentencorps, dat hem in 1920 eerelid maakte, eenmaal 's
jaars een maaltijd aanbood. Toen hij in 1921 70 jaar geworden was, beschouwde
hij het als niet meer dan een vorm, dat hij verlenging van de hem toegestane
vereeniging van beide ambten vroeg, immers die leeftijd had voor hoogleeraren der
Vrije Universiteit, althans voor de oudere, niet dezelfde beteekenis, als zij had voor
openbare hoogleeraren. Van de andere zijde schijnt men van den aanvang af het
zoo beschouwd te hebben, dat het hoogleeraarschap in 1921 zou afloopen. In ieder
geval is het verzoek om voortzetting der samenvoeging van raadslidmaatschap en
hoogleeraarsambt geweigerd. Zeer ontstemd is hij hierover geweest, en, helaas,
tot het einde gebleven. Een emeritaat heeft hij afgewezen, ontslag verlangde hij.
Daarmee verviel de aanspraak op pensioen, maar directeuren der Vereeniging voor
Hooger Onderwijs op gereformeerden grondslag hebben begrepen in een nagenoeg
even gunstige beschikking van anderen aard de verplichting van de universiteit
jegens den oud-hoogleeraar tot uitdrukking te moeten brengen.
Het lidmaatschap van den Raad van State was hem een aangename werkkring.
Hij had zitting in de afdeeling voor binnenlandsche zaken en landbouw en in die
voor onderwijs, kunsten en wetenschappen. Na eenige jaren werd hij
plaatsvervangend lid van de afdeeling voor geschillen van bestuur. Van al dit werk,
althans van zijn aandeel daarin, bleek weinig naar buiten,
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maar op gezag van een ambtgenoot mag geroemd worden zijn groote belangstelling
en nauwkeurigheid, zijn kennis en warme toewijding.
Af en toe trad hij nog eens in het openbaar op. Een uitnoodiging voor een politieke
lezing nam hij ook in het laatste tiental jaren zijns levens gaarne aan. Bij het halve
eeuwfeest der Vrije Universiteit sprak hij een herdenkingsrede uit over Verleden en
toekomst. Hij greep deze gelegenheid aan, om nog eenmaal te getuigen van zijn
liefde voor de gereformeerde beginselen, voor het gereformeerde volk, voor de
studenten der universiteit, die hij was blijven liefhebben.de

Voor het oog in ongebroken kracht werd de 6 Juli 1931 gevierd. Zelf waande
hij zich sterker nog dan de naar het Bijbelwoord reeds zeer sterken. Toch verried
zich toen reeds de pijnlijke kwaal, die zich van zijn lichaam had meester gemaakt.
Toen kort daarop operatief ingrijpen geen verlichting bracht, heeft het toch nog lang
geduurd, vóór hij begrijpen kon, dat dit het einde was van zijn aardsche leven. Zijn
werk te moeten laten liggen, voor altoos, heeft hem veel moeite gekost.
Meer nog scheen het voor den sterken geest, die van zoo veel onwankelbare
zekerheid omtrent de onzienlijke dingen had blijk gegeven, zich over te geven aan
de genade des Heeren Jezus Christus. Gods liefde heeft hem toch zoover willen
brengen.
sten

Den 21
December was alle strijd gestreden; de strijd voor Gods eer in het
openbare leven, voor Zijn naam in de staatkunde, voor Zijn kerk.
Welk een treffende gelijkenis met Groens leven. Het was zijn troost tot op zijn
sterfbed, dat Groen, de eenige, voor wien hij ooit uit den weg was gegaan, dien hij
gelijkelijk vereerde en liefhad, hetzelfde geleden had van menschen als hij. Wel is
in meer dan één opzicht bewaarheid wat Keuchenius in 1886 na ontvangst van
Voorheen en thans hem geschreven had te hopen: dat Fabius eenmaal ‘tot een
andere Groen’ voor Nederland zou worden gevormd.
Zal het blijken, zooals het van Groen gebleken is, dat hij toch nog school heeft
gemaakt? Over gebrek aan waardeering heeft hij minder geklaagd dan over gemis
van steun. In zijn Staatkundige gedachten spreekt hij van zoo menig blijk van
waardeering, ‘het meest uit die eenvoudige kringen, van menschen zonder veel
naam’. Ik ben niet overtuigd, dat hij deze dingen niet grooter zag, dan zij waren. Zijn
dankbaarheid voor ieder blijk van instemming, van aanhankelijkheid, van hartelijkheid,
vooral waar hij die niet verwachtte, deed in hem de hoop verlevendigen, dat op het
stuk der beginselen en hun practische toepassing zijn invloed verder reikte, dan tot
uiting kwam.
sten

Een eenzame strijder? Slechts dit: den 27
December 1900 was hij in het
huwelijk getreden met jonkvrouwe Sara Maria Johanna van de Poll, weduwe van
den heer G.H. Thomassen
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à Thuessink van der Hoop. Zij werd hem ‘de trouwe deelgenoote’ in zijn arbeid. Als
zoodanig heeft hij haar dankbaar zijn Sociale vraagstukken opgedragen. Op den dag vóór Kerstmis is hij grafwaarts gedragen, naar zijn wensch in Broek
in Waterland. Studenten der Vrije Universiteit deden dit. De staatsraad Exc. Idenburg
sprak als vriend. Wij hebben gebeden en gedankt, gezongen, en geluisterd naar
de Apostolische geloofsbelijdenis: ‘.... ik geloof de vergeving der zonden,
wederopstanding des vleesches en een eeuwig leven’.
Amsterdam 6 Juli 1932.
B. DE GAAY FORTMAN.
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1890.
Eigendom en grondbezit; Erfrecht. Rapporten aan het Sociaal Congres. 1892.
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Universiteit. 1896.
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Voortvaren. 1898; tweede druk 1902.
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vereeniging ‘De gereformeerde jongelingbond. 1899.
Leerdwang. Rapport, aangeboden aan de Vereeniging voor Christelijk nationaal
schoolonderwijs (met: H. Bijleveld, mr Th. Heemskerk, prof. dr J. Woltjer en H.J.
van Wijlen). 1899.
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de antirevolutionaire partij. 1899.
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Schuld en straf. Rectorale rede. 1900.
Beginselen en eischen. 1903.
Effectus civilis voor Vrije Universiteiten. Rede in eene samenkomst, belegd door
studenten der universiteit van Amsterdam. 1904.
Sociale vraagstukken. 1905.
De Vrije Universiteit en hare beteekenis voor ons volk. Rede ter herdenking van
het 25-jarig bestaan der universiteit. 1905.
Wezen en praktijk der vrijzinnigheid 1905.
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Simons). 1907.
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Voorwaardelijke veroordeeling. 1914.
Voorwaardelijke veroordeeling. Weekblad van het recht no. 9703. 1914.
Het leed der veroordeeling. Id. no. 9717. 1914.
Is voorwaardelijke veroordeeling straf? Id. no. 9732. 1914.
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1916.
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Karakter van de Staten-generaal. Antirevolutionaire staatkunde. 1925.
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1925.
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Een begrooting voor twee jaar. Weekblad van het recht no. 11483. 1926.
Kroon en ministers. Antirevolutionaire staatkunde 1926/7.
Groen van Prinsterer over staatkundige partijen. Schrift en historie. Gedenkboek
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Levensbericht van C.A.J. van Dishoeck
(22 April 1863-15 November 1931)
Toen destijds C.A.J. Van Dishoeck voor het lidmaatschap onzer Maatschappij werd
voorgedragen, heeft men op de vermelding zijner kwaliteit van uitgever deze woorden
doen volgen: bevorderaar der Noord- en Zuid-Nederlandsche letteren. Hiermede
was niets te veel gezegd en het is aardig te weten, dat het woorden zijn van iemand
die nooit met Van Dishoeck in relatie stond. Ongetwijfeld juist voor de
Noord-Nederlandsche litteratuur, hadden zij zeker niet zwakker mogen klinken voor
de Zuid-Nederlandsche. Want zooals de namen W. Versluys en Amsterdam
verbonden zullen blijven aan den grooten tijd van ‘De Nieuwe Gids’ en het eerste
werk der meeste ‘Tachtigers’, zoo zal men de namen Van Dishoeck en Bussum
blijven noemen in verband met de ontwaking van Vlaanderen en Vlaanderens
nieuwen litterairen bloei.
Inderdaad: van Vlaanderens litterairen bloei, want de ‘Van Nu en Straks’-periode,
de tijd van de bewustwording der jonge Vlaamsche schrijvers, en van hunne eerste
Schoonheid, was aan Van Dishoecks bemoeiingen voorafgegaan.
Alvorens ik hierop verder inga moge eerst vermeld worden, dat Cornelis Anthony
Jacobus Van Dishoeck op 22 April 1863 te Zierikzee geboren werd en aldaar van
1875 tot 1880 de H.B.S. bezocht. Van 1880 tot 1888 was hij in verschillende
boekhandels werkzaam, o.a. anderhalf jaar te Leipzig. In het jaar daarop volgende,
op 1 Januari 1889, vestigde hij zich als Uitgever te Leiden. In 1898 bracht hij zijne
zaak over naar Amsterdam en in 1903 naar Bussum, waar zij in Mei 1928 eene
Naamlooze Vennootschap werd. Op 15 November 1931 is hij plotseling overleden.
Geboren uit een oud Zeeuwsch geslacht, is Van Dishoeck zich Zeeuw blijven
voelen, en zijne woning te Bussum droeg den naam Zélandia. Als Zeeuw voelde
hij zich stamverwant met Vlaanderen. Hij zelf heeft het gezegd; op een vraag: hoe
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kwaamt Gij er toe U als uitgever te wenden tot Vlaanderen, volgde dit antwoord: ‘uit
liefde voor dat, vooral voor ons Zeeuwen, stamverwante land’.
Deze liefde zou verdiept en bevestigd worden door het rijke nieuwe letterkundige
leven in Vlaanderen, en door de sympathie, de vriendschap, die weldra ontstond
tusschen een aantal der belangrijkste litteraire kunstenaars en den Nederlandschen
uitgever.
Zijne kennismaking met de personen is ongetwijfeld van grooten invloed geweest,
want Van Dishoeck, die zeker een goed letterkundig onderscheidingsvermogen
bezat, zag de werken ook wel zéér door de oogen zijner vriendschap. Zijne schrijvers
werden zijn vrienden en het werk van zijne vrienden stond hooger dan het werk van
andere schrijvers. Toen men hem daar eens gekscherend op wees, gaf hij in alle
natuurlijkheid de vraag terug: is dat zoo onbegrijpelijk?
In het jaar 1898 was Van Dishoeck de uitgave van het tijdschrift ‘De Arbeid’
begonnen, ‘een maandschrift voor litteratuur en kunst’, dat eerst uitsluitend onder
leiding stond van onzen landgenoot Ed. Verburgh (pseudoniem voor Ed. Thorn
Prikker), doch dat kort daarna medegeredigeerd zou worden door den Vlaming
Victor de Meyere. Met hem verschijnen in den derden en vierden jaargang van dat
tijdschrift de namen Lode Baekelmans, Ary Delen, Adolf Herchenrath, Karel van
den Oever, Herman Teirlinck, Reimond Styns, Richard de Cneudt en Fernand
Toussaint. En in een andere periodiek die Van Dishoeck uitgaf, ‘Cosmos’ geheeten,
verschenen in dien tijd de schoone ‘Laethemsche Brieven over de Lente aan Adolf
Herckenrath’ van Karel van de Woestijne.
Een gebeurtenis, die groote gevolgen zal hebben, vindt in den zomer van 1902
plaats. Dan wendt Herman Teirlinck, de toen 23-jarige, zich tot Van Dishoeck, met
aanvankelijk niet acceptabele plannen. Een persoonlijke ontmoeting volgt; er is
dadelijk contact ontstaan. En op 22 September wordt tusschen Emmanuel de Bom,
A. Hegenscheidt, Styn Streuvels, Herman Teirlinck, Prosper van Langendonck,
Victor de Meyere en Karel van de Woestyne als Redacteuren, en C.A.J. Van
Dishoeck als Uitgever, bij contract besloten tot de oprichting van ‘Vlaanderen,
Maandschrift voor Vlaamsche Letterkunde’. De uitgever garandeert de uitgave voor
minstens drie jaar. Na ‘Van Nu en Straks’ heeft de Vlaamsche litteratuur opnieuw
een eigen huis, dat ditmaal in Holland staat en dat door de besten wordt bewoond.
Het belangrijke tijdschrift heeft vijf jaar bestaan. Toen was het pleit trouwens al
voor de nieuwe Vlaamsche letteren gewonnen.
Met uitzondering van Streuvels, die bij Veen bleef uitgeven, had Van Dishoeck
intusschen het groote werk gebracht en ging daarmee voort. Men denkt aan
Vermeylen's ‘De Wandelende Jood’, en ‘Verzamelde Opstellen’, aan Van de
Woestijne's ‘Verzen’, aan Teirlinck's ‘Wonderbare Wereld’ en ‘Mijnheer
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Serjanszoon’, aan Buysse, Vermeersch, Sabbe en tal van anderen.
Van Buysse heeft Van Dishoeck in totaal 19 boeken uitgegeven, terwijl hij er 13
van andere uitgevers overnam; van Sabbe gaf hij 10 boeken uit, van Teirlinck 6,
van Van de Woestijne 8, van De Meyere 4.
Hoe ruim vatte hij zijn taak op. Hoe weinig lette hij op geld bij de verzorging van
het uiterlijk der boeken. Hoe kloek en fraai zagen reeds de eerste Vlaamsche werken
eruit tegenover de kleine uiterst bescheiden eerste drukken van Perks ‘Gedichten’
(in Friesland uitgekomen) en Streuvels ‘Lenteleven’.
Hierboven werd reeds iets gezegd over de vriendschap, die er tusschen Van
Dishoeck en zijne schrijvers bestond. Zijn eerste groote vriend in Vlaanderen was
Teirlinck, ‘Herman’; zeer na stond hem ook Van de Woestijne; Sabbe was hem een
kameraad, en in den oorlog lang zijn gast; een groote sympathie verbond hem met
Vermeylen, ‘op wien men altijd aan kan’.
Wat Holland betreft: na of tijdens zijne relatie met Ed. Thorn Prikker, en met den
jeugdigen Carel Scharten, die in ‘De Arbeid’ schrijft, maakt Van Dishoeck kennis
met Marie Marx-Koning (de latere Morie Metz-Koning), die het ‘letterkundig bijblad’
van ‘Cosmos’ redigeeren zal, en van wie hij 12 boeken zal gaan uitgeven. Doch
weldra meldt Johan de Meester zich bij hem aan, die sinds ‘Een Huwelijk’ niets meer
geschreven heeft buiten de krant. Hij wil met Van Dishoeck contracteeren over een
meisjesboek, maar het wordt een reeks van uitgaven, twaalf deelen en een paar
brochures, waaronder het onvergetelijke ‘Geertje’ en de prachtige kleine vertellingen.
De Meester wordt met Van Dishoeck bevriend, De Meester brengt zijne letterkundige
vrienden bij Van Dishoeck. Men ontmoet elkaar, men ontmoet elkaar zomers buiten;
men is aan zee, men gaat gezamenlijk de zee in. Men juicht.
Doch ook zelfstandig komt men tot den uitgever te Bussum. Annie Salomons is
een der eersten, met hare Verzen, later haar ‘Meisjes-studentje’. Van Dishoeck
geeft werk uit van Van Hulzen, het opmerkelijke ‘Bikoerim’ van M.H. van Campen,
‘Uit het leven van een Hypochonder’ van J. Everts Jr, hij maakt kennis met Geerten
Gossaert (Prof. C. Gerretson), wiens ‘Experimenten’ bij hem verschijnen zullen.
Adriaan van Oordt brengt hem zijn ‘Warhold’; daarna koopt hij Van Oordt's ‘Irmenlo’
en ‘Floris V’ uit het fonds van Versluys aan. Na eenigen tijd komt ook Herman
Heijermans tot hem.
Hij wordt gezocht. Men stelt er een eer in door hem te worden uitgegeven.
In een volgend tijdperk brengt hij o.a. werk van A. Roland Holst, M. Nijhoff, P.H.
Ritter Jr, P.N. van Eyck, Aart van der Leeuw, J. Slauerhoff. Doch vooral: hij wordt
een der uitgevers van P.C. Boutens; ‘Beatrys’ verschijnt bij hem, de ‘Vergeten
liedjes’, de ‘Rubayat’ en de ‘Oud Perzische Kwatrynen’, de
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‘Liederen van Isoude’, ‘Lente-maan’, ‘De Sonnetten van Louise Labé’, ‘Alianora’.
Ook de jongeren geeft hij een kans: het allereerste werk van A.M. de Jong en van
Ralph Springer; Charles van Iersel, Piet van Veen. En hij geeft hen op dezelfde
wijze uit, even royaal als de Meesters.
Hij brengt acht boeken van den communist Van Collem. Hij geeft uit piëteit het
nagelaten werk uit van Herman Gorter.
Behalve voor zijne zaken en zijne vrienden, spande Van Dishoeck zich gaarne in
voor de Gemeenschap. Hij was te Bussum bestuurslid van tal van vereenigingen,
ook van de Openbare Leeszaal; hij was secretaris-penningmeester van de Gooische
H.B.S., die hij mede oprichtte. In den oorlog was hij lid van het hoofdbestuur van
het Nederlandsche Vluchtelingen-comité en voorzitter van de afdeeling Bussum,
en dat werk had zeer zijn hart. Er waren duizend Belgische vluchtelingen in het
kleine Bussum. En met Cyriel Buysse en Kamiel Huysmans was hij lid van de
vereeniging ‘British Gifts for Belgian Soldiers’. In 1914 was hij lid-secretaris van het
Internationale Comité der ‘Bugra’ (tentoonstelling voor het boek en de grafische
kunsten), te Leipzig.
FRANS MIJNSSEN.
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Levensbericht van F.J. Hopman
(14 Juli 1877-4 Maart 1932)
Frederik Jan Hopman werd 14 Juli 1877 te Amsterdam geboren. Als ‘Frits Hopman’
ging hij door het leven; alleen zijn vader, zelfs nog in de laatste heldere oogenblikken
voor zijn sterven, noemde hem deftig bij zijn vollen naam; voor een kleine
vriendenkring was hij langen tijd ‘F.J.’ ter onderscheiding van een der andere
kringleden. - Zijn geboortehuis (Leliegracht 10) lag in het hart van oud Amsterdam,
aan de ‘drukke’ zijde dezer gracht, waar de zaak in behangselpapieren gevestigd
was, die door een voorvader van hem was opgericht en als ‘Firma Wijdoogen’ pas
kort geleden ter ziele is gegaan na een bestaan van meer dan een eeuw. Vader
Hopman was uiterlijk en innerlijk een merkwaardig mensch, met wonderlijke
hebbelijkheden en even wonderlijke begaafdheden. Een echt zakenman was hij
niet; zijn aanleg en liefhebberij zoowel voor mystiek als voor mathematica, zijn
belangstelling voor de vrijmetselarij, waarbij hij zooals Frits H. mij verzekerde, een
belangrijk persoon was, strookten slecht met de eischen, die de behangselzaak
stelde, die hij van zijn schoonvader Wijdoogen had overgenomen en die in later
jaren pas weer ging bloeien toen de moeder van Frits H., een zeer intelligente en
zakelijke vrouw, na het overlijden van haar man het beheer in handen nam.
Van vaders zijde stamde Frits H. af van den bekenden luchtvaarder Hopman, de
eerste die met opoffering van zijn persoonlijke middelen en dwars tegen publieke
opinie en kritiek in, na een mislukking te Amsterdam, eindelijk in Rotterdam de eerste
Hollandsche ballonopstijging verrichtte. Frits H. bewaarde met trots de twee
spotprenten, die na de Amsterdamsche mislukking zijn overgrootvader hekelden.
Erfde hij dus van vader's zijde liefde voor exacte wetenschappen gepaard met
fantasie en oorspronkelijkheid, van moeder's zijde had hij helaas niet de zakelijkheid
meegekregen.
Na Frits verschenen nog twee meisjes in het gezin. Hij was en bleef de
stamhouder. In het rustige, stille grachtenhuis (de Leliegracht was toen nog niet de
herrie-baan van thans), van achteren potdicht dus zelfs verstoken van de
natuur-poging der prachtige oud-Amsterdamsche tuinen uit die buurt, van voren
uitziende op de iepen der Leliegracht met aan de stille over-
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zijde de echt Amsterdamsche typen, de schoenmaker in zijn pothuis, de
niet-varieerende, vegeteerende bewoners en bewoonsters der ‘toe’-huizen, groeide
Frits H. op als een ontzien zoontje, beschut tegen enkele echte, maar vooral tegen
vele denkbeeldige gevaren, lichtelijk verwend en vereerd door ouders en zusters.
Het heeft hem geen kwaad gedaan, want hij bleef een zacht stil kind, al heeft de
angstige zorg voor zijn persoon een stempel op hem gezet en al leerde deze zorg
hem later te veel voor zijn leven en ziel bezorgd zijn en deed ze hem de
onaangename harde kanten van het leven opmerkelijker voelen en hinderen dan
noodig was.
Was Frits H. dus in zijn jeugd gevangen in een zoo stadsch mogelijke omgeving,
gelukkig voor hem en zijn werk was het feit dat zijn grootvader Wijdoogen Amsterdam
verruild had tegen een aardig landhuis aan den Veluwe-rand, in Ellecom, het
toentertijd nog volkomen onbedorven en landelijke dorp bij de zware beukenbosschen
tusschen Dieren en de Steeg. Kort voor het begin der Middachterallee, van Dieren
af gerekend, gaat een landweg linksaf en hier stond in een grooten tuin met zwaar
hout en een ideaal moestuin, het buitenhuis waar Frits H. reeds als kind zijn groote
vacantie doorbracht. De invloed van de weelderige natuur in deze streek, de
imposante beuken met hun uiterste takken reikend over den rand der rijpende
roggevelden, de geurende dennen, de paarsbloeiende eindelooze heiden met blauwe
verschieten, het primitieve boerenleven der buren, de rijkdom aan bloemen en
dieren, de stilte bovenal der zomeravonden als de geur van het groen na een
onweersbui zoo doordringend en zuiver is, dat alles heeft zich zeer diep gegrift in
de gevoelige kinderziel, die er volkomen verstoken van geweest was in Amsterdam.
Uit al zijn later werk blijkt ook telkens hoe heerlijk dit deel van zijn kinderleven
voor hem geweest moet zijn en van hoe groote vormende waarde voor zijn geest,
al besefte het kind niet wat de rijpere man pas bemerkte, namelijk dat hier, in de
natuur zelf, in voortdurend contact met haar, zijn ware geluk lag. - ‘Praeterita’ uit
den bundel ‘Nachtwaken’ is een belangrijk brok uit dit jeugdleven, waarvan Frits H.
zegt: ‘de herinnering aan die menschen en de plaatsen, waar ze geleefd hebben,
wonderbaar gesublimeerd, kan niet sterven, maar zal bij mij zijn tot het einde der
dagen - een troost en een geluk’.
In Ellecom was het ook, in den zomer van 1892 dat onze vriendschap ontstond.
Al meenden wij beiden, stille en eenzelvige kinderen, dat wij liever ieder alleen
bleven, de volwassenen hebben zich toen eens niet vergist, want uit de gedwongen
kinderkennismaking groeide onze vriendschap, die hoever wij ook soms uiteen
raakten, zoowel in ons gedachtenleven als in werkelijkheid, pas eindigde met Frits
H.'s dood. Frits H. gaf, zooals zijn opvoeding begrijpelijk maakt, reeds toentertijd
een ietwat vroeg-rijpe, ‘be-
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zadigde’ indruk; hij had iets rustig imponeerends, niet echt jong meer. Zijn neiging
tot eenzelvigheid werd in Ellecom trouwens bevorderd doordat hij er leefde met den
grootvader, die reeds neiging tot kindschheid kreeg (of althans simuleerde, zooals
Frits dacht) en een lichamelijk gebrekkige tante, die hem verwendde.
Toch was Frits H. nog naief kinderlijk in veel opzichten; in zijn eerste HBS. jaar
speelde hij nog met looden soldaatjes, wat blijkbaar een goed middel is om
anti-militairisme te kweeken want niemand stond in het later leven verder af van het
militairisme dan Frits H. Pistolen met klappertjes en indianenavonturen waren niet
van de lucht; Frits H. heeft die kinderromantiek zwaar te pakken gehad en helden
en heldenvereering dateeren voor hem niet pas uit den tijd dat hij Thomas Carlyle
leerde kennen.
Daar in Ellecom ontstond ook zijn liefde voor den sterrenhemel, opgewekt door
de toevallige omstandigheid dat mijn vader ons de belangrijkste sterrebeelden leerde
kennen. Met waren honger bestudeerde Frits H. het toentertijd eenigste
populair-sterrekundige boek hier te lande geschreven, het eenigste, maar als het 't
honderdste geweest was, toch het beste, nl. Kaiser's ‘Sterrenhemel’, een boek dat
dwong tot zelf-waarnemen en tot exact weten, waartoe bij Frits H. juist in die jaren
de behoefte ontwaakte. Reeds na een paar jaar bezat Frits H. een astronomische
kijker op driepoot; met dit bescheiden maar goede instrument ging hij na wat Kaiser
vermeldde en dit werk was er niet naar om hem vaster te binden aan aardsche
zaken. In zijn huwelijksjaren heeft hij de sterrekunde praktisch vaarwel gezegd.
Jammer is dit zeker, want zijn nauwkeurig observatie-vermogen, gepaard met groote
teekengaven, deden hem merkwaardig goede werkstukken produceeren. Ik ken
teekeningen van maankraters van zijn hand met liefde en geduld geobserveerd en
met volkomen eerlijkheid geteekend; een studie van de volle maan, in potlood en
aquarelkleuren bezit ik nog van hem, waarvoor Dr. Easton, de bekende
amateur-astronoom, later doctor honoris causa in dit vak, zelfs belangstelling had.
Toch is, en dit is teekenend voor Frits H., bij zooveel aanleg geen man uit hem
gegroeid als Easton was, die de melkweg-teekeningen uit zijn jeugd tot een afgerond
geheel samenvatte en er een heelalomvattende structuur in zocht en vond. Frits H.
heeft ook in deze richting niet de volharding gehad, het vermogen tot het scheppen
van een groot werk, dat in zijn literair leven ook treft. Maar de voldoening, die de
sterrekundige waarnemingen hem gaven, was groot, niet alleen door de exacte
wetenschap zelf, die een deel van zijn natuur bevredigde, maar tegelijk door de
eenvoudige pure schoonheidsinwerking van den sterrenhemel op zijn onbewust
geestesleven. Het zien van Spica, de heldere ster uit de Maagd, in zomernachten
dicht boven den Zuidelijken hemel glanzend, gaf hem dezelfde sensatie als het zien
van een
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veeltintigen beukenstam in regenweer, het genieten van een gedicht van Keats, de
contemplatie van een schilderij.
Ik keer terug tot Frits H.'s jeugd. Hij bezocht van 1891 tot 1896 de H.B.S. 5 j.c.
tegenover de Westermarkt te Amsterdam, dichtbij zijn ouderlijk huis. Een
ideaalleerling was hij niet, zooals zelden het geval is met dat soort menschen, die
reeds vroeg een uitgesproken geestesrichting hebben. Romantiek en H.B.S. gaan
niet samen. Zijn belangstelling was niet te vangen voor vakken, waarvoor hij geen
aanleg had, zooals vooral de wiskunde. Zijn kritische en vroegrijpe geest belette
hem genoeg ontzag te hebben voor docenten, die hoogstens ontzag konden eischen
op grond van een of andere acte, maar die verder allerminst ontzagwekkend waren.
Maar waar een superieure geest aanwezig was, daar bewonderde en werkte Frits
H. ook met vuur. Zoo voor Kollewijn, den spellingreformator, voor den socratischen
geschiedkundigen De Vries, voor den volmaakten gentleman, den sportieven Grasé.
Laatstgenoemde vooral is van belang geweest voor Frits H. want niet alleen dat
deze docent hem de basis van een juiste Engelsche uitspraak verschafte, maar
bovendien bracht Grasé hem tot de Engelsche literatuur. In het eerst las Frits H.,
zooals alle leerlingen van Grasé, een ratjetoe van boeken, waardoor inderdaad de
mogelijkheid bestond dat iedereen wel door een voor hem liggend boek gepakt zou
worden en gewonnen voor het Engelsch lezen. ’The last days of Pompei’ moesten
wedijveren met ‘Vanity Fair’, Rider Haggard met Kipling. En Grasé leidde alleen den
smaak door bij het zelf voorlezen het goede te kiezen. Geen wonder dat Kipling
hierbij behoorde en dat zoo reeds vroeg de liefde gevoed werd van Frits H. voor
dezen Engelschen schrijver van korte verhalen par excellence, maar ook, en dat is
een belangrijk punt, een geestesvereeniging van den jeugdigen lezer met Kipling's
werk zóó innig, dat de sporen overal in Hopman's werk aan te toonen zijn voor
dengene, die Kipling even sterk doorleefde als Hopman het deed.
Voor Duitsche literatuur was de belangstelling, hoewel niet zóó groot, toch
aanzienlijk onder de auspiciën van Dr Poser, die hem de geheimenissen van het
καλοςκαγαθος zijn, de combinatie van het goede en het schoone het eerst
openbaarde, dat in ‘de Proeftijd’ als een soort geloofbekentenis opduikt.
Fransch alleen bleef op den achtergrond, door den invloed van een docent, die
de antipode was van Grasé. Daardoor heeft de Fransche literatuur slechts weinig
aantrekkelijkheid gehad voor Frits H., wat zeer te betreuren is, daar o.a. het lezen
van Anatole France hem zeer waarschijnlijk niet alleen intens geestelijk genot zou
gegeven hebben maar hem bovendien gesteund zou hebben bij het kiezen van zijn
levenshouding.
Een vak, dat zijn volle liefde ook had, was handteekenen en geen wonder, want
op dit gebied had Frits H. minstens even goede gaven als op literair gebied. - Van
de exacte vakken
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interesseerden hem alleen natuurkunde en scheikunde, maar van geen van beide
heeft hij veel kunnen opsteken door zijn ontijdig vertrek. Zijn liefde voor deze vakken
was in later leven dan ook vrij platonisch.
De minder boeiende les-uren leverden vlotte penteekeningen op van den
Westertoren, van medeleerlingen, e.d. Geen wonder dat ten slotte de zaak spaak
liep, vooral daar Frits H. geen harde werker was, zelfs niet voor hetgeen hem
interesseerde.
Hij zakte in een der klassen. Aan den eenen kant had dit vrij veel invloed op zijn
geestelijke ontwikkeling want, doordat hij met mij in eenzelfde afdeeling zat, kwam
hij meer dan vroeger in mijn familiekring en wat deze voor hem geweest is bleek
duidelijk uit het spontaan geschreven en waardeerende artikel dat hij aan mijn
overleden vader gewijd heeft in het weekblad ‘de Nieuwe Amsterdammer’ (‘de
mosgroene’) van 22 April 1916. Hierin zegt hij o.a.: ‘de Ambrosiaansche stemming
aan zijn gastvrije tafel werd beheerscht door vijf of zes geestdriftige en onbezorgde
jonge menschen en de gesprekken beroerden met jeugdige stoutmoedigheid alle
onderwerpen, van lancetvischjes tot de precessie der equinoxen, van gegraveerde
Grieksche gemmen tot het derde deel van das Kapital. Een nieuw muziekwerk van
Diepenbrock, de laatste litho van Haverman, de literaire artikels van een juist
verschenen Kroniek-nummer werden vurig besproken.’
Er waren geen milieu's, die hem in dien tijd meer beïnvloedden of het moest de
club ‘P.S.B.’ (Pauca sed bona, met alle bescheidenheid gezegd!) zijn, die een groepje
medeleerlingen bevatte in dezelfde ‘Sturm und Drang’-periode als Frits H. zelf. Allen
doordrenkt met Multatuli en Heine, allen bovendien onder den invloed der ‘tachtigers’,
niet het minst van Frederik van Eeden. Het was ontegenzeggelijk een eigenwijs
stel, dat in die jaren op den leeftijd, waarop men tegenwoordig alleen aan sport doet,
films ‘beneden de 18 jaar’ bezoekt en danst, tot diep in den nacht bijeenzat op de
kamer van Frits H., op de Leliegracht, uitsluitend pijpen rookend met bijtende maar
geurige Engelsche tabak en grocjes drinkend van vader Hopman's beste after-dinner
cognac, inderdaad ‘high and mighty’ over alles oordeelend, het heelal beredderend
tot men om 4 uur langs de stille grachten naar buis trok.
De namen van hen die Frits H.'s geest in dien tijd het meest beheerschten waren,
behalve de nu uitgezocht beste Engelsche en Amerikaansche schrijvers en dichters,
dus Keats en Shelley, Ruskin, Kipling nog steeds, de Quincey, Oliver Wendel Holmes
(de autokraat van de ontbijttafel!), Edgar Allan Poe en vele anderen, vooral v. Eeden
en zijn voorganger Thoreau. Walden, de sociale proefneming van van Eeden stond
in het midden van onze belangstelling en er werd veel en lang over gedebatteerd.
Een uit den kring heeft zich zelfs aangesloten bij de kolonisten in Walden en alleen
het échec hiervan heeft Hopman weerhouden
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dit voorbeeld te volgen. Zijn vereering voor van Eeden bleef platonisch en luwde in
den loop der geestelijke ontwikkeling, zoowel van v. Eeden als van Frits H. zelf, in
sterke mate. Pas in 1903 schreef hij mij in het najaar: ‘ik ben eigenlijk voor goed
van-Eeden-genezen. Ik heb mijn portie van hem, al zal ik steeds erkennen hoeveel
ik aan hem te danken heb. Wat een macht in den staat - en de wereld, als hij was
geweest, wat ik hem dacht. Maar zoo'n schijnheilige raasdonder, wel te rusten!’ Dit
oordeel, dat hoofdzakelijk tot uiting kwam na het lezen der ‘Blijde wereld’ van v.
Eeden, heeft hij later wel verzacht, maar met den grooten invloed was het uit. - Deze
Walden-vereering viel in de periode dat Frits H. in de vierde klasse der HBS. zòò
inzonk met zijn schoolwerk, dat zijn vader hem in arren moede van school nam, wat
Frits H. toentertijd zéér apprecieerde maar wat hem zijn leven lang heeft berouwd
en dwarsgezeten. Hoewel zijn capaciteiten zonder eenigen twijfel meer dan ruim
voldoende waren en zelfs op hoog peil stonden, bleef hij het niet-afloopen der HBS.
als een merk van geestelijk onvermogen voelen en veel van zijn latere daden zijn
noodeloos hieruit voortgevloeid. Als negentienjarige stond Frits H. dus buiten de
school.
Door zijn groote liefde voor Engelsch en zijn eerbied voor het evenwichtige,
geestelijk beheerschte, beschaafde Engeland van die dagen, lag het voor de hand
dat hij probeeren zou de middelbare acten Engelsch te behalen, daar de ouders
met hun praktischen geest weinig aanmoediging gaven aan Walden-plannen.
Na in Juli 1896 poolshoogte genomen te hebben in Engeland ging Frits H. in
September van dat jaar voor langer studie daarheen, na den zomer in ons land
doorgebracht te hebben met Multatuli en Heine, waarmee hij zichzelf in een karikatuur
uitbeeldde in een zijner brieven, die dikwijls meer uit penteekeningen dan uit woorden
bestonden.
Van Sept. 1896 tot de Kerstvacantie was hij in Ealing W.; na de Kerstvacantie
kwam hij in Upper Norwood waar hij met vacantie-onderbrekingen bleef tot Kerstmis
1897 om verder in Amsterdam te blijven werken met privaatles tot hij 16 Aug. 1899
met succes examen deed voor acte A Engelsch.
In Engeland hield hij zich, behalve met zijn vakstudie nog veel bezig met literatuur
en filosofie. Hij was in ‘een periode van overwerken voor algemeene ontwikkeling
en die intensieve minachting voor hen, die het niet doen, wat zich openbaart in
bijtend sarcasme’. Hij las veel in Büchner en Multatuli en schreef: ‘ik ben begonnen
de verschillende leugens op te teekenen die ik in de samenleving opmerk, zie begin
van den Max Havelaar’; hij zond mij een uitvoerig opstel over het godsbestaan,
werkte dit weer om na opmerkingen mijnerzijds en schreef: ‘ik heb ingezien dat het
niet mogelijk is met alle godgeloovigen af te doen in a body, si tant est dàt ik ermee
afdoen kan’, en verder: ‘sinds Jan. '97 heb ik principes aangeschaft, ben b.v.
afschaffer en zie dat ik niet rooken
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mag’; ‘ik wil klaar zijn met mijn filosofie voor mijn 23 jaar’. De jonge most was dus
aan het gisten al was 't nog geen wijn geworden.
Opmerkelijk is dat hij in Mei 1897 reeds meldde: ‘ik schrijf een roman’, en dat zijn
stemming soms verre van rooskleurig was, getuige de woorden: ‘je hebt nooit de
schaamte en het verdriet en het zelfverwijt gekend dat met het zakken voor een
examen gepaard gaat; onophoudelijk weerstand bieden aan verzoeking, het
onafgebroken bewaken van jezelf, liefde die je niet moogt uiten, de pijnen van
neerslachtigheid, de groote en kleine ontberingen, die een verblijf in den vreemde
met zich voert, enz.’ Men ziet: een hamletiaansche ontboezeming. Zijn gevoel voor
humor liet hem echter niet in den steek, want naar aanleiding van een hem
opgedragen les in ‘classical dutch’ aan drie Franschen schreef hij: ‘ik werd geschikt
geacht op grond dat ik een schoolopstel had geschreven over Maerlant en eens
zelfs Granida had zien verminken door gymnasiasten’.
Toen hij weer in Amsterdam was teruggekeerd zette hij de ontwikkeling van zijn
geest in andere dan Engelsche-studierichting voort en vond daarvoor contact in een
iets ruimer kring van jonge intellectueelen, de ‘Heilige Krakeling’, in een zijner werken
herdacht, een clubje van niet acht (zooals de naam doet verwachten) maar een
dozijn leden van zéér uiteenloopenden aard en studierichting maar allen heftig,
strijdvaardig en kritisch, niet 't minst van elkaar! Van allen stak Frits H. veel op, aan
allen gaf hij ook veel. Zijn werkelijk algemeene ontwikkeling werd hier versterkt en
uitgebreid; veel der vrienden uit die dagen zijn terug te vinden in zijn verhalen en
romans.
In deze Amsterdamsche periode, in 1898, ondervond Frits H.'s toch reeds niet
sterke gevoel van eigenwaarde een gevoeligen knak door een onbeantwoorde
liefde, welhaast een blinde vereering voor een iets ouder, door velen ‘umworben’
meisje, dat hem wel naar waarde schatte, maar begreep dat een dergelijke
hoofdzakelijk intellectueele passie geen basis voor een gelukkig huwelijk was. Zeer
lang heeft deze slag nog nagewerkt, ook nog na zijn engagement en huwelijk met
zijn eerste vrouw.
In het najaar 1899 ging hij naar Groningen om daar academisch verder te
studeeren, nu voor acte B. Ook daar wisselden zijn stemmingen sterk. Jan. 1900
schreef hij: ‘à propos, ik kan weer alles op 't oogenblik. Je weet dat varieert: een
week ben ik (of word) de beste schilder, schrijver, dichter, professor van Nederland
en de volgende week kan ik geen lijn zetten of een regel schrijven. Ik zal dit in het
vervolg aanduiden met A(lles) of N(iets) boven mijn brieven’.
Typeerend voor zijn geestelijke positie is dat hij in deze tijden den zoo vereerden
Macauley begon te stellen beneden Ruskin en van Eeden. Ruskin apprecieerde hij
't meest als maatschappelijk filosoof, minder als kunsttheoreticus want eind 1900
schreef hij
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na het lezen van ‘Modern Painters’, ‘het is bepaald onbeleefd, maar ik lach de ouwe
heer in zijn gezicht uit’.
Dat hij begon te bezinken bleek uit zijn woorden in den zomer van 1900, waarin
hij toegaf: ‘te berusten in de overtuiging dat het zwaartepunt van alle
melkweg-systemen niet gelegen is in mijn zooveel gram hersenen en het is perhaps
as well’. - ‘Ik weet nog steeds niet wat ik wil, maar (dit is het verschil met vroeger)
ik wil niet zooveel als vroeger’.
In het najaar 1900 werd hij nog lid van het Groningsch studentencorps. De studie
ging voort maar in langzaam tempo en toen allerlei familiequesties hem al te veel
hinderden nam hij het niet-verstandige besluit een betrekking te zoeken en te trouwen
waardoor zijn studie ernstig in gevaar kwam, zooals de resultaten ook uitwezen.
Frits H. solliciteerde in Maart 1902 naar een verslaggeversplaats aan de Arnhemsche
Courant, werd aangesteld en trouwde in dat najaar. Hij vestigde zich in Velp en dit
was het eenige voordeel van zijn stap: hij was weer in de natuur terug. Maar verder
waren er niets dan nadeelen. Zijn beroep lag nu op een gebied, waarvoor hij absoluut
niet deugde; hij zat in een niet-waardeerend milieu, vluchtig en minderwaardig werk
moetend verrichten, terwijl hij juist bij uitstek langzaam en precieus moest werken
om goed werk te leveren. Bovendien was de betaling zeer slecht. Verschillende
redenen dus die al weer zijn minderwaardigheidsgevoel versterkten en hem zich
deden schamen voor de buitenwereld, hoewel deze er niet aan dacht om hem er
op aan te zien. Gelukkig kwam er spoedig een einde aan de marteling, die het
verslaggeverswerk voor dezen verfijnden en gevoeligen geest moet beteekend
hebben. Men gaf hem te verstaan dat het niet ging en Frits H. nam ontslag in
November 1902. - Door het overlijden van zijn vader in Mei 1903 kwam Frits H. er
finantieel iets beter voor te staan, ook door de royale steun van zijn moeder. Hij kon
nu inderdaad weer voor acte B verder werken. Bovendien werd er een aardig
buitenhuis voor hem gebouwd in het land zijner kinderdroomen dichtbij het
Ellecomsche paradijs, n.l. in Rhedersteeg. De uren, die niet voor studie dienden,
kon hij doorbrengen in de bosschen en op de heiden of in de sappige uiterwaarden
van den IJsel, die achter zijn huis stroomde. In 1905 betrok hij met zijn gezin ‘'t Huis
in den Enk’.
Hij heeft hier de denkbaar gunstigste omstandigheden gevonden voor een
ongestoorde ontwikkeling zijner gaven. Een natuur, die hem boeide en die nu niet
alleen de zware en soms eentonige ontwikkeling in volzomer hem toonde, maar
ook de ongekende fijnheid en blijheid der komende lente, de energie-uitstorting van
den voorzomer en later het in overweldigende kleuren- en geurenweelde uitstervende
jaar. Verder de volkomen vrijheid om datgene te doen wat hem op ieder oogenblik
lustte: teekenen, schrijven, studeeren, lezen. Rust en verzorging in een huiselijk
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milieu, de vreugde van twee kleine kinderen, een jongen de eerstgeborene, een
meisje een paar jaar later. Intellectueele omgang met gasten en logé's in het gastvrije
huis. Geld, dat kwam wanneer en zooveel als er noodig was.
Het is nu het juiste oogenblik, in den tijd dat Frits H. zijn rijkste levensjaren
doormaakte en hij op de jaren was dat een man de dingen moet waar maken, die
zijn jeugdontwikkeling beloofd heeft, hem in zijn persoon te teekenen. Hopman,
altijd met groote verzorgdheid gekleed, eenigermate geposeerd en beheerscht, niet
knap van uiterlijk maar met intelligent en levendig gezicht, bewegelijke neusvleugels,
flink ontwikkeld voorhoofd, beschaafd in optreden en manieren, was gaarne, wat
zijn bewondering voor Engeland meebracht, ‘a perfect gentleman’. Hij was bijzonder
vatbaar voor humor, ‘ready whit’, de lichtelijk paradoxale grappen van Jerome K.
Jerome's genre, woordspelingen, bliksemsnelle gedachtenassociaties van ernst
naar grappen en vice versa, vol interesse voor alles wat men ter sprake bracht op
gebied van wetenschap en kunst. Het eene oogenblik kon hij vol vuur den aanvang
van Milton's Paradise Lost met zijn grootsch rhythme en monumentale opzet
voordragen en contrasteeren met de liefelijkheid en het natuuraanvoelen van Keat's
Endymion, het ander oogenblik kon hij een onbedaarlijke lachbui krijgen om een
geestigheid, die hem incapabel maakte nog iets te zeggen of te doen. Oogenschijnlijk was hij vrijgekomen van het minderwaardigheidsen mislukkingsgevoel
dat hem vroeger plaagde, maar hij behield helaas een aantal opvattingen van
fatsoensplichten en standsvooroordeelen, die hem alleen maar last veroorzaakten.
Hij voelde dit zelf en had daarom een geweldige bewondering voor iedereen, die
zich volkomen vrij kan maken en die als levenskunstenaar juist dàt uit het leven
accepteert, dat geluk kan geven en de rest negeert en langs zijn koude kleeren laat
afzakken. Goethe, dien hij vroeger weinig kende, was voor hem zoo'n
levenskunstenaar. Wilhelm Bode's ‘Goethe's Lebenskunst’ wekte Hopman's vurig
enthousiasme, maar ook in eigen vriendenkring kon hij onbeperkt benijden en
bewonderen wie zijn leven vrij genoot, zonder conventie te achten. Waarom hij het
zelf niet kon? De vraag werd hem gesteld door een vriend, die niet begreep waarom
H. zich steeds noodeloos liet binden. H. zeide: ‘jij komt uit een milieu, dat men
hoogacht en waardeert zoodat alles wat je doet of niet doet vergoelijkt of
gewaardeerd wordt, maar ik kom uit een winkel en dat blijft je leven lang aan je
hangen’. Hoe onjuist dit ook moge zijn, het feit dat Frits H. zich steeds zoo voelde,
belemmerde hem in zijn daden en bond hem.
Zijn teekengaven ontwikkelde hij in dezen tijd in toenemende mate. Had hij reeds
in zijn Amsterdamsche periode geteekend, o.a. eenige litho's op gebied van
studentenpolitiek voor het A'damsche Stud.-Weekblad ‘Propria Cures’, vlotte
penschetsen in zijn vrienden-correspondentie, in de Steeg kon hij zijn werk ver-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1932

186
fijnen en verdiepen. Nauwkeurig geobserveerde potlood- en penteekeningen van
paddestoelen en planten, met eindeloos geduld geteekend, dateeren uit dezen tijd.
Ik bezit nog een merkwaardige penteeking van zijn hand van een boomgroep in de
Rhedensche bosschen, een teekening met Dürer'sche preciesheid en toch met een
stofuitdrukking, die verbaast. Aquarel- en olieverf gebruikte hij minder.
Opmerkelijk en teekenend is dat Frits H. zich niet in het minst interesseerde voor
politiek niet alleen, maar ook weinig voor algemeen maatschappelijke problemen.
Verder dan v. Eeden of Ruskin kwam hij niet. Hij is nooit een mensch voor de massa
geweest in zijn kunst, maar de massa ‘deed’ hem ook niets. Zijn interesse hiervoor
is begonnen en geëindigd met Walden, dat op zijn zachtst gezegd toch een
hulpelooze en kinderlijke poging was om een ingewikkeld vraagstuk als dat der
maatschappelijke verbetering, tot oplossing te brengen. Mogelijk hangt H.'s houding
in dezen samen met zijn instinctmatigen afkeer van alles wat onhygiënisch en
onsmakelijk en onverzorgd was; nergens voelde hij zich minder op zijn gemak dan
bij den primitieven mensch, zelfs bij den boer. De arbeider, de landbouwer, zij komen
dan ook in de gedachtenspheer van zijn verhalen en romans niet of nauwelijks voor.
Wat Frits H. ook ontbrak was muzikale vorming. Hoewel hij van muziek genieten
kon en zelf zijn Engelsche liedjes met een eigen bedacht piano-accompagnement
begeleidde, had hij veel te weinig muziek gehoord om er eenigermate in thuis te
zijn. Het Concertgebouw, dat juist in zijn Amsterdamsche jaren gemakkelijk voor
hem te bezoeken was geweest, zag hem nooit. Zoo is ook te begrijpen dat de
natuurgeluiden bij iemand als hij, die zoo goed visueel observeerde, zelden vermeld
worden in zijn werk; een auditief type was hij niet.
In dezen Steegschen tijd eindelijk valt ook zijn eerste literaire publicatie. In P.L.
Tak's Kroniek van 6 Mei 1905 verscheen ‘Het kruispunt’, 3 Juni ‘Mijnwerk der ziel’,
10 Juni ‘Genesis’, 23 Dec. ‘De rit in den nacht’, enz. Naar aanleiding van het
laatstgenoemde verhaal schreef Herman Robbers hem, noemde het ‘een voortreffelijk
stukje werk’ en vroeg medewerking aan ‘Elsevier's Maandschrift’.
Met de Engelsche studie liep het echter mis. H. schreef in een brief: ‘ga niet bij
de bosschen zitten als je voor een examen werkt’. En terecht. Hij zakte in 1905 en
nog eens in 1906. Dat, met een tragedie die hij van zeer nabij meemaakte doordat
een gast voor zijn oogen verdronk in den IJsel, deed hem in November '07 schrijven:
‘het afgeloopen jaar is voor mij een van de meest lugubere, maar ook van de
leerzaamste geweest. Voor het eerst van mijn leven heb ik gewerkt en merk (tot
mijn oprechte verbazing) dat ik vroeger altijd min of meer geflirt heb met mijn taak’.
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Uit deze periode kan ik nog vermelden dat hij in het voorjaar 1906 nog een tijd in
Engeland was, in Anerley, waar hij ‘materiaal verzamelt voor een roman die in
Londen speelt’ en bovendien voor een Ruskinboek, waarvoor hij de medewerking
kreeg van Alexander Wedderburn, een van Ruskin's literaire executeurs. H. bekeek
en noteerde een collectie van Ruskin's teekeningen en aquarellen. Dit boek is nooit
verschenen, denkelijk ook in de pen gebleven. Eindelijk in Dec. 1907 slaagde hij
voor diploma B en ging hij solliciteeren naar een leeraarsplaats in 1908. Het ware
wenschelijk geweest dat het Steegsche leven voor H. had kunnen voortduren nu
de enerveerende druk van een examenstudie, waaraan men zich niet genoeg geeft,
weggenomen was, maar er trad bij hem een zekere gedesoeuvreerdheid op, die
allicht het gevolg was van het te gemakkelijke bestaan, waar de energie gevoed
maar niet voldoende gebruikt werd. Het huwelijksleven verliep bovendien in een
mislukking.
In September 1908 werd hij leeraar aan de R.H.B.S. 5 j.c. te Winterswijk, waar
hij dadelijk de ‘geboren’ docent bleek te zijn, zijn leerlingen gemakkelijk geestelijk
overheerschend wat het, geheim is van een goed docent, vooral daar er een groote
praktische zin mee gepaard ging op gebied van leerstofkeuze, denkelijk wel als
kostbare erfenis van zijn leermeester Grasé.
In September 1910 werd hij leeraar te Arnhem aan de H.B.S. Hoewel het hem
meeliep in deze zaken klaagde hij in November van dat jaar: ‘het mousseerende
gaat uit mijn geestelijk leven’.
Een opleving kwam met zijn tweede huwelijk in Juli 1911. Deze opleving ging
echter zeer sterk in mystieke richting; in 1910 was hij reeds naar Frankrijk gegaan
om in Douai bij een mysticus genezing te zoeken (en te vinden) van een vermeende
hart- en nieraandoening; hier te lande teruggekeerd bewoog hij zichzelf op het terrein
van ‘gezond-bidden’ e.d. Hij woonde eerst nog in Arnhem, maar in een uiterste
poging om zich nu eindelijk eens volkomen vrij te maken van maatschappelijke
banden, die hem (weliswaar m.i. slechts in zijn verbeelding) belemmerden en zich
te onttrekken aan welmeenende maar verwarrende belangstelling van vrienden en
familie, trok H. met zijn tweede vrouw in 1913 op zeer losse gronden (onder invloed
van een ‘helderziende’) naar Engeland om daar onder den aangenomen naam van
Reginald en Ruby Rassendyll een kunstenaarsbestaan te voeren en zijn gaven te
ontplooien. H. werkte daar op de Heatherley's School of Art, waar hij de naaktklasse
volgde en de lessen in compositie en costuumkunde, om daarnaast wat te verdienen
met decoratieschilderen e.d. Zijn zin voor mystiek bracht hem tot zeer nauw contact
met Christian Science, die hier grooten en blijvenden invloed op zijn geestesleven
ging krijgen. Geen wonder dat dit leven bij zijn onpraktische en te weinig aan
ontberingen gewende natuur spaak liep. Ontredderd keerde hij in Maart 1914 in
Holland terug om weer op zijn verhaal te komen
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in het gastvrije, geestelijk rustige gezin van zijn familie in Gennep, dat ook in zijn
later leven het rustpunt, het toevluchtsoord bleef als het leven hem te machtig werd.
H. schreef zelf over dezen Engelschen tijd: ‘de eene teleurstelling kwam na de
andere in Engeland. Vergeefsch heb ik gewacht op het kenteren van het geluksgetij;
achteraf denk ik dat wij het geheel verkeerde pad hebben gekozen’. Een bittere
erkenning. ‘Ik ben van mijn leven niet zoo van de kook geweest als de laatste veertien
dagen’.
Gelukkig kwam hij vrij spoedig ‘voor anker’, door weer leeraar te worden, thans
aan de R.H.B.S. te Terneuzen. In Febr. 1915 kon hij schrijven: ‘ik koester gegronde
hoop dat ik nu een periode van vrede en rustige arbeidzaamheid tegemoet ga en
het is allemaal koren op mijn schrijvers molen,
Spät erklingt was früh erklang
Lust und Leid, es wird Gesang’.

In dat voorjaar was dan ook spoedig de laatste aflevering gereed van Elsevier met
den roman ‘de Proeftijd’, terwijl Frans Coenen schetsen vroeg voor Groot-Nederland,
en ook de Telegraaf maandelijks novellen opnam. Toch was kenteekenend voor
zijn stemming dat hij in April 1915 schreef: ‘ik schrijf ook altijd met lust en toewijding,
maar er zijn tijden waarin je beu wordt van al dat literaire; het wordt te zoet; je begint
te verlangen naar wat hartigs en dat vind ik alleen in de natuurwetenschap. Het is
jammer dat ik bij de sterrenkunde au bout de mon latin ben; dat een stap verder mij
doet belanden in mathesis of chemie, die boven mijn petje gaan’. ‘Wat hebben wij
tot nog toe weinig honing uit het leven weten te halen! O ja, wij hebben hoog
aangelegd maar in ons streven naar de oplossing van metaphysische en
maatschappelijke vraagstukken en in het nastreven van verheven kunstidealen
hebben wij het dagelijksche verwaarloosd’. Een levensbalans in a nutshell!
Te Leiden, waar hij, na eerst nog aan het Apeldoornsch gymnasium gedoceerd
te hebben, in 1918 leeraar werd, en waar zooals van ouds zijn leerlingen hem
spoedig adoreerden, namen de lessen en vertaalwerk, dat hij hoofdzakelijk uit
finantieele overwegingen verrichtte, zooveel tijd in beslag dat er niet veel overschoot
voor literair werk, hoofdzakelijk critieken in de Gids over Holl. en Eng. literatuur. De
bekende scherpe aanval op Querido viel ook in dezen tijd. - Er is een poging gedaan
om hem vrij te maken uit het overstelpende en onvruchtbare werk te Leiden; een
betrekking als leeraar te Amsterdam kon hij krijgen, met betrekkelijk weinig lesuren
en een hoog salaris, de stimuleerende omgeving van een groote stad met veel
geestelijk contact, maar Frits H. wilde deze reddingplank niet gebruiken om een
voor hem typeerende reden n.l. omdat de menschen, die hem zoo dikwijls van
werkkring hadden zien veranderen, dit weer als argument zouden aangrijpen om
zijn veranderlijkheid en minder-
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waardigheid aan te toonen. Zoo bleef hij, om fictieve redenen, in gevangenschap.
Om dezelfde redenen heeft hij, hoewel volledig bevoegd voor zijn vak, nog zijn
academische examens gedaan, onder faveur van het academische statuut, en zelfs
nog een promotie geprepareerd, die echter geen werkelijkheid is geworden. Niemand
zal H. minder gewaardeerd hebben omdat hij geen academischen graad had;
niemand echter zou hem ook meer gewaardeerd hebben als hij dezen graad wèl
had behaald. Toen hij 26 Juni 1924 zijn doctoraal ex. had afgelegd, zat hij in de
avondschemering een kwartier op het voorplein der Oudemanhuispoort onder een
bloeiende jasmijn ‘en het was een droom van vrede in een overbelast leven’ zooals
hij schreef.
Nadat Frits H. in 1919 lid was geworden der Mij der Nederl. Lett., hield hij in Juni
1927 als voorzitter dezer maatschappij een rede over zijn literairen held Kipling.
Het jaar 1927 bracht Frits H. een door hem diep gevoeld teeken van waardeering,
n.l. de uitnoodiging van de N. Rott. Ct. om als opvolger van Johan de Meester tot
de redactie toe te treden, want hoe goed hij zijn leeraarstaak ook waarnam, goede
of tenminste bruikbare leeraren waren er wel meer, maar waardige opvolgers van
Johan de Meester waren er niet velen. - Het is echter te betwijfelen of het aannemen
van deze betrekking behalve de vermelde voldoening, die de openlijke erkenning
van zijn literaire verdiensten geven moest, Frits H. tot een hem volmaakt passenden
werkkring gebracht heeft.
Ongetwijfeld kwamen zijn gaven meer tot hun recht dan te voren, maar zelfs voor
een kunstrubriek is het tempo van een dagblad nog te vlug voor een verzorgde
werkwijze als Frits H.'s letterkundige producten eischten. Het zal hem dagelijks
bezwaard hebben iets af te moeten maken, stemming of geen stemming. Bovendien
is het lezen van tallooze, zelden volwaardige romans een tijdroovende en niet
opwekkende bezigheid, die den geest vermoeit, zoodat de overschietende tijd niet
meer gebruikt kan worden voor het werk dat men het liefst zou doen.
De kwaal, die hem ten slotte overwon, heeft in de laatste jaren zijn leven
overschaduwd en zijn krachten ondermijnd. Telkens trok hij weer naar Gennep om
daar op zijn verhaal te komen, maar het viel hem telkens zwaarder iets te doen waar
vroeger zijn liefde naar uitging.
In Maart 1932 kwam het einde, terwijl hij te Leiden bij zijn schoonouders verpleegd
werd. Hij werd te 's Gravenhage begraven, en helaas niet in Ellecom op het landelijk
kerkhof, waar hij gerust zou hebben in een omgeving, die hem in zijn jeugd schatten
heeft gebracht, die hij nooit verloren heeft tot op den laatsten dag.
Wat zijn literair werk betreft, het is verspreid in de jaargangen 1927-1932 van de
Nieuwe Rotterdamsche Courant en in velerlei

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1932

190
maand- en weekbladen, Tak's Kroniek, in de Nieuwe Kroniek, in Elsevier's
Maandschrift, de Gids, de Hofstad, den Gulden Winckel, enz.
De eerste korte verhalen, die H.'s naam bekend maakten zijn geschreven in zijn
Steegschen tijd en behooren tot zijn beste werk, omdat hij het in volkomen rust kon
verzorgen. Dat is zijn eigen oordeel, want hij zegt zelf over zijn latere verhalen: ‘de
latere dingen zijn werkelijk haastig geschreven, zeer tegen mijn wil, want ik houd
van polijsten’. De verhalen die in zijn eersten bundel (‘In het voorbijgaan’, verschenen
in 1913) verzameld zijn, hebben een heerlijke frischheid en vlotheid, met geestige
en gevoelige observaties, ongedachte wendingen en een welverzorgde gave stijl.
Men meene niet dat het schrijven even vlot ging als het verhaal zich lezen laat.
Hopman werkte moeizaam en langzaam, herhaaldelijk met de uiterste zorg kleine
details kiezende en wijzigende. Toch maken de verhalen ieder voor zich den indruk
van een organisch geheel, juist als dit het geval is bij zijn groote Engelsche voorbeeld
Rudyard Kipling. - Spoedig reeds verweet men Hopman dat hij slechts een navolger
was en zelfs overnam van Kipling, en vooral van de Quincey en Edgar Allan Poe.
Hopman heeft dit gepareerd door de hyperbool dat deze aanmerkingen hem tot
het lezen van Poe's werk gebracht hadden. Maar dit was een grap en niet meer.
De neiging tot mystiek van Poe, nog heel iets anders dan het fatalisme van Kipling,
is ongetwijfeld in Hopman's werk aanwezig door den diepen indruk, die Poe's werk
op hem gemaakt heeft in vroeger jaren, een indruk, die onuitwisbaar was en
onwillekeurig zijn gedachtengang beïnvloedde. Een schande is dit allerminst en in
ieder geval hebben Hopman's verhalen iets zoo eigens, iets dat zoowel on-engelsch
als tot nu toe on-hollandsch was, dat hij terecht als de schepper van de Hollandsche
‘short stories’ mag aangezien worden.
De stof voor zijn verhalen ontleende Hopman aan voorvallen en personen uit zijn
directe omgeving. Voor een intimus is iedere persoon haast met een naam te
beleggen van het model; in dit opzicht komt zijn neiging tot exacte wetenschappen,
tot observeeren en nauwkeurig beschrijven voor den dag, die hem hielpen waar zijn
begrensde fantasie hem in den steek liet. Het beste is hij dan ook daar, waar hij
alleen de werkelijkheid observeerde en weergaf; zwakker dadelijk waar hij fantaseert
en niet bijeenbehoorende stukken der werkelijkheid aaneenkit met fictie. Hier ligt
ook wellicht het geheim van de betrekkelijk zwakke structuur van zijn grooter werk,
zijn romans.
In 1916 verscheen zijn eerste roman ‘de Proeftijd’ waarvan de ondertitel:
‘Uitgewerkt fragment van een dagboek’ duidelijk aangeeft dat het niet pretendeert
een roman te zijn! Het bevat een paraphrase van zijn eigen trouw bijgehouden
dagboeken, die hij sinds zijn zestiende jaar verzorgde. Een geheel is het niet;
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het beloofde vervolg is uitgebleven. Voor de kennis van zijn persoon echter is dit
1
precieus geschreven boek een belangrijke bron . Hopman heeft vele jaren, telkens
met groote onderbrekingen, aan dit boek besteed. Immers reeds in 1897 is hij eraan
begonnen en herhaaldelijk komt in zijn brieven de ‘roman’ op de proppen. In Jan.
1906 b.v. schrijft hij: ‘zoodra de boel op orde is, neem ik de roman weer ter hand;
ik probeer den strijd te beschrijven van een idealistischen jongen, die in de wereld
komt’.
Zijn tweede roman ‘Van de liefde, die vrij wou zijn’ is in veel sneller tempo
afgewerkt en verscheen eenige jaren na de eerste nl. in 1918. De ondertitel: ‘roman
uit Zeeuwsch-Vlaanderen’ geeft aan dat Hopman in zijn Terneuzenschen tijd de
locale kleur voor dit boek opdeed. Het bevat eigenlijk een aantal ‘short stories’,
waarin dikwijls zijn beschrijvend vermogen hem verleidt tot al te uitvoerige details.
Hopman's eigen intieme meening over dit boek heb ik nooit vernomen, maar hij kan
er moeilijk tevreden mee geweest zijn.
In 1920 verscheen ‘Nachtwaken’, wederom een bundel van zijn bekende verhalen.
Ook dit boek bevat kostbare staaltjes van Hopman's gaven (ik vermeldde reeds
‘Praeterita’) maar hiertegenover staan in dezen bundel ook verhalen als ‘de
Verrassing van het Fort’ dat niet meer dan als goede journalistiek kan beschouwd
worden. - In dezen bundel komt veel meer dan in den eersten de afhankelijkheid
van zijn groote Engelsche voorbeeld voor den dag, zonder echter hinderlijk te
worden.
Bijzonder productief is Hopman niet geweest zelfs niet in de schijnbaar zoo
gunstige Steegsche periode. Maar het enerveerende van examenstudie (vooral
voor middelbare acten) heeft hem in den besten tijd verschrikkelijk belemmerd. In
volkomen rust had hij veel kunnen observeeren en verwerken in heerlijk Hollandsch.
Nu is hij naar de gangbare opvatting ‘gerijpt’ door de levenservaringen en teleurstellingen, maar ik vrees dat dit rijpen een gemeenplaats is, die men gemaakt
heeft als troost en schikking in onze dwaas-menschelijke kunstmatige omgeving,
die vermoedelijk meer verstikt dan doet rijpen! Hopman behoorde tot de weinigen,
die met Keats zonder eenige overdrijving kunnen zeggen over de schoonheid der
dingen:
‘They ever must be with us or we die’

hoe overdreven dit ook lijkt voor het gros der menschen. Hopman had de
onvervalschte natuur noodig als levensbehoefte; dat hij zelf hieraan te kort kwam
lag ten deele aan zijn omgeving, ten deele ook aan de combinatie die hij zelf was
van natuurmensch

1

Van ‘de Proeftijd’ verschijnt in het komende seizoen een herdruk in de Wereldbibliotheek,
naar ik vernam.
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en cultuurmensch zonder dat hem gelukte hier evenwicht in te brengen.
Niettegenstaande. Hopman's onmiskenbare productiviteit op verschillend gebied,
heeft het schrijven van zijn levensbericht mij dan ook weemoedig gestemd en mij
opnieuw den indruk gegeven van een niet gelukt leven.
A.J. VAN PESCH.
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Levensbericht van H.H. van Kol
(23 Mei 1852-22 Aug. 1925)
‘Laat ons vroolijk 't leven doorwandelen, genieten wat te genieten valt,
wanneer wij slechts de wetten der humaniteit niet uit 't oog verliezen’.
Rienzi, ‘Christendom en Socialisme’.

Eerste jaren
sten

Den 23
Mei 1852 werd Henri Hubert van Kol te Eindhoven geboren, begon het
rijke leven van een merkwaardig en voortreffelijk mensch.
Zijn ouders, die tot den gegoeden middenstand behoorden, waren katholiek. Ook
de zoon werd katholiek opgevoed, maar niet in den gestrengen zin. Hij heeft
uitsluitend openbaar onderwijs genoten en kon zich geheel zelfstandig ontwikkelen;
is nimmer belijdend katholiek geweest en tenslotte geheel van het ouderlijk geloof
vervreemd.
Het lager onderwijs kreeg hij op de openbare school te Eindhoven. Daarna bezocht
hij de ‘Ecole Moyenne d'Etat’ te Turnhout en won daar bij een ‘concours général’,
waaraan ook leerlingen van andere gelijksoortige Belgische scholen deelnamen,
den eersten prijs. In 1867 ging hij over naar de H.B.S. te Roermond, slaagde in
1870 voor het eindexamen en werd aan de toenmalige Polytechnische School te
Delft als student ingeschreven. Hij koos de opleiding voor waterstaatsingenieur, met
bestemming voor den Indischen dienst.
Uit de H.B.S.-jaren bracht hij den naam mede, onder welken hij voor het eerst in
den strijd voor het socialisme naar buiten zou treden. Zijn makkers hadden voor
hem een bijnaam uitverkoren. De forsche schoolgenoot, toen al strijdvaardig voor
den zwakkere en een gloeiend betooger, moest naar een volkstribuun heeten; en
de jonge Van Kol werd omgedoopt tot ‘Cola di Rienzi’. Het mooie in die vondst was,
dat zij niet alleen een geestesverband legde tusschen den langen H.B.S.-er en den
grooten Romeinschen volksheld; maar ook bleef er een, zij het hoogst
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wankele, orthografische verwantschap tusschen Van Kol en Cola bestaan!
In den H.B.S.-tijd werd Van Kol reeds voor de socialistische denkbeelden gewonnen.
Duitsche vrienden hadden hem litteratuur verschaft en als dan de geschriften van
Lassalle hem het meest boeiden en het diepst overtuigden, dan kan dat mede
worden verklaard uit persoonlijke eigenschappen van den grooten socialist, welke
bijzonder Van Kol moesten boeien. Lassalle vertoonde in zijn geschriften eenzelfde
wonderlijk en aantrekkelijk dualisme, als waardoor later ook Van Kol zich zou
onderscheiden: een machtige verbeeldingskracht naast nuchteren zin voor het
bereikbare. Verder moest Lassalle's stormachtige levensloop - strijd, offer, ondergang
van den romantischen held - op den sterk bewogen scholier, op den wordenden
strijder een machtigen indruk maken.

De student
De Delftsche studententijd schonk Van Kol de gelegenheid, geheel zichzelf, dus
levenskunstenaar te worden; dat leven naar alle zijden te genieten, in materieel en
geestelijk welbehagen, en de onstuimige begeerte om het ook anderen zoo
genietbaar mogelijk te maken. In dit opzicht is hij tot aan zijn dood de Delftsche
student gebleven: hij had het leven en de menschheid hartstochtelijk lief, alzijdig
en in goedheid.
Al spoedig na aankomst te Delft was hij overtuigd ‘kroeg’-president en socialist.
Tevens overtuigd Brabander, want hij vereenigde te Delft alle Noord-Brabantsche
studie-makkers in een eigen organisatie ‘Taxandria’ en vertoonde toen al de
eigenschap, welke hij heel het leven door ontwikkelde, om waar het maar mogelijk,
juist en goed was, maatschappelijk saamhoorigen te vereenigen.
Hij werd voorzitter van de Studenten-Debating-club, eerst onder
eerevoorzitterschap van prof. De Bruin Kops, die later (1874) werd vervangen door
prof. Pekelharing, den hooggeëerden radicaal, meester van een Delftsche
socialistische studentengeneratie, aan welke het Nederlandsche staatkundige leven
enkele der beste figuren dankt.
In deze Debating-club verdedigde Van Kol zijn radicaalste denkbeelden. In het
aan hem gewijde herdenkings-artikel (‘De Ingenieur’ van 18 Dec. 1925) geeft zijn
studiegenoot Ir. R.A. van Sandick de volgende herinnering uit dien tijd:
‘Dit studentengezelschap beleefde sedert (het eere-voorzitterschap van
Pekelharing) een tijdperk van grooten bloei, onder het actieve voorzitterschap van
Van Kol. Wanneer ik, de toenmalige secretaris, thans, na meer dan een halve eeuw,
de stellingen herlees, die in die dagen werden verdedigd, dan is het ons duidelijk,
dat men toen in de Delftsche studentenwereld niet
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hield van halve maatregelen. Achtereenvolgens werd voorgesteld: afschaffing van
het huwelijk, afschaffing van den godsdienst, afschaffing van den eigendom,
afschaffing van alle indirecte belastingen en vervanging van alle belastingen door
een impôt unique.
Deze stellingen werden in de verschillende vergaderingen door de bank, na een
heftige en lange discussie, met een verpletterende meerderheid verworpen’. Maar
de schrijver stelt tevens vast, dat deze debatten het studenten-leven verfrischten
en de ontwikkeling verhoogden.
Op een van die debating-avonden werden er stellingen over arbeiderscoöperatie
verdedigd. Van Kol verdedigde toen het volgende amendement: ‘Algemeene
arbeiders-associaties met staatscrediet is het middel tot redding der arbeidersklasse’.
Hij had hiermee de zijde van de Lassalleanen gekozen tegen Marx en de zijnen in
de groote strijdvraag, welke in die dagen de Duitsche arbeidersbeweging in vuur
hield: aanvaarding van staatshulp, of zelfstandige actie voor het wetenschappelijke
socialisme.
In 1871 deed Van Kol de stap, waarop hij heel zijn lange leven fier is gegaan: hij
sloot zich aan bij de Eerste Internationale, bij de Nederlandsche Sectie van het
‘Internationaal Werkliedenverbond’, en werd hiermee in Nederland een der eerste
internationaal georganiseerde socialisten. Kort na zijn aankomst te Delft had hij
Marx' ‘Kapital’ besteld, waarvan het eerste deel in 1867 was verschenen. De bekende
Delftsche studenten-boekhandelaar Waltman had aanvankelijk bezwaar, die
gevaarlijke lectuur in te voeren, maar vond er tenslotte den moed toe. De lezing van
Marx heeft Van Kol theoretisch overtuigd.
Over zijn aansluiting bij de ‘Internationale’ heeft hij bij gelegenheid van zijn
vijftigjarig lidmaatschap aan een redacteur van ‘Het Volk’ (Tweede blad, 20 Sept.
1921) verteld: ‘Als negentienjarig Delftsch student maakte ik tochten door de
achterbuurten van Den Haag en Amsterdam. En de toestanden, die ik daar aantrof,
grepen mij zóó aan en maakten mij zóó rebelsch tegen een zoo iets duldende
samenleving, dat ik mij onmiddellijk bij de ‘Internationale’ aansloot. Dat was trouwens
de eenige weg, want een Hollandsche socialistische partij bestond toen nog niet.
Ik was toen meer rebel dan revolutionair en wist van het eigenlijke streven der
Internationale maar bitter weinig af. Zoo min trouwens als eenig ander hier in Holland.
Slechts van één ding waren wij, de enkele revolutionairen die ons land kende, heel
zeker overtuigd, nl. dat de Revolutie gauw zou komen. Wij hadden zelfs een heel
plan voor de Revolutie klaar, uitgaande van de later ook door Domela Nieuwenhuis
aanvaarde ‘stelling’, dat men ‘om een ommelet te bakken, eieren stuk moet slaan’
’.
Van Kol heeft zich niet lang aan de Eerste Internationale
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kunnen wijden. Het eerste congres, dat hij bijwoonde - het Haagsche in 1872 - was
tevens het laatste. In 1876 ging zij aan diepe tweedracht ten onder. Op dat laatste
congres leerde Van Kol voor het eerst Marx persoonlijk kennen en bleef daarna nog
lang met hem in briefwisseling.
In den Delftschen studenten-kring werd Van Kol een onvermoeide propagandist
voor het socialisme. Zelfs slaagde hij er in, acht studie-genooten tot aansluiting bij
de ‘Internationale’ te bewegen. Verder schreef hij onder het pseudoniem ‘Astore’
druk in de studentenbladen en lokte scherpe, dikwijls belangwekkende polemieken
uit. Evenals later, toen het in bitteren ernst om groote dingen zou gaan, bracht de
onstuimige strijder zijn ‘natuurlijken vijand’ in het geweer: den koelen beschouwer,
het gespitste verstand, den verbeten hooghartige. Zoo vroeg in het
o

‘Studenten-Weekblad’ (n 28 van 1871) de heer J. d'Aulnis, een ‘Leidenaar’, of Van
Kol, die het werk van de groote economisten zoo vruchteloos voor de arbeiders had
genoemd, nu eens precies wilde zeggen, langs welken weg ‘De Internationale’ dan
verbetering hoopt tot stand te brengen, maar - aldus de latere hooggeleerde bestrijder
van het socialisme d'Aulnis de Bourrouil - dan ‘duidelijk, ondubbelzinnig en echt
wetenschappelijk’.
Van Kol antwoordde rondweg, dat hij zoo'n ‘plan de campagne’ niet kon geven,
maar dat de arbeiders hadden ervaren, dat zij van de tegenwoordige regeeringen
en economen geen hulp hadden te verwachten en daarom besloten hadden,
zichzelve te helpen; en hij verwees naar het program van actie. Kenmerkend voor
zijn opvattingen in die dagen was het volgende in zijn antwoord:
‘Om te eindigen verklaar ik, voldoende bemerkt te hebben, dat de ‘Internationale’
om zijne rechten te verkrijgen, nooit tot gewapend verzet zijne toevlucht zal nemen;
mocht haar streven echter ooit ontaarden in een oneerlijken strijd, zoo zal ik zelf de
vereeniging met al mijne krachten bestrijden, doch dan ook weten wie en wat ik
bestrijd’.
De propaganda van den jongen revolutionair trok de aandacht van den minister van
Justitie van die dagen, mr. Jolles. Deze nam wel geen rechtstreeksche maatregelen,
maar liet door middel van zijn te Delft studeerenden zoon Van Kol en diens acht
bekeerlingen duidelijk weten, dat ‘wie met socialistische propaganda doorging, heel
zijn carrière zou bederven’. Spoedig daarna was Van Kol nog de eenige van zijn
groep, die bij de ‘Internationale’ bleef aangesloten en vermoedelijk ook de eenige,
die een tijd lang onder politie-toezicht heeft gestaan. Zonder gevolgen bleef voor
hem de socialistische actie toch niet. Tegen het gebruik in, werd hem na aflegging
van het toenmalige Delftsche ‘examen B.’ de Indische studie-toelage niet toegekend.
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Als Delvenaar ondernam Van Kol zijn eerste revolutionaire actie, en dan rechtstreeks
op de barricaden van de Parijsche Commune gericht. Het gemoed in storm door
de berichten over den grootschen opstand, snakte hij naar de daad en naar het
gevaar. Onderweg hoorde hij echter van den bloedigen ondergang der Commune.
Delft zag hem terug.
Hijzelf schrijft er het volgende over in het Gedenkschrift bij het tien-jarig bestaan
der S.D.A.P. (‘Uit de oude Doos’):
‘Dag en nacht had ik rust noch duur, en eindelijk besloot ik, vergezeld van een
artillerist als deskundige, naar Frankrijk te snellen en de gevaren van den kamp te
deelen. Doch nog vóór wij de Fransche grens hadden bereikt, werd de val van Parijs
bekend, en vierde in die ‘bloedige Meiweek’ de bourgeoisie haar orgieën’.
Van Kol was in zijn studentenjaren ook medewerker aan een arbeidersblad ‘De
Werkman’, Orgaan voor Arbeidersvereenigingen. Dat was toen zijn eerste
rechtstreeksche bemoeiing met Nederlandsche arbeiderskringen. In een polemiek
met een arbeider, die zijn wantrouwen had uitgesproken in den tot de arbeiders
komenden ‘intellectueel’, omschreef Van Kol helder het eigen standpunt en dat
verdient hier weergave, omdat het zijn zelfportret als socialist mag heeten, dat tot
aan den dood gelijkenis heeft behouden. Hij aanvaardde de leuze, dat de vrijmaking
van de arbeidersklasse haar eigen werk zal moeten zijn. ‘Doch - schrijft hij verder
- verkeerd wordt deze spreuk toegepast, als zij hen leidt tot het minachten van
personen, die (onbillijk genoeg!) in gunstiger gelegenheden tot ontwikkeling geplaatst
dan hijzelf, de ellende van het volk kennende, krachtige pogingen beramen, om een
schoonere toekomst te doen aanbreken, waarin alle menschen gelukkig en allen
broeders zijn. Want hij, die gevoel heeft voor de vele rampen, die een gruwzaam
gevolg zijn onzer maatschappelijke inrichting en vooroordeelen, heeft ook voor
andere verdrukten als de arbeiders te strijden; de miskende rechten der vrouw, de
foltering der onwettige kinderen, de slachtoffers van bijgeloof en dweepzucht, zijn
zooveel duizenden en duizenden van lijders, aan wier verlossing hij zijn beste
krachten wijden moet, en zoo hij dan ook mèt u strijden, en zoonoodig mèt u
bezwijken wil, is het niet, omdat gij arbeiders zijt, doch omdat gij behoort tot het
verdrukte en het lijdende volk der menschheid’.
Uit deze belijdenis spreekt niet de denker, die zijn drang naar recht en
menschelijkheid kristalliseert in het strijden voor een beter productiestelsel, zijn
kapitaal aan sentiment ‘belegt’ in socialisme. Wel is zij de verkondiging van een
menschenvriend, die in het socialisme niet voornamelijk ordening, vormgeving zoekt
voor zijn maatschappelijke aandoeningen, maar een haard van heilig vuur voor een
gemoed, dat rusteloos uitgaat tot leniging van alle menschelijk leed.
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Zoo was de schooljongen en de student; zoo bleef in wezen ook de volwassen
strijder.
De Delftsche tijd werd op natuurlijke wijze besloten met de toetreding tot de
vrijdenkers-organisatie ‘De Dageraad’. Men mag wel zeggen, dat Van Kol tot hare
oprichters behoort. Er bestonden toen twee geestverwante vereenigingen, ‘Het Vrije
sten

Onderzoek’ en ‘De Humaniteit’, welke den 8
Maart 1876 samen een manifest
deden verschijnen, gericht ‘aan alle geloofsvrijen’ en waarbij instemming werd
gevraagd met de oprichting van één vrijdenkers-vereeniging, welke ‘De Dageraad’
zou heeten. Van Kol gaf hierop van harte zijn accoord in het belang ‘van een
krachtige aaneensluiting van allen, die gebroken hebben met alle godsdienstige en
bovennatuurlijke bepalingen om die door op waarheid en menschelijkheid gegronde
begrippen te vervangen’.
Al heel spoedig na die aansluiting getuigde hij openlijk voor de nieuwe leer in een
gedachtenwisseling in de ‘Vox Studiosorum’. Zijn tegenpartij had hem betwist, dat
algemeene menschenliefde iets anders zou zijn dan het beginsel van de christelijke
leer. Van Kol hield echter vol, dat beide van elkaar moeten worden onderscheiden,
want in tegenstelling met den Christen handelt hij, die de leer van de humaniteit als
richtsnoer voor zijn daden neemt, ‘niet uit hoop op vergelding in een onbewezen
volgend leven’. Hij beschouwt zich ook niet als een schepsel Gods, doch als een
lid van het menschdom: ‘Hij heeft geen eerbied voor een God, doch eerbiedigt den
mensch. Voor hem is ieder mensch, hoe slecht, hoe diep gevallen hij ook zij, oneindig
meer waard dan elke God, dien men ooit verzonnen heeft, of nog verzinnen zal’.

In Indischen dienst
De Delftsche jaren liepen af; Van Kol behaalde het ingenieursdiploma, werd in 1876
uitgezonden als asp.-ingenieur bij de Burg. Openbare Werken in N.-I. Hij ging heen
na een heerlijken, woeligen studententijd, geestelijk verkwikt met het beste en
nieuwste wat zijn tijd kon verschaffen, gelukkig met de menschheid en in vurig
ongeduld om haar met heel zijn hart en kracht te kunnen dienen. Als overtuigd
socialist en libertijn ging de jonge ingenieur de wereld in.
Van Kol's eerste plaatsing was te Sitoebondo, bij de Sampeanwerken. Hij werkte
daar in de jaren 1876-1880 en onder zijne leiding werden er twee groote werken
uitgevoerd: het Bandjirkanaal te Sitoebondo en een nieuwe Sampean-leiding met
sluis.
Onder zijn, door deskundigen veel geroemd, ingenieurswerk door, bleven de
sociale wetenschappen hem natuurlijk boeien en ontwikkelde zich ook de strijder
voor de openbare zaak.
Het ambtelijk onrecht in de koloniale maatschappij, dat hij uitteraard het eerst in
het eigen dienstvak gewaar werd,
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dreef hem al zeer spoedig naar de openbaarheid. Ongeveer een jaar na zijn
dienstaanvaarding leefde in het B.O.W.-corps de brandende kwestie van de
taakverdeeling tusschen het technische departement en het ‘Binnenlandsch Bestuur’
bij de uitvoering van waterstaatswerken. Bij ‘Buitenzorg’ bestond het streven om bij
voorkeur het B.B. met die uitvoering te belasten. Een hoofdambtenaar van B.O.W.,
die hierin een onderschatting en een achteruitzetting van den waterstaatsingenieur
zag en van deze opvatting duidelijk in zijne adviezen had doen blijken, werd
onverwacht op pensioen gesteld. Dit geval bracht Van Kol voor de eerste maal in
het koloniale strijdperk. In Aug. 1871 verscheen er een ongeteekend artikel van
zijne hand in ‘De Locomotief’, waarin hij het krachtig opnam voor den man in wien
hij een slachtoffer zag van bureaucratisch machtsmisbruik en kliekgeest.
De strijdvraag over deze taakverdeeling bleef echter nog eenige jaren voortleven.
Van Kol nam, thans voor het eerst als ‘Rienzi’, levendig aan de gedachtenwisseling
deel. Hij voerde de zaak buiten het enge terrein van een corpsbelang, beschouwde
haar als een koloniaal vraagstuk van de eerste orde. De stelselmatige overbrenging
van plaatselijk waterstaatsbeheer naar den bestuursambtenaar was volgens hem
een terugval naar schromelijke volksexploitatie. Uitvoering door het B.B. beteekende
praktisch immers een steeds zwaardere druk op de heerendienst-plichtigen. Alles
ter wille van de goedkoopte.
Naarmate de polemieken in scherpte toenamen, groeide de kritiek van Van Kol
uit tot hartstochtelijke aanklachten en in twee in het ‘Soer. Hbl.’ van 8 en 9 Dec.
1879 verschenen artikelen staat de koloniale strijder van later dagen reeds sterk
belijnd voor ons. Een destijds veelbesproken geschrift van een medestander (‘Over
den Waterstaat van Nederlandsch-Indië’, door C.L.F. Post) voert zijn
verontwaardiging over het daarin scherp gehekelde beleid tot een hoogtepunt. In
aansluiting bij Coen's bekenden brief aan Heeren XVII, waarin hij hen bezweert
stelling te nemen tegen ‘de onwetendheid en de onbedachtheid (en de
leugenachtigheid), houdt het mij ten beste, die onder Ued. regneert en de
verstandigen overstemt’ - somt hij met indrukwekkende stijging een reeks feiten en
toestanden op, welke volgens hem alle leugen zijn en onberadenheid. Hier een
enkele teekenende passage:
‘Want onberaden is het, beloften te doen, zonder ze te vervullen, den inlander te
ontwikkelen en hem elk recht als staatsburger te onthouden; over vrijen arbeid te
spreken en de koffiecultuur te verzwaren; de vrije handelsconcurrentie in te voeren,
toen Nederland hulpeloos was geworden door het geld van Indië, ‘that ill-gotten,
ill-spent wealth, which was obtained by robbing and starving the poor defenceless
natives of East India’. (Tucker, ‘Four Pacts’).
‘Onberaden is het, door tergende belastingen de meerderheid
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der Europeesche ingezetenen tot lijdelijk verzet te dwingen. Onberaden en
onstaatkundig is het, door onwaarheid tot beginsel te verheffen, door met tartende
willekeur de hoogste rechten van den mensch te vertrappen, door halfheid en
lauwheid, alle eerbied, alle achting voor de machthebbenden te doen verdwijnen’.
Hij eischt zekerheid van stelsel in het koloniale beleid en kiest dan voor Roscher's
opvatting, dat het moederland slechts indirecte voordeelen behoort te genieten.
Men stelle zich dus ‘als das höchste Ziel der Kolonialpolitik das innere Aufblühen
der Kolonien selbst und berücksichtige dabei das Interesse des Mutterlandes nur
in soferne als es mit jenem Ziele zusammentrifft’. ‘Dan - verzekert hij - is geen
Europeesche vijand te vreezen. Dan zal de liefde der Javanen onze steun en onze
kracht zijn. Dan kunnen wij met trots onze plaats hernemen in de rij der staten, want
‘de ware grootheid der volken laat zich afmeten naar het ideaal’ (Paul Bert).
De gereedheid om het op te nemen voor ieder, wien onrecht geschiedt, de drang
tot opbouw en wegwijzing na onverbiddelijke kritiek, de vaderlandsche aandoening
ook bij de scherpste aanklacht, de kracht der belezenheid, ja, ook het zware onweer
in de gedragen volzinnen - verrijst uit dat alles niet reeds de hooge strijdersgestalte?
Van Kol verliest in die rumoerige dagen zijn belangstelling voor de sociale
wetenschappen niet. In April 1879 verschijnt van zijn hand in het Soer. Hbl. een
boeiende beschouwing over ‘De(n) invloed van het toeval op het leven van den
mensch en de maatschappij’, een weerslag van de positivistische leeringen van
Spencer, Huxley, Y.S. Mill, de schrijvers, die hem in dien tijd het sterkst aantrekken,
zijn denken beheerschen. Hij wijst het toeval als oorzaak en bepalende kracht in
de geschiedenis af. De historie voltrekt zich uit de eigen wetten, welke de wetende
mensch kan naspeuren: ‘Het gelukt den astronoom nieuwe werelden te ontdekken,
den wiskundige den loop der sterren te berekenen, den meteoroloog de stormen te
voorspellen, den technicus ons met vogelsnelheid over de aarde te doen bewegen,
den natuurkundige den bliksem te overwinnen en het menschelijk woord te bewaren,
den zoöloog den ouderdom en de afstamming van den mensch te bepalen. Daarom
zal dan ook de studie van het maatschappelijk leven, gesteund door de lessen der
geschiedenis en de ervaring der eeuwen bij den vooruitgang der wetenschap, den
invloed van het toeval in steeds engere schuilhoeken terugdringen en eenmaal een
tip van den sluier optillen, die alsnog een schoonere toekomst bedekt!’
De zelfmoord van twee menschen, die hem geestverwant waren en die hij ook
persoonlijk had gekend, gaven hem een beschouwing over den zelfmoord in de pen
(Soer. Hbl. 29 en 30 Dec. 1879).
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Hij bestreed degenen, die de toenemende zelfmoorden op rekening stelden van de
prediking van het ongeloof, waardoor zoovelen de troost in dit leven en de hoop op
een hiernamaals werden ontnomen, zonder andere vastheid voor de ziel, zonder
andere moraal. Het was de twijfel welke naar den zelfmoord voerde.
Van Kol nam het echter met gloed voor de materialistische levensbeschouwing
op, welke immers een eigen zedelijken grondslag had. Alleen zij, die zonder eenige
moraal zich aan een leven van liederlijke genietingen overgaven, naderden den
zelfmoord, dringend naar het einde van een doelloos bestaan. Korteweg en Elise
Baart - die zelfmoord hadden gepleegd - behoorden stellig niet tot dezen, maar
beiden, die in deze bekrompen wereld voor den vrijen mensch hadden gestreden,
waren niet bestand gebleken tegen de zwaarte van dien strijd en hadden in
moedeloosheid samen den dood gezocht.
Deze uiteenzettingen brachten Van Kol in een niet malschen pennestrijd met de
bekende kampioene voor de vrouwen-emancipatie Mina Kruseman, die zich uit de
arena had teruggetrokken en thans onderwijzeres te Gemblongan (Oost-Java) was.
Naar aanleiding van den dood van Elise Baart had Van Kol er op gewezen, dat
in de rijen van de strijdsters voor de vrouwenrechten niet zelden ontmoediging
voorkwam en toen met name herinnerd aan Mina Kruseman, die zich in Indië had
teruggetrokken.
Mej. Kruseman bleek echter nog niet geheel uit het veld geslagen, want stond
Rienzi ongemakkelijk te woord (Soer. Hbl. 3 Jan. 1880). ‘Rienzi, schepsel zonder
naam, wie zijt gij?’, hoonde zij en beriep zich op hare vele jaren van moedigen en
moeitevollen strijd, van zware teleurstellingen. Wat kunt gij hiertegenover plaatsen
‘beau masque’? En verder: ‘Genie zonder naam, zoudt gij u in een volgend opstel
niet eens de moeite willen geven om mij uw naam te noemen en er eene kleine
beschrijving bij te voegen van de weldaden, welke gij over het aardrijk hebt
uitgestort’? Zij betwistte, het terrein te hebben verlaten: ‘Of noemt gij het werken
wat ik hier doe, verlaten? Weet gij wel, dat ik gedurende de drie laatste maanden,
tweeënveertig uren les gegeven heb per week, terwijl ik daarvoor bovendien nog
vier malen 's weeks naar Sidho-Ardjo moest reizen en viermalen terug. Noemt gij
dat het terrein verlaten?’
Van Kol's antwoord (‘Soer. Hbl.’ 15 Jan. 1880) was sterk en ridderlijk. Met een
beroep op vele voorbeelden, verdedigde hij het schrijven onder een schuilnaam;
omstandigheden konden er toe nopen. Bovendien kwam het vóór alles aan op de
kracht en de waarheid van het geschrevene. Hij bleek den strijd en de geschiedenis
van Mina Kruseman goed te hebben gevolgd en citeerde uit een harer tot Korteweg
gerichte brieven, waarin zij dezen ried: ‘òf naar Indië gaan en zwijgen, òf aanklagen
en ondergaan’, en zij had er aan toegevoegd: ‘Ook dit staaf ik immers
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met mijn eigen leven, dat ik afsluit vóór dat ik naar Indië ga’. Van Kol schrijft hare
mislukking toe aan het overwegend persoonlijke in haar strijd en getuigt dan:
‘Nergens hebt gij blijken gegeven, dat het U duidelijk was, dat de vrouwen-vraag
niet afzonderlijk kán opgelost worden, doch dat zij, als onderdeel der sociale
kwesties, het lot van deze deelen zal.
Uwe taktiek was dezelfde, als die van alle onontwikkelde volksmenners, die met
één slag elk maatschappelijk euvel meenen te kunnen hervormen. Voor hen bestaan
de lessen der geschiedenis niet, zooals de Saint Simon die het eerst heeft uitgelegd.
Want ons geheele geslacht met zijn instellingen, taal, kennis en zeden is de
resultante van een enorme verzameling van krachten, die gedurende eeuwen
werkten. Vergeefs zal men hierin verandering willen brengen vóór dat de groote
meerderheid rijp is voor een volgende ontwikkelingsperiode. De rups kan geen
vlinder worden zonder chrysalide te zijn geweest’. En tenslotte dezen riddergroet:
‘Het zou mij innig leed doen, zoo ik een enkel oogenblik de beleefdheid uit het oog
had verloren, die men aan elke vrouw, dus zooveel te meer aan een talentvolle
vrouw verschuldigd is. Want, mejuffrouw, hoe diepe minachting gij ook voor de
mannen koestert, geloof mij, er zit in elk beschaafd man nog genoeg plichtbesef
om te weten, dat elke vrouw aanspraak heeft op onzen eerbied’.
Het schijnt twijfelachtig, of Mina Kruseman deze belijdenis deelde, want in haar
bescheid van enkele regels weigerde zij, verder partij te geven: ‘Rienzi is een masker,
ja minder nog, een valsche klank en daartegen strijd ik niet’.
Een vruchtbaarder verloop had een ander conflict van meeningen, waarin Van Kol
spoedig daarna gewikkeld werd. In de residentie Bezoeki was ook een van zijn
principieele tegenvoeters werkzaam, de zendeling dr Esser. Diens scherp
anti-socialistische prediking werd aanleiding tot een debat-avond tusschen hem en
sten

Van Kol in de societeit te Djember. Uit dit dispuut, dat den 24
Augustus 1880
werd gehouden, ontstond Van Kol's eerste, meer breed opgezet socialistisch geschrift
‘Christendom en Socialisme’, dat in 1881 te 's Gravenhage verscheen. Het boekje
is opgedragen aan zijne moeder en beleefde in 1888 een tweeden druk. Het geeft
een schets van lijden en streven der arbeidersklasse, van het werk en de opvattingen
der groote socialistische denkers, waartegenover dan het kerkelijke christendom in
gebreke wordt gesteld, omdat het, ofschoon eeuwenlang in het bezit van wereldsche
macht, zijn revolutionairen oorsprong te schande zou hebben gemaakt. Hij bezweert
de leiders der kerken, het voorbeeld van enkele groote en moedige voorgangers te
volgen en alsnog samen met de sociaal-democraten zich aan de zijde van het
lijdende volk te scharen. In het voorwoord bij den tweeden
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druk stelt hij vast, dat zijn poging vergeefsch is geweest: ‘zoo hoopvol hieven wij
eenmaal een olijftak des vredes in de hoogte, die ons thans moedeloos uit de hand
glipt!’
Het is een boeiend, niet zelden ontroerend geschrift en draagt reeds het dualisme,
dat in heel zijn lateren arbeid opvalt; door een overvloed van nuchter, statisch
materiaal dreunt een zwaar en edel pathos; de cijfers stroomen even mild als de
tranen, de nuchtere ingenieur en de romantische volkstribuun leven zich beiden uit.
Zijn partijgenoot Frank van der Goes heeft het veel later op een der
S.D.A.P.-congressen eens zoo pittig gezegd: gij, Van Kol, zijt een blad papier met
aan den eenen kant niets dan cijfers en aan de andere zijde enkel uitroepteekens.
‘Christendom en Socialisme’ is een propagandistisch werk van hooge
hoedanigheid. Zooals ook zijne latere socialistische geschriften, vereischte het van
den arbeider weetgierigheid en een helder verstand; grove, in 't gevlei komende
demagogie is Van Kol steeds verre geweest. Maar na de kracht van de feiten,
ontwikkelde hij ook de kracht van het gemoed en riep, gaaf in taal en bedoeling, de
beste gevoelens op. In zijn ‘Dageraad der Volksbevrijding’ getuigt W.H. Vliegen van
den grooten indruk, dien ‘Christendom en Socialisme’ maakte op ieder, die 't las:
‘Ik maakte er kennis mede, ongeveer in 1886 en herinner mij niet, ooit weer zóó
door een geschriftje aangedaan te zijn geweest’.
Opmerkelijk in ‘Christendom en Socialisme’ is, dat, ofschoon de arbeidersbeweging
in die dagen nog geheel met ongeloof doortrokken was, Van Kol reeds een
verhouding tusschen socialisme en godsdienst verdedigde, welke eerst in onze
dagen meer en meer wordt aanvaard. ‘Wij zullen - schrijft hij - ook in de socialistische
gelederen (ondanks 't gevaar van miskend en gewantrouwd te worden) vrijheid voor
elke opinie eischen, in plaats van op den linker- en rechtervleugel de wapenkreet
te doen hooren: weg met den godsdienst! of weg met 't ongeloof!, waardoor het
geheele leger uit elkaar zou stuiven, vorderen de belangen der menschheid, dat
ons aller leuze zij: redding voor den arbeider, redding voor de maatschappij!’.
In deze eerste Indische periode valt ook de schriftelijke kennismaking met Domela
Nieuwenhuis, die toen als leider der Nederlandsche socialistische beweging het
hoogtepunt van zijn invloed naderde. Van Kol was persoonlijk bekend met den in
de '60-er jaren uit Indië verbannen ingenieur Roorda van Eysinga, den dichter van
Sentot's bittere lied ‘De Laatste Dag der Hollanders op Java’. Door diens bemoeiingen
ontstond er een briefwisseling tusschen Van Kol en Domela Nieuwenhuis met het
gevolg, dat ‘Rienzi’ medewerker werd aan ‘Recht voor Allen’. In de nummers van 1
en 4 Nov. 1884 verdedigde hij met gloed het algemeen kiesrecht. Zijn eerbied voor
Domela Nieuwenhuis in die dagen spreekt onder meer uit een verdediging van den
socialistischen
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leider tegen een aanval in de ‘Nederlandsche Brieven’ in het ‘Soer. Hbl.’ van 6 Oct.
1883. De schrijver was de latere hoogleeraar mr. J.E. Heeres, die in een artikel bij
Van Kol's overlijden zelf nog aan het geval herinnerde. (‘Democratie’ 4 Sept. 1925).
De beteekenis van deze eerste Indische periode voor Van Kol's ontwikkeling als
socialistische strijder en weter spreekt ook uit zijn vele bijdragen aan het Gentsche
socialistenblad ‘De Toekomst’. Reeds in die jaren werd de band gelegd, welke aan
de figuur van Van Kol een zeer eigen merk zou geven: de band met de Belgische
arbeidersbeweging. Van Kol, de hartgrondige Brabander, was evenals nu nog zijn
strijdmakker, de Limburger Vliegen, een toegewijde Belgenvriend. Men kan hem
den voortrekker noemen in het streven naar een Nederlandsch-Belgische
toenadering, waarvan het gewenschte en natuurlijke thans steeds meer worden
ingezien. De beide landen waren voor hem als het ware twee vaderlanden, en beide
waren hem zeer lief. Toen hij in 1921 zijn gouden feest als lid van de Eerste
Internationale vierde, kon het orgaan van de Belgische sociaal-democratische partij
‘Le Peuple’ hem terecht ook als een der groote strijders voor de Belgische arbeiders
gedenken. ‘Wij hebben, aldus de schrijver, eenigszins het recht, hem als een der
onzen op te vragen.’
Datzelfde saamhoorigheidsgevoel doet zich kennen in zijne medewerking, vanuit
Indië, aan den Volksalmanak voor Noord- en Zuid-Nederland ‘Vooruit!’. In den
jaargang 1885 schreef hij onder den titel ‘Gerechtigheid’ een pleit voor het socialisme,
waaruit weer blijkt, dat de socialist Van Kol zich niet in de eerste plaats ‘klassestrijder’
gevoelde, maar algemeen menschenvriend. Hij schrijft:
‘Onze religie berust op liefde voor de menschheid, ons eigendom op liefde tot
den arbeid, ons huwelijk op liefde voor elkander’.
‘Het is dus niet om aan velen het dierbaarste te ontrooven, dat wij den kamp
ondernemen, doch om hun een zuiverder toetssteen in handen te geven, waardoor
zij het valsche en onware der thans heerschende begrippen spoedig zullen erkennen.
Alle immoreele godsdienst worde vervangen door een hoogere zedeleer, alle
oneerlijk verkregen eigendom door rechtvaardig verworven bezit, elk geprostitueerd
huwelijk door reine liefde.
Rechtvaardigheid en menschenliefde, de eene ingegeven door het verstand, de
andere door het hart, zijn de eenige grondslagen van het socialisme. Telkenmale
dat zij zegepralen, zegevieren de socialistische beginselen.’
De bekroning van het eerste Indische tijdvak werd zijn huwelijk met Jacoba Maria
Petronella Porrey, de latere ‘Nellie’, die als schrijfster van kinderboeken en van
opvoedkundige studies zoo grooten naam heeft gemaakt. De kennismaking tusschen
Van
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Kol en Nellie geschiedde op bijzondere wijze. Mej. Porrey was gouvernante bij een
familie te Soerabaja en schreef in het Soer. Hbl. ‘Brieven aan Minette’ over reizen
door Indië. Door middel van de redactie van het blad trad ‘Rienzi’ met haar in een
gedachtenwisseling en door dezelfde bemiddeling had er later een persoonlijke
ontmoeting plaats, welke tot het huwelijk leidde.

Eerste verlof en laatste dienstjaren
Spoedig daarna, in 1884, volgde het eerste verlof.
Dat werd een tijd van rusteloos reizen en strijden. Van Kol wierp zich in de
socialistische beweging, als een zwemmer, die lang gehunkerd heeft naar een
breed, frisch, bewegelijk water om er met vrijen, forschen slag zijn kracht te kunnen
uitvieren, er met levenslust het gevaar te zoeken. Hetgeen altijd zijn vreugd is
gebleven, drong hem toen al voort: uit wereldliefde de wereld te zoeken, uit
menschenliefde de menschen te zoeken.
Hij vestigde zich te Ostende, stichtte er de eerste afdeeling van de Belgische
Werkliedenpartij. Elken Zondag ging hij in de omgeving op propaganda uit, waar
de socialistische prediking nog nieuw was en een vijandige stemming vond, welke
zich niet zelden tot forsche vechtpartijen ontwikkelde. Van Kol stond dan met
opgewektheid en voorspoed zijn man. In dien tijd was er een staking in het woelige
mijngebied der Borinage. Hij trok er heen, mengde zich in den strijd en smeedde er
de eendracht door een verzoenend optreden tusschen de scherp tegenover elkaar
staande Waalsche en Vlaamsche mijnwerkers. Te Gent hielp hij de coöperatieve
bakkerij ‘Vooruit’ oprichten en werd hiermee een van de stichters van die
tegenwoordig beroemde coöperatie.
Hij trok ook naar Genève, het centrum van buitenlandsche revolutionaire
bannelingen. Daar maakte hij kennis met den grooten Russischen anarchist Kropotkin
en ontmoette hij onder de vele Russische vluchtelingen ook Vera Zassoulitsch, de
revolutionaire heldin uit de terroristische periode. Voor deze merkwaardige vrouw
koesterde Van Kol een groote vereering en aan ‘de heldin, de bescheiden vrouw,
de trouwe vriendin’ droeg hij later een zijner beste geschriften ‘Socialisme en Vrijheid’
op.
Van Genève trok hij naar Londen. Daar woonde Friedrich Engels in ballingschap.
Het was een groot verlangen van den ouden revolutionair Joh. Ph. Becker, die te
Genève gevestigd was, om den grooten voorganger nog eens te ontmoeten; maar
de zwakke grijsaard dorst de reis niet meer alleen te ondernemen. Van Kol bood
toen zijn geleide aan en hiermee tevens de vervulling van Beckers liefsten wensch.
Te Londen had inderdaad de ontmoeting met Engels plaats en Van Kol maakte
daar tevens kennis met Karl Kautsky en Ed. Bernstein, die eveneens te Londen
veiligheid hadden gezocht en gevonden.
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Weer terug te Genève, bleef hij zich geven aan de groep van revolutionaire
bannelingen. Onder meer hielp hij het in Zwitserland gedrukte socialistische orgaan
‘Der Sozial-Demokrat’, dat in Duitschland was verboden, over de Duitsche grens te
krijgen. Hij verpakte de oplaag als particulier verzendgoed en de naam van den
onbekenden Indischen ingenieur, als afzender, deed wonderen; het blad kwam,
waar het zijn moest.
Door zijn toen reeds sterk ontwikkelden drang naar internationaal verkeer, bleef
er in die eerste verlofjaren maar weinig tijd voor Nederland over. Toch wijdde hij
zich ook hier te lande met geestdrift aan de socialistische propaganda. De
persoonlijke kennismaking met Domela Nieuwenhuis werd al spoedig een
vriendschap en Van Kol werkte trouw mee aan socialistische bladen, zooals ‘Recht
voor Allen’, ‘De Sociaal-Democraat’, ‘Oost en West’ en bleef ook zijn bijdragen
zenden aan de Gentsche ‘Vooruit’.
Na deze twee jaren van lafenis voor een, die zich in het leven en den strijd verheugt,
keerde Van Kol naar Indië terug. Hij vermoedde niet, dat het zijn laatste periode
(1886-1892) zou zijn.
Bij zijn terugkomst werd hij eerstaanwezend ingenieur voor de Preanger
Regentschappen, met Bandoeng als standplaats, en een jaar later werd hij geplaatst
bij de Directie van de B.O.W. te Batavia. In deze functie werd hij naar de afdeeling
Brebes (in het Tegal'sche) gezonden, waar een misoogst den aanleg van
relief-werken noodig maakte. In dien tijd ontwierp hij verschillende groote werken,
onder welke ook een voor de bevloeiing vanuit de Pemali-rivier, een breed opgezet
plan, dat later goeddeels naar zijn opzet werd uitgevoerd.
Gedurende het Europeesch verlof was hij aan kennis en ervaring op socialistisch
terrein rijker geworden en in de stilte der tropische binnenlanden verdiepte hij zijn
studie. In den loop van 1888 verscheen een nieuw geschrift: ‘Kapitalisme en
Socialisme, of arbeidsloon, zooals het is en zooals het wezen moet’. Het is
opgedragen aan Nellie ‘aan de Gezellin van mijn werken en mijn leven, aan de
Moedige Vrouw, aan het Reine Karakter, aan de Vriendin van het arme en lijdende
volk’.
In dat merkwaardige boekje, dat in 1898 een tweeden druk beleefde, komt de
maatschappelijke figuur van Van Kol markanter uit dan in welk zijner andere werken
ook.
Na een kritiek op het kapitalistisch bestel, onderneemt hij een schets voor het
socialistisch perspectief. Er zal niet méér mogen worden geproduceerd dan wat
voor het gebruik noodig zal blijken; de volgorde der productie zal worden bepaald
door den graad van onmisbaarheid van het product. ‘Zoolang één mensch gebrek
heeft aan voedsel, is het misdaad, arbeidskracht of arbeidsstof te besteden aan het
maken van kanten en gouden sieraden’. Het centrale lichaam in den ‘volksstaat’ zal
jaarlijks een ver-
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bruiks-begrooting opmaken en op dien grondslag de productie in alle schakeeringen
vaststellen. Ofschoon de individueele arbeidsvrijheid onder zekere bindende regelen
zal blijven bestaan, moet het streven toch zijn een arbeidsplicht voor de collectiviteit
en dat zal niet als een dwang worden gevoeld, want door de groeiende techniek zal
elk mensch dagelijks slechts enkele uren behoeven te werken voor de productie
van het noodige.
De prijzen moeten in gemeen overleg met het geheele volk worden vastgesteld,
en door prijswijziging zal een verstoord evenwicht tusschen productie en verbruik
moeten worden hersteld. ‘Verder moet dit centraal lichaam nog de overtollige
goederen ruilen tegen die voorwerpen uit andere, nog niet socialistische landen,
welke in onze gemeenschap moeilijk of niet kunnen worden voortgebracht; de
geheele buitenlandsche handel (binnenlandsche bestaat er niet) is dus in zijn
handen’. De voortbrenging moet bovenal rationeel zijn: geen individueel bedrijf,
waar het genootschappelijke productiever kan zijn; - juiste verhouding tusschen de
aanwezige arbeidskracht en de gebruikte natuurkrachten en grondstoffen; - elke
industrie op de voor haar product van nature geschiktste plaats; - combinatie van
fabrieks- en landarbeid, van staand en zittend, van hersen- en handenwerk; niemand aan één vak ketenen, maar reeds vanaf de eerste schooljaren ontwikkeling
van allen persoonlijken arbeids-aanleg; - oordeelkundige verdeeling van
werkplaatsen, magazijnen en ook van woningen ter voorkoming van
arbeidsverspilling; - uiterste uitsparing van arbeid en grondstoffen en verhooging
van de arbeidsproductiviteit.
Dat geldt alles de productie en door de verbeeldingskracht henen spreekt toch
ook een groote werkelijkheidszin, en eveneens Van Kol's gave om door de tijden
heen te kijken. Het tegenwoordige streven naar socialisatie en een ‘planmatige
productie’ ligt in groote lijn reeds in dit program besloten, dat hier en daar ook sterk
doet denken aan het Russische experiment.
Na dit perspectief voor een socialistische productie, begeeft hij zich dan in
systemen voor een socialistische verdeeling van de arbeidsopbrengst. Hij wijst
hiervoor op vele mogelijkheden: gelijke verdeeling over allen, verbruik naar behoefte,
verbruik volgens arbeids-product en verbruik volgens arbeidstijd of volgens
inspanning. Gelijke verdeeling acht hij een utopie, omdat zij den eisch van gelijken
arbeid inhoudt en deze gelijkheid nu eenmaal onbestaanbaar is. Verdeeling naar
behoefte is mede een utopie, omdat onze behoeften geen grenzen kennen, de grens
tusschen redelijke en onredelijke behoefte niet is aan te geven. Overigens houden
beide stelsels te weinig rekening met de onvolmaaktheid van den mensch.
Tegenover deze beide systemen - toen communistisch geheeten - plaatst hij dan
de socialistische: verdeeling naar arbeidsproduct, naar arbeidstijd en naar
arbeidsinspanning.
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Van Kol wijst het eerste af, omdat de arbeidsomstandigheden zoodanig verschillen
en wisselen, dat het persoonlijk aandeel in het arbeidsproduct niet zou zijn vast te
stellen en ook omdat persoonlijke hoogere aanleg geen maatstaf mag zijn voor
maatschappelijke belooning. Verdeeling naar arbeidstijd is, ofschoon juister, toch
onraadzaam, omdat gelijke arbeidsduur niet ook beteekent een gelijke
arbeidsopbrengst.
Redelijk en rechtvaardig is volgens Van Kol alleen een verdeeling naar inspanning:
loon naar werken. Het zoo toe te kennen aandeel ‘moet door eenig bewijs, een
arbeidscertificaat of bon, worden aangewezen en moet worden uitgedrukt in
arbeidseenheden’. Geen gemiddelden mogen ter bepaling van die arbeidseenheden
worden gebezigd, niet ook persoonlijke sterkte of zwakte, of het gehalte van de
arbeidssoort, maar ‘alleen hij, die door meerdere stofwisseling, meer levenskracht
opoffert, die dus met meer inspanning arbeidt, heeft bij gelijken arbeidstijd recht op
meer loon, daar meerdere lasten ook aanspraak geven op grootere lusten’. En
verder: ‘Van de collectieve productie ontvangt ieder een deel (evenredig aan den
tijd en de intensiteit van zijn arbeid) uitgedrukt door de verdiende arbeidscertificaten,
en kan hij dus verbruiken in evenredigheid van zijn arbeid, dat is van zijne
inspanning’.
Na een uiteenzetting van verschillende waarnemingen van bekende onderzoekers
omtrent de mogelijkheid om langs physiologischen weg de lichamelijke inspanning
te meten, ontwerpt Van Kol dan een toepassing van zijn stelsel (blz. 134/135):
‘Voor elke inspanning, doorgezet tot een zekeren graad van vermoeidheid, rekent
men b.v. 10 arbeidscertificaten; dat wil zeggen, een ieder, die tot vermoeid wordens
toe gewerkt heeft - wat men controleeren kan - ontvangt 10 bons, onverschillig
welken of hoeveel arbeid hij verricht heeft. Bijvoorbeeld: indien, bij verschillende
soort van arbeid, A blijkt vermoeid te zijn na 5, B na 8, C na 10 en D na 15 uren van
inspanning, dan ontvangen zij ieder voor hun totaal-arbeid 10 bons, doch per uur
berekend, ontvangt:
A 10/5 = 2 bons per uur
B 10/8 = 1 1/4 bons per uur
C 10/10 = 1 bons per uur
D 10/15 = 2/3 bons per uur
A, die onder de ongunstigste omstandigheden werkte, ontvangt dus, in denzelfden
tijd, 3 maal hooger vergoeding dan D, die zooveel langer werken kòn, omdat hij òf
zooveel sterker is dan A, òf zooveel lichter en aangenamer arbeid te verrichten had.
Veel grooter verschillen dan de genoemde zullen zich (behoudens voor erge luiaards)
wel niet voordoen, daar de zware, onaangename en vuile arbeid steeds meer door
machines zal worden verricht.’
Na dan de mogelijkheden te hebben aangegeven om het systeem
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ook toe te passen ten aanzien van geestelijken arbeid (welke minder inspanning
opvraagt voor het beoogde resultaat) en in geval van grijsaards of zieken (die voor
een gelijk resultaat méér dan de normale inspanning hebben te geven), komt Van
Kol tot deze overtuiging (blz. 138):
‘Daar ieder geniet volgens zijn werken, verdwijnen alle parasieten, die op anderer
arbeid azen; zonder hooger stoffelijk loon te ontvangen, leiden de besten en
bekwaamsten den arbeid hunner makkers, en gevoelen zij zich reeds voldoende
beloond door het ideale genot, het vertrouwen van vrije mannen verdiend en
verworven te hebben’.
Hoe scherp is de tegenstelling tusschen de beide kanten van dit betoog. Bij de
schets voor een socialistische praktijk in de voortbrenging wordt er vanuit de
werkelijkheid een zoeklicht geworpen, dat den horizont verheldert en verwijdt.
Eenzelfde poging ten aanzien van de goederenverdeeling in de toekomst, werkt
echter als Bengaalsch vuur: boeiend, maar onwezenlijk.
Dat is natuurlijk niet verwonderlijk, omdat in modern-socialistischen gedachtengang
eerst uit de gemeenschappelijke voortbrenging de weg naar een betere verdeeling
der goederen zich zal afteekenen. Het heden biedt hiervoor geen vastigheid.
Het zou echter miskenning van Van Kol's socialistische figuur zijn, indien men
hem deze houding als een theoretische afwijking zou aanrekenen. Juist als hij zich
op theoretisch terrein beweegt - als in ‘Kapitalisme en Socialisme’ - komt zoo goed
uit, dat Van Kol wél een wetenschappelijk geschoold socialist is, maar hiermee nog
geen zuivere vertegenwoordiger van het wetenschappelijk socialisme. Hij heeft
Marx, Engels natuurlijk gretig gelezen, maar hun wezen toch niet ten volle in zich
opgenomen, omdat hij als socialist nu eenmaal een ander wezen is. Eigenlijk is hij
nog een eenzame ultlooper van de utopische school, van de experimentalisten.
Tenslotte immers is er wetenschappelijk nauwelijks verschil tusschen de
inspannings-certificaten van Van Kol en het arbeids-uren-geld van Owen, of
Proudhon's opheffing van het arbeidslooze inkomen door het instellen van gratis
crediet. De socialistische bedenker gaat hier boven den socialistischen denker.
In 1892 kwam Van Kol voor den tweeden keer met buitenlandsch verlof, en ging
niet meer terug, ofschoon hij zelve gaarne anders zou hebben gewild. Na een
verlofsverlenging van een half jaar werd hij met ingang van 1 Sept. 1895
geneeskundig afgekeurd voor den dienst en gepensioneerd. Hij heeft meermalen,
ook openlijk, zijn twijfel aan de noodzakelijkheid van die uitspraak te kennen gegeven.
Spoedig na de de afkeuring liet hij zich nog eens door een geneesheer te Brussel
onderzoeken, die omtrent Van Kol's gezondheid tot een oordeel kwam, vlak
tegenovergesteld aan dat van de medische ambtelijkheid in den Haag.
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Aan zijn eervol ontslag ging een incident vooraf. In het Voorloopig Verslag van de
Eerste Kamer over de Staatsbegrooting voor 1894 werd de aandacht der regeering
gevestigd op ‘een Indisch ambtenaar met verlof’, die scherp revolutionaire
redevoeringen hield, en in de vergadering van 29 Jan. 1894 sloot mr Van Zinnicq
Bergmann zich bij deze grief aan. Uit een verslag van het ‘Alg. Hbl.’ van 2 Dec.
haalde de senator een en ander aan uit een rede van Van Kol, waarin deze de
werkeloozen had aangespoord om in optocht naar den Haag te trekken. Dergelijk
initiatief achtte deze senator ‘ongepast en onduldbaar in den mond van een bezoldigd
staatsambtenaar’. De minister Van Dedem antwoordde den volgenden dag, dat die
ambtenaar behoorde tot de sociaal-democratische richting, welke in den Duitschen
Rijksdag ook Bebel en Vollmar volgden en dat hij hier en in het buitenland de
revolutionaire richting had bestreden. En verder: ‘De berichten uit Indië over
bedoelden ambtenaar zijn gunstig en in de laatste jaren nog heeft hij goede diensten
bewezen. De regeering en speciaal de Minister van Koloniën zal tegenover dezen
ambtenaar handelen, zooals zij meenen, dat hun plicht medebrengt. Daarvan kan
de geachte spreker akte nemen’.
Dat Van Kol inderdaad in zijn dienst goed aangeschreven stond, kan ook blijken
uit een mededeeling van Ir Van Sandick in het reeds hooger genoemde opstel in
de ‘Ingenieur’. De schrijver verzekert daarin, dat Van Kol al vroeg was voorgedragen
voor een ‘Nederlandschen Leeuw’, maar toen nog te jong werd geacht.
Toen hij voor zijn tweede verlof te Marseille aankwam, stapte Van Kol als het ware
van de loopplank rechtstreeks in de socialistische beweging, woonde er het congres
der Fransche socialisten bij. En sedert trok hij overal heen, waar in Europa het
socialisme leefde. In zijn meervermeld werk schrijft Vliegen over den uitbundigen
verlofganger: ‘Het was een merkwaardig iets, Van Kol gade te slaan, toen hij pas
uit Indië terugkeerde. Hij had iets van een dartel beest, dat lang aan den ketting
heeft gelegen en plotseling vrij rond mag springen.’ Van het congres te Marseille
trok hij naar Genève, hield er een lezing voor de Duitsche socialistenvereeniging.
Hij toog op propaganda door België, woonde daarna in November 1892 als
verslaggever van de Brusselsche ‘Peuple’ te Berlijn het congres der Duitsche Partij
bij; in het voorjaar van 1893 maakte hij weer het congres der Fransche socialisten
mee, waar de grondslag voor de groote ‘Parti Ouvrier’ werd gelegd. Vandaar weer
naar België, waar in April 1893 de verwoede kiesrechtstrijd werd gevoerd met
toepassing van de algemeene staking. Overal trok Van Kol henen en in het bijzonder
daar, waar de strijd het felst was.
Te Brussel geraakten de arbeiders met de politie slaags op de Grand' Place,
welke toen verboden terrein was. Met getrokken sabel
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stormde een eskadron gendarmes aan en de menigte - Van Kol en Troelstra in haar
midden - stoof uiteen. Van Kol vertelde er zelf over in ‘Le Peuple’ van 28 Juli 1925
in een herdenkings-artikel ter gelegenheid van den veertigsten verjaardag van de
Belgische Werklieden-Partij, geschreven kort vóór het ongeluk, dat zijn dood werd.
‘In een oogwenk - zegt hij - verdween de heele menigte. Om haar een voorbeeld te
geven, liep ik toen geheel alleen de wilde sabelmenschen tegemoet. Blijkbaar
geloofden zij niet aan dergelijken euvelmoed en dachten de heeren, dat ik tot de
politie behoorde, want zij weken met hun paarden uit, reden beschermend aan mijn
beide zijden en lieten me toen weer alleen verder gaan over het plein’.
De gevolgen bleven niet uit. Twee dagen later kreeg Van Kol het regeeringsbesluit
beteekend, waarbij hem bevolen werd om binnen tweemaal vierentwintig uren België
te verlaten. Hij was verbannen. Door bemiddeling van een radicalen afgevaardigde
bleef tenslotte het besluit onuitgevoerd, maar het werd nimmer ingetrokken. Toch
was Van Kol later jarenlang een gewaardeerd Belgisch ingezetene op zijn geliefd
oord te Aywaille, bij Luik, waar hij tot zijn levenseinde woonde.

In de ‘beweging’
Gedurende den winter 1892/'93 was Van Kol in Nederland. Het was toen woelig in
de arbeidersbeweging. De winter was hard, de werkeloosheid groot. Van Kol trok
op propaganda uit, sprak op niet minder dan 100 vergaderingen en dan dikwijls
samen met Domela Nieuwenhuis, met wien hij aanvankelijk op zeer
vriendschappelijken voet stond. Op een vergadering te Groningen ging hij, naar het
oordeel der overheid, zich ten opzichte van de bestaande rechtsorde zeer duidelijk
te buiten, en met hem zijn partijgenooten Schaper en zekere Urban. Zij kwamen
gedrieën voor den rechter met Troelstra als verdediger. Van Kol hield echter ook
zelf een pleidooi; niet als rechtsgeleerde, zei hij, maar als mensch. Het werd
afgedrukt in ‘De Nieuwe Tijd’ van 18 Juli 1893 en is weer vol-uit Van Kol: ‘Geen
beroep wil ik doen op de spitsvondigheden der wetsverklaringen, doch enkel en
alleen op het heilig recht. En dan moet ik het met klem herhalen, en eerst daarna
kunt gij uw oordeel vellen: geen opruier staat voor u, wel een revolutionair.
Als kind reeds voelde ik mij aangetrokken tot de kleinen en de zwakken. Als
jongeling beschermde ik velen tegen de mishandelingen van den sterkste en als
student bracht een gevecht tegen politie-agenten, die een anderen man martelden,
mij in de gevangenis. Ik had een oog voor de zee van ellende, die ons van alle
kanten omringt, een hart voor het lijden der massa, en een vuist om de tyrannen te
kastijden.
Door de studie der maatschappelijke ontwikkeling, door het
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onderzoek der sociale kwestie ontdekte ik ras de kwaal, die onze samenleving
teistert, de oorzaak der grenzenlooze ellende, van het gruwzame onrecht, van de
steeds toenemende zedelijke verbastering van rijken en armen. Ik gevoelde, dat
het geweldige dagen waren, waarin wij leven, dat een kentering en wenteling was
aangebroken, dat een hooge beschaving in geboorte, een nieuw recht in wording,
eene revolutie dus onvermijdelijk was’. Voor de komst van dezen beteren tijd wilde
hij strijden: ‘En daarom werd ik en socialist en revolutionair’.
Van Kol hoorde niettemin twee maanden tegen zich eischen, Schaper een maand,
Urban twee. Tenslotte volgde vrijspraak voor alle drie.
In die dagen dreigde reeds de scheuring tusschen ‘revolutionairen’ en
‘parlementairen’ in den S.D. Bond, waar Domela Nieuwenhuis de almachtige leider
was. Na twee jaren Kamerlidmaatschap keerde deze zich af van het parlementarisme
en zijn taktiek naderde steeds meer het anarchisme. Van Kol koos de zijde van de
parlementairen, die, mede onder den indruk van den val van het Ministerie-Tak van
Poortvliet op het kiesrechtvraagstuk, hun verzet tegen Domela Nieuwenhuis
verscherpten. De aanneming op het Groningsche congres van den Bond, in 1893,
van een motie Hoogezand-Sappemeer, welke zich onvoorwaardelijk tegen de
deelneming aan verkiezingen uitsprak, werd de rechtstreeksche aanleiding tot
uittreding der parlementairen en tot de oprichting van de S.D.A.P. door de ‘twaalf
apostelen’, van wie Van Kol een der eersten was. Zijn verhouding tot Domela
Nieuwenhuis was al lang verkoeld. Hij kon op den duur de heerschzucht en de
achterdocht van den leider niet meer verdragen. Deze verweet hem telkens afwijking
van de zuivere leer, als hij de groote Duitsche sociaal-democraten waardeerde,
terwijl Van Kol hun beschimping in ‘Recht voor Allen’ niet duldde en er scherp tegen
inging. Deze strijd van beginselen verkreeg geleidelijk een verbitterd persoonlijk
karakter, omdat de beide naturen een zoo volkomen tegenstelling vormden. Domela
Nieuwenhuis koud en listig; Van Kol met een ongebreideld temperament en een
kind in de taktiek. Hij had op de woelige crisis-vergaderingen geen gemakkelijke
partij aan den heerscher in den Soc. Dem. Bond, maar de machtige verschijning,
zijn heilige verontwaardiging, zijn rond betoog spraken rechtstreeks tot het
arbeidershart. Hij was een populaire, hooggeschatte figuur in de Nederlandsche
arbeidersbeweging geworden.
Van Kol behoorde tot de eersten, die Domela Nieuwenhuis verlieten en hij nam
met Schaper en Vliegen het initiatief tot stichting van een nieuwe partij.
Nadat het uittredings-manifest van de ‘Twaalf Apostelen’ was verschenen (Aug.
1894), schreef Van Kol ‘Mijn Afscheid van den Bond’, waarin hij uitvoerig rekenschap
gaf van zijn
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uittreding. De teleurstellingen in de beweging, de krenkingen en de
verdachtmakingen, waaraan hij in den strijd met Domela Nieuwenhuis had
blootgestaan, deden hem een oogenblik terugdeinzen: ‘Vèr van al datgene wat mij
zoo bitter was tegengevallen, lonkten mij de trouwe natuur, de schoonheden der
bergen, het groen der bosschen toe, die voor het kranke hart een wiegelied zouden
zingen, kalmte zouden brengen aan het opgekropte gemoed. In den huiselijken
kring, temidden van allen, die ik liefheb, alleen met de natuur, de kunst en de
wetenschap, zou ik trouw blijven aan de studie van het socialisme, maar vèr
verwijderd van de valschheden en het verlagende van het partijleven’. Maar .... ‘op
den drempel staande, keerde ik mij om, ik wierp een blik op de lijdende en strijdende
massa, en wilde weer mensch zijn onder de menschen, ondanks al hunne en niet
minder mijne fouten’. Nu de oude partij als verloren was te beschouwen, wilde hij
zijn plicht doen in de nieuwe.
Voor zijne opvattingen bij de intrede in het staatkundige leven is dit geschrift een
goede kenbron. Hij zegt onder meer:
‘In deze ongunstige tijden van krisis en werkeloosheid is de economische strijd
machteloos zonder den politiekan, en zal bij verwerping van dit laatste strijdmiddel
niets anders overblijven dan de toevlucht te nemen tot geweld.
Daarmede heeft men in ons land wel wat al teveel geschermd; een bewijs juist
van jeugd en zwakte. Zoo lang een partij machteloos is om haar wil te doen
zegevieren, zoolang zij voelt dat de massa niet achter haar staat en men haar noch
duchten noch vreezen moet, tracht men gaarne door luidruchtig geschetter den
schijn van kracht aan te nemen, moeten snorkende woorden het handelen vervangen,
frazen de daden’ .... ‘Doch ondanks dit alles mogen wij niet terugdeinzen voor het
geweld, wanneer geen andere uitweg mogelijk is, en al verafschuwen wij alle
bloedstorting, wanneer de heerschende klasse naar geweer en sabel grijpt om onze
beweging te onderdrukken, moeten wij ons wel verdedigen. Doch zegevieren is
alleen mogelijk wanneer de groote meerderheid des volks aan onze zijde staat.’
Gelijksoortige opvattingen spreken reeds in het vóór de breuk met den S.D. Bond
verschenen ‘Socialisme en Vrijheid’ (1893). ‘Bij vele socialisten - schrijft hij daar bestaat een bepaalde afkeer van alle besprekingen, die iets verder gaan dan de
kritiek en de ondermijning van het bestaande. Dit wijst op een reactie tegen de
utopiën, waarmee men zich vroeger vermeidde. Maar even dwaas als het is om in
alle onderdeelen het plan eener ideale maatschappij te willen uitwerken, even
verkeerd is het, het gebouw dier maatschappij zonder eenigen grondslag te willen
optrekken.’ .... ‘Indien wij den vasten bodem der werkelijkheid niet verlaten, indien
wij der wetenschap getrouw blijven en niet in bespiegeling vervallen, indien wij ons
verstand en niet ons gemoed of onze zenuwen laten beslissen;
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dan moet de grondige kennis van het bestaande ons leiden tot een juist begrip van
het eerstvolgende tijdperk van vooruitgang. Wij kunnen niet verder gaan, en de
behoeften van een later geslacht niet afmeten naar de onze, vooral niet nu de
maatschappelijke ontwikkeling steeds sneller toeneemt’.
Hier staat de figuur, welke we in hare ontwikkeling vanuit den studententijd hebben
kunnen volgen, volgroeid voor ons. Een overtuigd evolutionair onder de stuwkracht
van een opstandig gemoed. Zijn gekrenkt rechtsgevoel dringt naar de barrikaden,
zijn praktische zin naar het ongeschonden plaveisel. In wetenschappelijken zin meer
socioloog dan socialist; een, die voor Marx en Engels door het vuur zou zijn gegaan,
maar zich in zijn bibliotheek bij voorkeur ophield met Stuart Mill, Carlyle, Spencer
en Roscher.
Gedurende den maatschappelijken groei ging echter ook bij Van Kol veel jeugdgewas
verloren. In een voorwoord tot de in 1895 verschenen brochure ‘Onze Aarde zij een
Paradijs’ zegt hij zelf nadrukkelijk: ‘Het socialistisch beginsel bleef ik trouw, het doel
van mijn leven en werken bleef ongewijzigd, al kwam er verandering in enkele mijner
meeningen. Zoo is mijn geloof in de mogelijkheid en doelmatigheid eener
gewelddadige revolutie verzwakt; onderging mijn overtuiging inzake godsdienst
ingrijpende verandering.’
Door de mede-oprichting der S.D.A.P. was deze wijziging in zijne politieke
zienswijze al eenigermate aan den dag getreden. De veranderingen in zijn geestelijk
wezen werden naar buiten aanvankelijk niet zoo merkbaar. Het eerst in een artikel
van zijn hand (‘Emile di Rienzi’) in ‘L'Humanité Intégrale’ van December 1897, het
orgaan van een onbestemd kerkeloos-religieuse groep ‘Phalanges Internationales
d'Harmonie Intellectuelle’. Van Kol behandelde in dat opstel den zelfmoord. Men
herinnert zich, dat hij zich al in zijn eerste Indische jaren tot dit onderwerp voelde
aangetrokken. Hij verwierp den zelfmoord toen, omdat men de zelf opgelegde
levenstaak ondanks alle moeilijkheden moest vervullen en niet in den dood mocht
vluchten. Ook thans wijst hij zelfmoord af, maar dan omdat er geen dood bestaat
en deze dus ook geen bevrijding van aardsch leed kan brengen. Dat leed zou
integendeel op een volgend bestaan te zwaarder drukken. ‘Les transformations schrijft hij - sont éternelles et infinies. Elles doivent donc se continuer dans une autre
sphére. En abrégeant volontairement sa vie terrestre, l'être qui, par ce fait, n'a pas
achevé de parcourir le cycle qui lui est dévolu, et qui doit le conduire dans un état
supérieur, se trouve arrêté dans sa marche. Il ne pourra reconquérir la place perdue
qu'au prix de nouveaux efforts ..... Alors?’
Voor het Büchner'sche materialisme, voor het atheisme is een theosofisch getinte
levensbeschouwing in de plaats getreden.
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In ‘Onze aarde zij een paradijs’ en ook in ‘Rijk en Arm’ (1897) geeft Van Kol in vaak
meesleepend, nooit grof pathos, maar ook weer met de kracht van feiten en cijfers
een schets van de scherpe maatschappelijke tegenstellingen onder kapitalistisch
bestel, terwijl toch de steeds nieuwe vorderingen der techniek in staat zouden stellen
om voor allen genoeg voort te brengen.
Tot de laatste werken van algemeen socialistischen aard vóór Van Kol zich
voornamelijk aan het koloniale vraagstuk zou gaan wijden, behoort het reeds
genoemde ‘Socialisme en Vrijheid’ (1893), voorzoover wij konden nagaan de eerste
Nederlandsche proeve van maatschappelijke geschiedschrijving onder economische
belichting. Uit een rijk gedocumenteerd historisch overzicht van den strijd om vrijheid
tusschen klassen en standen, ontwikkelt Van Kol de slotsom, dat ware vrijheid
economisch bezit tot voorwaarde heeft. Het socialisme, dat door voortbrenging door
en voor de gemeenschap aan zoovelen mogelijk economisch bezit wil verschaffen,
geeft, ondanks hiertoe op te leggen dwang, den waarborg voor de grootst mogelijke
vrijheid voor ieder.
Het uitnemende boek werd in het Fransch vertaald en voor een deel ook in het
Duitsch en Italiaansch.
In 1896 verscheen, nog altijd onder Rienzi's naam, Van Kol's eerste koloniale studie
‘Land en Volk van Java’, een meesterstukje van economische volksbeschrijving,
waarin het Nederlandsche beheer over Java met de kracht van een waren stortvloed
van gegevens scherp wordt veroordeeld. Alleen de zorgen voor de bevloeiing worden
met warmte gewaardeerd. Het is, bij het herlezen van dit op koloniaal-politiek terrein
baanbrekende geschrift, alsof de schrijver telkens door de eigen feiten en cijfers in
hevige ontroering wordt gebracht. Uit de branding der aangrijpende gegevens
ruischen aanklacht en verontwaardiging. Maar, als steeds, treedt ten slotte de
hervormer, de bouwer naar voren en Van Kol ontwikkelt in het laatste hoofdstuk de
grondlijnen voor een koloniaal program, dat hij in het Nederlandsche parlement op
menig punt zelf in vervulling zou helpen brengen.
In algemeenen zin is Van Kol, zooals ook enkele jaren later Van Deventer met
zijn ‘Eereschuld’, een volgeling van den voortreffelijken Brooshooft, den inluider van
den ‘ethischen koers’ in de koloniale politiek. ‘Wij willen - schrijft Van Kol - thans
niet in details treden, waardoor men de hoofdzaak uit het oog zou verliezen, maar
alleen in grove trekken het grondbeginsel aangeven en dat is: geen roof meer ten
bate van Nederland! De rijkdommen van den Javaan moeten blijven ten dienste
van den Javaan. Geen fiskale uitbuiting meer ten bate van het moederland, weg
dus met alle ‘batige saldo's’ en waar mogelijk, restitutie van het vroeger gestolene.
Wij moeten eindelijk het nationale geweten doen ontwaken, al mochten de offers
ons nog zoo zwaar vallen’.
Zoo klinkt het inleidende ‘koper’ in de symphonie der ‘ethici’.
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Ook aan het koloniale einddoel, waarvan men zich in die dagen nog weinig
rekenschap gaf, schenkt Van Kol in deze eerste publicatie aandacht. Ondanks alles,
behoeft Java voor Nederland niet verloren te gaan, zegt hij: ‘Nog is de gelegenheid
gunstig om deze schoone bezittingen eene betere toekomst te bezorgen, om den
naam van ‘Nederlander’ in eere te herstellen. Want van eene gewelddadige
oplossing, van een bloedigen opstand is bij dit vreedzame en lijdzame volk voorloopig
geen sprake. Gewend aan onderwerping, zijn hard lot gelaten dragend, onderling
verdeeld en elkander vijandig, door verschil in taal onvatbaar voor eensgezind
optreden, zal het Javaansche volk van zijn ontwijfelbaar recht tot opstand geen
gebruik maken’. Bovendien zou een aan zichzelf overgelaten Java verschrikkelijk
zijn voor ‘den kleinen man’. Maar: ‘al zou de telg, krachtig geworden, onze voogdij
afschudden en ons verjagen; al hadden juist die te brengen offers (voor de
volksverheffing) de uitdrijving der Hollanders ten gevolge, toch mogen wij niet
aarzelen, onzen plicht te doen. Al bracht zulks het verlies van Insulinde mede, boven
de belangen van het vaderland staan die der menschheid’. ‘Waar wij slaven vormden
moeten wij mannen maken, al slaan zij ons later met de ketenen in het gezicht’.

In het parlement
De jonge S.D.A.P. zou in 1897 aan de Kamerverkiezingen deelnemen. Op het
verkiezings-congres wilde men aan Van Kol een der eerste plaatsen op de
candidaten-lijst geven, maar hij verzette zich. De ervaringen in den strijd tegen
Domela Nieuwenhuis hadden hem sterk aangegrepen. Hij was ontmoedigd, deinsde
voor de politiek terug, achtte zich ongeschikt voor het parlementaire werk. Ook
vreesde hij opnieuw het krenkende verwijt uit den pas volstreden strijd, dat hij op
eigen eer en voordeel bedacht was. Maar tenslotte boog hij voor wat hem als plicht
werd voorgehouden. Nog trachtte hij, door slechts in candidaturen met zwakke
kansen te berusten, aan het parlement te ontkomen. In Winschoten, waar hij in
plaats van Troelstra (die in drie districten gekozen was) candidaat werd gesteld,
bracht hij het echter tot een herstemming met den heer Tijdens, die het met een
kleine meerderheid won. Reeds waren de verkiezingen afgeloopen en Van Kol bleef
voor het Kamerlidmaatschap gespaard.
Toen echter mr Pierson, die in Enschedé was gekozen, weder bedankte nadat
hij minister was geworden, werd Van Kol daar candidaat gesteld en behaalde hij er
de overwinning. Met Troelstra vormde hij de eerste S.D.A.P.-fractie in de Tweede
Kamer. Hij was haar ‘koloniale specialiteit.’
Onder ongewoon moeilijke omstandigheden vatte hij het werk aan. Het koloniale
liberalisme stond in volle ontwikkeling. Het
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stelsel der ‘batige sloten’ was mèt die baten vermolmd. De dwangcultures waren in
verkwijning en de bekende ‘memoriepost’, waar eens de millioenen-baten stonden
geboekt, voerde een overbodig leven als de blinde darm in het financieele bestel.
Zuinigheid moest van nature de hoofdzaak zijn bij een koloniale politiek, welke
een volle en vrije bodem-ontginning als koloniaal staats-doel stelde. Een rustige
fiscus ten aanzien van het exploiteerende kapitaal was dan een vereischte en
tegelijkertijd vorderde de Atjeh-oorlog, waarmee het koloniale liberalisme zijn intocht
zag begeleid, nog steeds zeer vele millioenen. Toch kon juist nu Atjeh niet worden
losgelaten, want in het zeer stellige streven naar openlegging van de Buitengewesten
paste allerminst de prijsgeving van een der juist sterk begeerde landen.
Reeds deden zich de drukkende gevolgen van deze staatkunde voor de
inheemsche volkswelvaart duidelijk gevoelen en niet in de laatste plaats door
Brooshooft's alarm vanuit de kolonie werd langzaam-aan de noodzakelijkheid van
koerswijziging ingezien. De stuwende kracht moest dan in Nederland worden
aangezet. Daarginds immers was nog geen spoor van een dringende volksbeweging
en de aandacht van de toenmalige koloniale regeering richtte zich reeds centraal
op de kostbare rechtstreeksche onderwerping van de Buitengewesten.
Van Kol stond vrijwel in eenzaamheid voor een ontzaglijke taak. Eenzaam niet
slechts in het parlement, waar de warmbloedige strijder een sfeer van onwil en
onwelwillendheid vond; maar ook in de eigen beweging vond hij, hoe hoog ook
gewaardeerd, niet dien weerklank, dat gespannen medeleven, waardoor de kampioen
voor een groote zaak zoo wordt verkwikt, de vreugde om den strijd voor hem wordt
verhoogd. Het koloniale vraagstuk stond immers nog zoo ver van het eigen leven
der Nederlandsche arbeidersbeweging; deze voelde het nog niet als een deel van
zichzelve. En de massa daarginds, voor welke hij vocht? Zij leed en leefde nog in
geheele lijdelijkheid, kon zich niet doen hooren dan alleen in de uitbarsting der
wanhoop. Ook daar moest hij nog een klankbord ontberen.
De grootheid van zijn arbeid in die jaren deed zich óók kennen uit de dapperheid,
de blijmoedigheid, waarmee hij deze omstandigheden verwerkte en overwon. Een
georganiseerde koloniale oppositie was er in die dagen niet. De heer Pijnacker
Hordijk (Unie-Liberaal) trad, zonder oppositie te voeren, weliswaar niet zelden kritisch
op; maar Van Kol was de eenige, die in eigen vasten koers tegen den hoogen stroom
inging.
Van Kol is nooit een ‘parlementariër’ geworden, vermocht de gestemdheden eener
Kamer-collectiviteit niet te peilen, de mogelijkheden niet te meten, wist niet met haar
‘om te springen’. In zijn rijk voorziene strijders-arsenaal was het gereedschap van
den politicus niet te vinden: de gespitste menschenkennis,
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het geestelijk Röntgen-apparaat om bedoelingen en berekeningen van den
tegenstander te doorstralen, de voorzienigheid en doorzienigheid bij het
koers-houden door politieke mijnvelden. Zijn beleid bestond niet zelden uit het voeren
van géén beleid. Hij bevroedde dan wellicht niet, hoe dat onder bepaalde
omstandigheden voor menschen van zijn gesteldheid dikwijls de beste politiek kan
blijken.
Hij gevoelde zelf ter dege, geen ingenieur der staatkunde te zijn, want zijn
aanvankelijk verzet tegen een Kamer-zetel berustte onder meer op deze argumenten,
dat hij meer ‘op de barricade’ thuis behoorde dan in het ‘duffe parlement’.
Zijn redevoeringen kenden schakeering noch doseering. De volle, machtige stem
miste het geluids-palet. Zijn klachten en aanklachten golfden over het gehoor en
de dikwijls ontluikende humor - en deze kon als een kostelijk zonnetje zijn diepen
ernst doorspelen - ging onder in dien stroom van geluid. In een bij zijn dood
geschreven herdenkings-artikel merkte het ‘Alg. Hbl.’ op, dat Van Kol over de
‘poenale sanctie’ in gelijken toon van verontwaardiging sprak, als wanneer hij den
bode om een glas water vroeg! En toch, wie zich aan dezen redenaar wijdde, voelde
wèl nuanceering in zijn woord. Gloeiende, onbeheerschte verontwaardiging, maar
ook gevoeligheid en den weemoed; toorn en dreiging, maar ook soms een kinderlijk
afsmeeken van betere, bereikbare dingen.
Bij de stem paste ook de gestalte. Hoog en zwaar, boven allen uit; eenvoudig de
kleeren, welke de mode niet kenden. Hij beschikte maar over weinige gebaren. Een
enkele maal ging de arm vermanend en bezwerend omhoog, maar al spoedig viel
deze terug naar de aan het koordje hangende lorgnet, welke als besluit op een
aanklacht snel weer werd opgezet voor het volgende punt op de notities.
Hij was een indrukwekkende figuur, met den forschen, reeds grijzenden kop, het
volle gelaat in het teeken der verontwaardiging, de toornende èn goede grijze oogen.
Hij stond er bij als een dreigende reus en kon toch met een verlegen gebaar en een
prettigen lach weer iets van den schooljongen hebben.
Het niet zelden gehoorde verwijt, dat van Kol, als hij bij de behandeling der
Indische begrooting redevoering na redevoering hield, ‘den boel door elkaar haalde’,
is onjuist. Zeker, hij doorploegde heel het budget tot in het innerste, maar dan met
den sterken zin voor ordening en bouw, welke heel zijn werk doordrong. Hij nam
die vraagstukken het diepst in zich op, welke de koloniale politiek zijner dagen
beheerschten, en heeft bij de oplossing van elk dier problemen onbetwistbaar leiding
gegeven; leiding, ondanks de omstandigheid, dat hij tegenover een machtige, snel
geprikkelde meerderheid stond.
Dien invloed dankte hij in de eerste plaats aan zijn rijke kennis van feiten en
toestanden en aan den harden, rusteloozen arbeid,
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waarmee hij die ordende. Zijne bij de begrootingsstukken overgelegde Nota's over
de financieele verhouding tusschen moederland en kolonie, over Java's
economischen toestand, over den Atjehoorlog, over de bestuurstoestanden in de
Minahassa, over de uitstrooming van koloniale winsten, over de verdeeling der
vlootkosten tusschen moederland en kolonie - het zijn alle koloniale documenten
van blijvende beteekenis. Ook zijn algemeen irrigatie-plan voor Java mag hieronder
worden gerekend. Het werd gegeven in den vorm van een voordracht voor het Kon.
Instituut van Ingenieurs, maar Van Kol had het eigenlijk voor de Kamer bestemd,
liet zich evenwel door minister Cremer bewegen, het langs anderen weg openbaar
te maken. De tegenwoordige waterstaats-indeeling van Java draagt - bijzonder door
de instelling van irrigatie-afdeelingen - den sterken invloed van dat in de
ingenieurswereld veel geroemde plan.
Van Kol deelde het lot van elke scherpe oppositie: bijna al zijne concrete
voorstellen werden verworpen. Maar ook genoot hij de vruchtbaarheid van elk
hardnekkig verzet, dat in de werkelijkheid doordringt, haar in het hart raakt. Het is
op den duur onweerhoudbaar en onweerstaanbaar.
Binnen de grens van het bereikbare, onder zeer ongunstige verhoudingen, heeft
Van Kol dan veel bereikt. De indirecte doorwerking van zijn invloed is uitteraard
bezwaarlijk te meten; het vormt een ‘stille reserve’. Maar uit enkele voorbeelden
kan blijken, hoe zijn arbeid den gang van zaken ook waarneembaar heeft beïnvloed.
In 1898 stelde hij voor, den ‘memoriepost’, welke nog steeds de aanspraak op
‘batige sloten’ in leven hield, te schrappen. Hij verloor het toen met 60 tegen 4
stemmen. Maar in 1903 kwam een wijziging van de Indische Comptabiliteits-wet tot
1
stand, welke den post voor goed deed verdwijnen .
In 1897 vroeg Van Kol de instelling van een commissie om de gevolgen van den
Atjeh-oorlog te onderzoeken en tevens de mogelijkheid eener beëindiging. Het
voorstel werd verworpen, evenals in 1902 een motie om zich van Atjeh terug te
trekken. In 1907 stelde hij eindelijk de instelling van een enquête naar het Atjeh-beleid
voor; het Kamerlid Ir IJzerman plaatste er toen eene van gematigder inhoud naast,
waarna Van Kol de eigen motie terug nam. De bekende Atjeh-enquête werd het
resultaat, en het is niet te ontkennen, dat Van Kol ook op den loop van deze zaak
grooten invloed heeft gehad.
Bij de behandeling van de eerste Indische Mijnwet in 1899, welke uitdrukkelijk de
bevordering van de particuliere mijn-nijverheid beoogde, verloor Van Kol weliswaar
het pleit voor staats-

1

Na de verschijning van Van Deventer's ‘Een Eereschuld’ (Gids, Aug. 1899) betoonde Van
Kol zich diens toegewijde geestverwant in zake de financieele staatkunde. Hij zocht de
afrekening echter op andere wijze.
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exploitatie, als regel; maar zijn door anderen gesteunde pogingen om het aandeel
van de gemeenschap in de opbrengsten te vergrooten, leidde tenslotte er toe, dat
de toenmalige minister Cremer de eerst voorgestelde bijdrage verdubbelde (van
2% op 4% der bruto-opbrengst).
Vanaf 1898 streed Van Kol tegen de misbruiken, welke, bijzonder in het Deli'sche,
de arbeidscontracten onder strafdwang tengevolge hadden. Jaar op jaar ontstonden
hierover tusschen minister Cremer en hem de felste en pijnlijkste debatten, en
telkens bleef Van kol in de minderheid. Totdat in 1902 de bekende brochure van
mr Van den Brand een bevestiging gaf van hetgeen Van Kol zoolang tevergeefs
had verzekerd. Een ambtelijk onderzoek werd ingesteld, waarvan de bevindingen
nimmer openbaar werden gemaakt, maar dat toch een betere rechtspraak, de
instelling van een arbeidsinspectie en een verbeterde koelie-wetgeving tengevolge
had. Al werd het kwaad niet bij den wortel aangetast, Van Kol heeft véél weten te
bereiken.
Zijn aanhouden om bescherming van de mijnarbeiders heeft geleid tot een
bruikbaar veiligheidsreglement; zijn betoogen over het bestaan van een Indonesisch
recht op den ondergrond, aanvankelijk volstrekt ontkend, heeft aanleiding gegeven
tot onderzoekingen, welke hem in het gelijk stelde.
Het ligt buiten het karakter van dit levensbericht, een volledig overzicht te geven
van Van Kol's parlementairen arbeid, maar tegenover veler neiging om de beteekenis
van dat grootsche werk te onderschatten, mocht vermelding van deze enkele feiten
niet achterwege worden gelaten.
De openlegging van de Buitengewesten geschiedde onder meer door middel van
de onderwerping van vele inheemsche vorsten, die tevoren een groote mate van
zelfstandigheid genoten, van de Nederlandsche souvereiniteit in den regel weinig
hadden bemerkt. Terwijl de Atjeh-oorlog nog zwaar op leger en schatkist drukte,
werden er naar bijna alle zijden in den Archipel militaire expedities ondernomen.
De Van Heutsz-periode stond in vollen bloei. Alle deelen van den Archipel, welke
volkenrechtelijk onder Nederlandsche heerschappij stonden, maar ten aanzien
waarvan Nederland vrijwel in staatkundige onthouding had geleefd, werden in de
koloniale greep genomen en op ruime schaal in ontginning gegeven.
Van Kol was van deze expansie-politiek een verbitterde tegenstander. Hij droeg
de overtuiging, dat Nederland niet in staat zou blijken, een zoo uitgebreid gebied
naar de eischen van welvaart en rechtvaardigheid te besturen. Hij richtte zich in
hevigheid tegen het niet zelden wreed geweld, waarmee de onderwerpingspolitiek
werd doorgezet, en tegen het onrecht, dat daarbij volgens hem jegens de onttroonde
vorsten werd gepleegd.
Niet in de laatste plaats griefde het hem, dat de aanzienlijke
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sommen, welke de expansie-politiek opvroeg, voor het overgroote deel door het
verarmende Java moesten worden opgebracht.
Aan dit verzet tegen de van Heutsz-politiek was een goed deel van Van Kol's
parlementairen strijd gewijd en zoozeer vreesde hij, dat de ondernomen uitbreiding
van ons rechtstreeksch gezag een overschatting van eigen krachten zou blijken en
een verlaging van het peil van ons koloniaal beheer, dat hij in 1903 in meer stelligen
vorm een denkbeeld bepleitte, reeds in 1901 door hem verdedigd, in verband met
de daadwerkelijke aanvaarding van de Nederlandsche aanspraken op West-Guinea.
Hij wilde inkrimping van het Nederlandsche koloniale bezit door middel van verkoop,
opdat het overblijvende waarlijk goed zou kunnen worden bestuurd.
In plaats van Java steeds armer te doen worden door de kosten van de nieuwe
politiek voor het grootste deel op dat eiland te doen drukken, wilde Van Kol, dat: óf
die kosten door het moederland zouden worden gedragen, óf de Nederlandsche
koloniale kracht, en dan door middel van inkrimping van het overige koloniale bezit,
zich in hoofdzaak op Java zou concentreeren.
In verband met deze problemen kwamen herhaaldelijk de wreedheden der
koloniale oorlogvoering - op Atjeh en elders - ter sprake. Van Kol ontstak dan in
felle verontwaardiging en werd door zijn tijdgenoot in de Kamer Jhr Victor de Stuers
van harte bijgestaan. Maar terwijl deze zijn kracht vond in een pijnigend sarcasme,
liet Van Kol de remmen los en veroorzaakte woeliger tafreelen, dan ons gewoonlijk
zich zelf beheerschend parlement ooit heeft gekend. Toch gaf hij dan zijn beste
oogenblikken. De schildering van den heroischen ondergang van den Balischen
vorst, die zich met al de zijnen in doodskleedij en ongewapend van uit zijn paleis in
de bajonetten van de overmacht wierp, ontroerde de Kamer door een waarlijk
dramatische kracht.
Van Kol bepaalde zich bij het Kamer-werk niet strikt tot koloniale onderwerpen. Zoo
had de volksgezondheid van Nederland niet minder zijn belangstelling dan die van
het koloniale land. Jaar op jaar ook richtte hij een naar het oordeel van vele
deskundigen juiste en merkwaardig gedocumenteerde kritiek op het vestingstelsel.
Ook dan toonde hij die ongewone, treffende intuitië voor wat de toekomst brengen
kon. Hij had geen vertrouwen in de bruikbaarheid van de Stelling-Amsterdam en
toen hij onder vele andere redenen ook de vrees voor het werpen van explosieve
stoffen uit ‘luchtballons’ als toekomst-wapen noemde, werd hij in 1898 door den
minister van Marine in parlementairen stijl uitgelachen. Zulk lachen heeft men sedert
wel verleerd.
Toen in 1900 mr Troelsta tot een maand gevangenisstraf was veroordeeld wegens
beleediging van den Officier van Justitie, op
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wiens eisch de beide Hoogerhuizen waren veroordeeld - de beruchte
Hoogerhuis-zaak - heeft Van Kol een interpellatie gehouden ten gunste van
kwijtschelding of vermindering van Troelstra's straf. Naar bekend, had de heer
Troelstra de strafvervolging uitgelokt, uitsluitend om alsnog de gelegenheid te
verkrijgen, voor den rechter de onschuld der Hoogerhuizen aan te toonen. Van Kol's
motie, op gratie aansturend, werd echter met 60-13 stemmen verworpen. Het bij
die gelegenheid gehouden debat schiep een voornaam moment in onze
parlementaire geschiedenis.
Spoedig daarna volgde er door Van Kol's optreden een andere politieke
gebeurtenis, welke eveneens diep in het boek dezer geschiedenis vermocht te
griffen. Het was in den tijd, toen dr Kuyper als eerste-minister een opzienbarenden
drang aan den dag legde om naar de leiding ook der buitenlandsche
aangelegenheden te grijpen; een overmaat aan staatsmanschap, welke zeer velen
in den lande meer origineel dan nuttig voorkwam.
De sociaal-democratische fractie droeg toen aan Van Kol op, den minister over
dit demonstratieve beleid te interpelleeren. Nu was Van Kol niet de uitverkoren figuur
voor de behandeling van het politieke kraakporselein der buitenlandsche zaken.
Maar de bedoeling was waarschijnlijk niet, het onderwerp als ‘hooge politiek’ te
verwerken. Er school ook veel humor in de zaak en met de doodende kracht van
het belachelijke kon dan al veel worden bereikt. Van Kol, die gewoonlijk naar sombere
wolken voerde, verstond ook de kunst, iemand pal in het zonnetje te zetten. Hetgeen
ook toen bleek.
Tot 1909, dus twaalf achtereenvolgende jaren, vertegenwoordigde Van Kol het
district Enschede in de Tweede Kamer. Bij de stembus van 1909 viel hij uit. Na een
periode van hard werken en veel zwerven, bracht Friesland hem in 1913 in de Eerste
Kamer. Behoudens een korte tusschenpoos - na een niet-herkiezing in 1922, waarop
in 1923 bij de eerste toepassing van het evenredige kiesstelsel voor de Eerste
Kamer een wederintrede volgde - is hij gedurende elf jaren senator geweest. In
1924 trok de toen 71 jarige zich terug.
Van Kol stond in zijne tweede parlementaire periode voor een sterk gewijzigden
toestand. De ‘ethische politiek’, welke hij had zien geboren worden en op den
uitersten linkervleugel had gediend, zag als stelsel van koloniaal beleid haar
levenskracht vervloeien sedert (in 1912) een nationale beweging in de kolonie
opkwam. Nu er uit de sfeer der rechtstreeks belanghebbenden richting-gevende
invloeden werkten, kon de bijstand der ethici niet langer het koloniale beleid bepalen.
De scheidingslijn liep niet meer scherp tusschen ethici en andersdenkenden, maar
tusschen overheerschers en overheerschten; macht tegenover macht, hoe ongelijk
in kracht de partijen nog mochten zijn.
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Deze overgangsperiode maakte Van Kol in de Eerste Kamer ten volle mede en daar
deze verschuiving in de verhoudingen weinig vastigheid bood op den politieken
bodem, had ook Van Kol's optreden niet die zekerheid en helderheid, welke hij in
de jaren 1897-1909 in de Tweede Kamer ontwikkelde. De koloniale politiek stond
destijds zoo scherp belijnd: de mildere hand op Java, de dwingende vuist op de
Buitengewesten; ruime armslag voor het particuliere kapitaal en in alles het vrije
oordeel aan het moederland. Thans stond er een met het Nederlandsch gezag
doortrokken koloniaal geheel, waarbinnen zich Indonesisch-nationale krachten
ontsponnen, welke het centrum van de koloniale aandacht vormden.
Zonder de jonge volksbeweging in het gevlij te komen - anders dan de
woordvoerders zijner partij in de Tweede Kamer, stond Van Kol bijzonder ten opzichte
van Douwes Dekker's ‘Indische Partij’ zeer kritisch - besefte Van Kol hare groote
beteekenis als vernieuwende kracht. Hij erkende nadrukkelijk, dat er voortaan niet
meer alleen voor den overheerschte moest worden gestreden, maar ook met en
naast hem. Hij aanvaardde de nieuwe koloniale antithese en trad voor de nationale
beweging met de oude kracht in het krijt tegenover het steeds meer agressieve en
onverbloemde koloniale behoud. De perspectieven hadden zich voor hem verwijd,
zijne principieele opvattingen hadden zich in meer radicalen zin gewijzigd; maar tot
een stellige formule omtrent het koloniale einddoel was hij nog niet gekomen. De
forsche dienaar van recht en werkelijkheid wachtte eerst de ontwikkeling van de
ontloken Indonesische volkskrachten af.
Intusschen zette Van Kol ook den ouden strijd voort en nu in het bijzonder tegen
onrecht in het financieel beleid en de menging van particuliere belangen in de
vervulling van den staatsplicht. Wat het eerste betreft, hervatte hij den strijd tegen
de voordeelen, welke het moederland nog steeds, zij het minder dan eertijds, bij de
muntvoorziening van Indië trok, en ook ondernam hij opnieuw zijn actie tegen de
voor de kolonie schadelijke verdeeling der kosten van de militaire marine. In eene
bij de Indische begrootingsstukken voor 1924 gevoegde Nota gaf hij een overzicht
van de gedragslijn, welke de andere koloniale mogendheden in deze aangelegenheid
volgden, waarbij bleek, dat alleen Nederland die kosten voor het overgroote deel
ten laste van de kolonie bracht. Onder den druk van de economische crisis heeft
dat vraagstuk scherpe actualiteit verkregen en in den Indischen Volksraad geleid
tot een daar ongewoon verzet tegen de bestaande kosten-verdeeling.
De behandeling van het veel besproken contract met de ‘Bataafsche
Petroleum-maatschappij ‘in zake de exploitatie van de aardolie-velden in Djambi
en dat tot de stichting van het gemengde bedrijf der Ned.-Ind. Aardolie-Maatschappij
heeft geleid, gaf Van Kol de gelegenheid, zich wederom te kanten tegen
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een volgens hem aanwezige vermenging van staatkunde en particulier belang.
Reeds bij het ondernemen van de eerste Djambiexpeditie in 1901 had hij op teekenen
gewezen, waaruit het nauwe verband tusschen deze expeditie en de belangen van
de Kon. Ned. Petroleummaatschappij zou zijn gebleken. Toen enkele jaren daarna
de jacht naar concessies voor ontginning van het nieuwe olie-gebied had geleid tot
de sluiting voor particuliere exploitatie, voorspelde Van Kol (1905) niettemin, dat
ten laatste het groote aardolie-concern de uitverkorene zou worden.
Toen nu in 1921 het Djambi-contract met de ‘Bataafsche’ in behandeling kwam,
verzette Van Kol zich scherp. Maar dan niet in de eerste plaats tegen den
voorgestelden bedrijfsvorm. Hij gaf toen juist weer blijk van zijn werkelijkheidszin,
als het om concrete maatregelen voor het heden ging. Ofschoon vurig voorstander
van staatsexploitatie, aldus zijn betoog, had hij toch nog geaarzeld tegenover het
z.i. groote voordeel van een exploitatievorm, waarbij de Staat niet het geheele risico
droeg en toch van een flink winstaandeel zou zijn verzekerd. Maar wat hem griefde,
was het ook naar zijne overtuiging aanwezige verband tusschen deze
Djambi-overeenkomst en de omstandigheid, dat de leider van een politieke partij
tevens was betrokken in de leiding van de maatschappij, welke bij deze
overeenkomst groot onmiddellijk belang had. Dat was - en hij zeide, het waar te
kunnen maken - een herhaling van vroegere dergelijke feiten, waarbij hij in het
bijzonder de houding van den heer H. Colijn op het oog had.
Naar aanleiding van een gedurende de beraadslagingen tot hem gerichte
opvordering van bewijzen, schreef Van Kol toen zijn vlugschrift ‘Het
Nederlandsch-Indische Land-Syndicaat’ (Amst. 1921), waarin hij een overzicht gaf
van het materiaal, waarmee hij het kwaad van de vermenging van koop- en
staatsmanschap bewezen achtte. 13et geschrift leidde tot een scherpe polemiek
met den heer Colijn en in de beide drukken, welke de brochure beleefde, is heel
deze gedachtenwisseling opgenomen.
Ook in de Eerste Kamer trad Van Kol soms buiten het koloniale terrein. Bij de
behandeling van een wijziging van de Successie-wet in 1917 bepleitte hij, evenals
tien jaren vroeger aan de andere zijde van het Binnenhof, de uitbreiding van
staatsbedrijven en staatsmonopolies, en ook ditmaal bad hij in een van krachtig
materiaal voorziene ‘Nota’ de beraadslaging voorbereid. Onder veel instemming
stelde hij de benoeming van een commissie voor, welke de voor- en nadeelen van
Staatsmonopolies zou hebben te onderzoeken en de toenmalige minister mr Van
Gijn - het was in de benauwende oorlogscrisis - had zich met het voorstel vereenigd.
Diens opvolger mr Treub wilde van een dergelijk onderzoek echter niet weten.
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Toen de Tweede Kamer in 1918 voor de eerste maal onder het stelsel van algemeen
kiesrecht zou worden vernieuwd, legde Van Kol zijn denkbeelden neer in een
geschrift ‘Staatsbedrijven en Staatsmonopolies’ (Amst. 1918), dat kort en helder
het vraagstuk stelt. Juist in onze dagen heeft het in sociaal-democratische kringen
nieuwe actualiteit verkregen.
Van Kol heeft in het Nederlandsche parlement meesterlijk werk verricht; hij heeft
er in grooten stijl gestreden en vruchtbaar gebouwd. Geen schrijver over de
Nederlandsche koloniale geschiedenis van den nieuweren tijd kan zijn taak in
juistheid verrichten zonder Van Kol in de eerste rij te plaatsen van hen, die hun tijd
met leidende kracht hebben beinvloed en de toekomst tevens.

De werker en zijn werk
Tweemalen na zijn terugkeer uit Indië heeft Van Kol nog eens het land bereisd; in
1901, toen hij ook naar de West trok, en in 1911. De ervaringen en indrukken van
deze beide reizen zijn verzameld in drie werken, welke in de hierachter
medegedeelde lijst van zijne geschriften staan vermeld. De twee boeken over
Oost-Indië werden druk besproken en bestreden. Dat was gewoonlijk het geval met
hetgeen hij aan de openbaarheid gaf. Hij was onverbiddelijk met zijn kritiek op
hetgeen hij misbruik, onrecht, onzuiver achtte in het koloniaal beheer. Hij spaarde
dan personen noch belangen en men kan eigenlijk zeggen, dat Van Kol gedurende
nagenoeg heel zijn strijders-leven in aanval en verweer heeft gestaan. Scherp en
sterk waren dan zijne wapenen, maar hij vocht als een ridder. Het betoog van den
tegenstander werd op geen punt van ook maar eenig gewicht ontgaan en waar het
maar eenigszins doenlijk was, gaf hij mèt zijn beantwoording dat betoog in zijn
geheel weer.
Het is vanzelfsprekend, dat een man, die een halve eeuw in het openbare leven
heeft gestaan en gewerkt, tegen machtige belangengroepen moest ingaan en de
personen, die daarbij betrokken waren, als maatschappelijke figuren niet mocht en
niet wilde ontzien, meer dan anderen de aandacht trok óók voor zijne tekortkomingen.
Natuurlijk had Van Kol die. Men verweet hem vooral, dat er niet zelden
onnauwkeurigheid in zijn cijfers en feiten school. Van Kol heeft dat, waar de grief
juist bleek, ook rondweg erkend. Maar onredelijk was de neiging van menigeen
zijner bestrijders om door het gestadig voorhouden van dergelijke
onnauwkeurigheden, op heel zijn werk het teeken der oppervlakkigheid te vestigen.
Weinigen immers hebben niet alleen zoo ononderbroken gearbeid als deze man,
weinigen ook werk geleverd van die veelzijdigheid en omvang. Maar tevens zullen
er onder de dienaren van de openbare zaak niet velen zijn geweest, die de bronnen
voor hun arbeid zoo naarstig hebben gepeild.
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Geen blaam ware dan ook meer onverdiend dan die der oppervlakkigheid.
Zeker, ook Van Kol had zijne zwakheden. Hij arbeidde snel, soms tot de
onstuimigheid toe. Hij verwerkte den rijkdom zijner stof niet steeds voldoende kritisch.
Ook toonde hij, in zijn hartstocht voor het recht, niet zelden een al te gereede
toegankelijkheid voor persoonlijke verzekeringen. De ‘briefjes aan Van Kol’ van
ieder, die klachten op het hart had, zijn spreekwoordelijk geworden. Van menig
‘briefje’ zal hij wel dupe zijn geworden; maar aan hoevelen, wien naar waarheid
onrecht was geschied, werd daarentegen door Van Kol's warme voorspraak ten
slotte recht gedaan!
Hoog boven zijne tekortkomingen uit gaan echter de kracht en de vrucht van zijn
groote en veelzijdige kennis, van zijne bijna ongelooflijke belezenheid, zijn diep
begrip van de toestanden, het doorzien van dingen en mogelijkheden, zoo scherp
en ver, dat hij menigmaal als een visionair tot in de toekomst wist te reiken.
Men heeft Van Kol ook wel nagehouden, dat hij er bij zijn kritiek op uit was,
persoonlijk te grieven. Bij de bestrijding van verkeerde toestanden en verhoudingen
moest hij ook personen in het geding brengen; dat was onvermijdelijk. Maar dan
vervulde hij naar diepe overtuiging een plicht; want ieder, die hem van nabij heeft
gekend, kan er van getuigen, dat het aandoen van zulk leed ook hemzelven
bedroefde. Van Kol stelde er bijna kinderlijk prijs op, juist met zijne tegenstanders
persoonlijk op goeden voet te zijn; hij had behoefte aan vriendschap en
vriendelijkheid. En vooral: hij had de groote eigenschap, zijn tegenstander te willen
en te kunnen waardeeren. Er zijn hiervan twee voorbeelden, welke algemeene
bekendheid verkregen.
Van Heutsz, de drager van een koloniale staatkunde, welke door Van Kol werd
verfoeid, trok hem persoonlijk niettemin aan. Deze soldaat was een kerel in groeten
stijl, een sterk en open karakter, en zoo'n figuur boeide den impulsieven tegenvoeter.
Op zijn Indische reis in 1901, toen hij in het Atjehsche oorlogsgebied Van Heutsz
voor het eerst ontmoette, kwam Van Kol dan ook al spoedig onder den indruk van
den merkwaardigen militairen staatsman. Later ging het gerucht, dat Van Heutsz
hem bij een rondgeleide door het vreedzaam aandoende oorlogsgebied, tevens bij
den neus zou hebben laten leiden. Van Kol's antwoord was, dat, mocht zoo inderdaad
zijn geschied, dat dan in niets tegen hem, maar geheel tegen Van Heutsz zou pleiten.
Zijn onbevangen gezindheid voor de figuur is echter blijven bestaan,
niettegenstaande hij, toen de Atjeh-gruwelen in de Tweede Kamer ter sprake
kwamen, het militair beleid van den vermaarden landvoogd op de felste wijze heeft
aangevallen.
Een andere koloniale staatsman uit het kamp der tegenstanders,
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voor wien Van Kol vanaf het eerste optreden bijzondere waardeering koesterde, is
de tegenwoordige Staatsraad Idenburg. Toen de jonge genie-kapitein na een jaar
Kamerlid te zijn geweest, onder Kuyper's bewind in 1902 tot minister van Koloniën
werd verheven, was Van Kol dra onder de bekoring van den boeienden, idealistischen
staatsman, die met zoo groote welsprekendheid allen opriep voor een koloniale
politiek van ‘zedelijke roeping’. In de resultaten van zijn bewind vond Van Kol zich
in latere jaren, vaak teleurgesteld; toch wisten beiden elkaar persoonlijk blijvend te
waardeeren. Van Kol heeft, en dan niet geheel in overeenstemming met de in zijne
partij op dit punt heerschende opvattingen, den gouverneur-generaal Idenburg zelfs
in bescherming genomen op een punt van diens beleid, dat bij de toenmalige
linkerzijde algemeen scherp werd veroordeeld: een naar men oordeelde te sterke
christelijke beinvloeding van de oostersche gemeenschap. Van Kol en Idenburg
hebben nagenoeg hun geheele parlementaire loopbaan samen afgelegd, stonden
vaak elkaar scherp tegenover, maar toonden niet zelden ook geestverwantschap.
Toen de heer Idenburg na zijn tweede ministerschap uit het openbare staatkundige
leven was getreden (1919), heeft Van Kol hem in de Eerste Kamer een waardeerend
afscheid gewijd.
Een en ander werd hier in herinnering gebracht, omdat er eene van Van Kol's
beste eigenschappen uit spreekt; het vermogen, ja, de drang tot waardeering van
den tegenstander. Zelfs zou de vraag mogen worden gesteld, of zijne ontvankelijke
natuur in sommige gevallen hierin niet te ver is gegaan.
Tusschen den zwaren parlementairen arbeid door heeft Van Kol veel geschreven
en veel gereisd. Het trekken door vreemde landen was zijn lust en waar hij verbleef,
nam hij scherp het volksleven waar, speurde hij naar de problemen, die daar leefden,
verdiepte zich er in. En als hij dan weer plotseling neerstreek in de Nederlandsche
dreven, of in zijn geliefd Aywaille, was er reeds een nieuw boek in den maak.
Zijn reisherinneringen zijn steeds door en door genietbaar, want hij was een fijne
opmerker met frissche belangstelling, was immer goed voorbereid bij de aanvaarding
van de reis en schreef voortreffelijk, ongekunsteld onderhoudend. Hij bezat bijzondere
letterkundige gaven. Zijn humor pakte door eenvoud; zijn pathos kwam recht-af uit
het gemoed; en al kon hij er wat kwistig mee zijn, het was van de goede soort;
gedragen, zuiver van stemming, nimmer klein-sentimenteel.
Behalve zijn reis-herinneringen schreef Van Kol in zijne parlementaire periode
ook over velerlei afzonderlijke onderwerpen. Over elk belangrijk vraagstuk, dat hem
in het parlement had bezig gehouden, verscheen in een der tijdschriften een
afzonderlijke studie, steeds onder een oorspronkelijken kijk. Niet zelden gaf hij dan
pionierswerk. Zoo was hij de eerste, die (in een Ind.
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Gids-artikel van 1907) poogde het, door hem gering geachte, nut van de koloniën
voor het moederland onder cijfers te brengen. Deze belangwekkende studie moge
al niet het geheele licht hebben verschaft, zij is onmisbaar voor wie zulk onderzoek
nog mochten hervatten.
Ook over de industrieele mogelijkheden voor Indië - bijzonder de vestiging van
een Inlandsche groot-industrie had zijn onverflauwde belangstelling - heeft hij, naast
zijne Kamer-vertoogen, in 1905 een dieper gaande beschouwing gegeven in een
praeadvies, dat hij voor de Vereen. voor Staathuish. en Statistiek heeft verdedigd.
Onder zijn invloed werd er in Indië een - sedert opgeheven - commissie voor dat
doel ingesteld, terwijl hem in 1914 een onderzoek werd opgedragen naar de
ontwikkeling en groei van de industrie in Japan, dat voor Indië leerstof en voorbeeld
zou kunnen verschaffen. De vrucht van dat onderzoek was zijn bekend Rapport,
dat in twee boekdeelen in 1916 verscheen en, als veel van zijn arbeid, druk werd
omstreden en door sommige tegenstanders sterk werd onderschat.
Hoe dat nieuwe en oude land hem boeide, bewijzen de aantrekkelijke reis-schetsen
van zijn beide Japansche tochten, een doorwerkte studie over de historische
verhouding tusschen Japan en Nederland en een beschouwing over de
handelsmoraal der Japanners (in het Tijdschr. voor Econ. Geografie 1920), waarin
hij den Japanschen koopman verdedigt tegenover het verwijt van onbetrouwbaarheid.
Hij verklaarde dat verwijt niet in de laatste plaats uit concurrentie-vrees, en meende,
dat het thans den Japanner niet scherper mag treffen dan welke andere
handeldrijvende natie ook.
Naast opstellen over een gansche rij van koloniale onderwerpen, schreef Van
Kol in 1901 een ‘Ontwerp-Koloniaal Program’ voor zijn partij, dat als het ware een
‘rooster van werkzaamheden’ voor zijn Kamer-arbeid vormde. Een strakke teekening
van het koloniale einddoel wordt ook hier nog niet gegeven en al gaat hij verder in
zijne eischen dan welke andere partij ook in dien tijd, de grondtoon van dit
program-ontwerp is nog die der ‘ethische school’, een uitgesproken voogdij-politiek;
doch hij was de eerste, die daarbij de mogelijkheid opende voor ‘volledige autonomie’,
waarna hij de Nederlandsche taak ‘als volbracht’ beschouwde. De helderheid bleef
hier nog bij de schoonheid van het streven ten achter; maar de verhoudingen van
toen boden voor klaarder stelling nog onvoldoenden grondslag.
Uit zijn parlementairen tijd stammen ook twee grootere werken. Nadat hij de
Tweede Kamer (in 1909) had verlaten, schreef hij ‘Ned.-Indië in de Staten-Generaal
1897-1909’, waarmee hij, zij het in anderen en meer beknopten vorm, op de Waal's
voorbeeld een samenvatting beoogde te geven van wat er in het door hem beleefde
merkwaardige tijdvak in de beide Kamers op koloniaal gebied werd verhandeld. Uit
het gebezigde motto ‘Und schäme
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dich nicht der Gebrechen, vollende schnell das ganze Buch’ blijkt, dat hij zich van
de onvolkomenheden bewust was, somt die in het voorwoord trouwens zelf op.
Reeds om die reden stond de scherpe kritiek van enkelen niet op het juiste peil, en
mr. Troelstra kwam dan ook in Het Volk krachtig en overtuigend voor hem op. Het
werk is voor de bestudeering van het tijdvak volstrekt bruikbaar, geeft een hier en
daar beredeneerd, goed-systematisch overzicht, dat door nimmer ontbrekende
bron-opgaaf toetsing op de juistheid open laat. Het is het eenig bestaande
naslag-werk voor deze periode en wie het raadpleegt, leert het steeds meer
waardeeren.
Een ander Nederlandsch pioniers-werk is de in 1905 verschenen schets van ‘De
Bestuursstelsels der hedendaagsche koloniën’, welke, hoewel natuurlijk in menig
opzicht verouderd, nog immer historische en ook nog actueele waarde heeft
behouden.
Zijne belangstelling ging ook in die over-bezette jaren naar vele zijden uit. In 1897
kort vóór zijn Kamerlidmaatschap verschenen er in het maandschrift zijner partij ‘De
Nieuwe Tijd’ en in dat der Duitsch ‘Die Neue Zeit’ artikelen over de rol der vrouwen
in de Fransche revolutie. Die opstellen werden in 1901 gebundeld in ‘Vrouwen der
Fransche Revolutie’, (tevoren ook in het Fransch uitgegeven). Deze schetsen geven
weer op-ende-op Van Kol: rijkdom aan kennis en rijkdom aan gemoed. De invloed
van zijn lievelings-schrijver Carlyle, met wien hij trouwens sterke
gemoeds-verwantschap toonde, is in dat werkje zeer merkbaar.
Ook de Joden en hun problemen trokken hem sterk. Al in 1893, toen hij nog maar
zeer kort uit Indië was teruggekeerd, trad hij te Amsterdam op voor een vergadering
van Joden, die zich toen in het woelige politieke arbeidersleven krachtig deden
gelden. Het ging er zoo warm toe, dat er na afloop relletjes ontstonden, waarbij Van
Kol werd gearresteerd, maar spoedig ook weer op vrije voeten kwam. Veel later
nam hij het weer voor de Joden op, toen gedurende de oorlogsjaren in Galicië de
pogróms woedden. In de Eerste Kamer (1918) verdedigde hij daarop een in deze
sfeer ongewoon voorstel, waarbij afschuw werd uitgesproken over de Galicische
Jodenvervolgingen en de Regeering werd uitgenoodigd, te polsen naar de
mogelijkheid van de instelling eener internationale commissie van onderzoek. Van
Kol leed met 25 tegen 9 stemmen een nederlaag, welke hem geen oneer aandeed.
Kort daarna, in 1919, toen Balfour zijn Palestina-verklaring ten gunste van een
eigen Joden-vestiging had afgelegd, gaf Van Kol zijn bekende geschrift ‘De Joden
en de Vrede’ uit, waarin hij opkwam voor het Zionistische ideaal en stelling nam
tegenover de leiding van de Tweede Internationale, welke nog afwijzend stond ten
opzichte van de opname van den Joodschen socialistischen arbeidersbond ‘Paole
Zion’. Van Kol betoogde, dat het hier niet alleen om een vraagstuk van mensche-
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lijkheid ging, maar ook om de bevrijding van een volk, dat zijn rechten in de
volkerengemeenschap opvroeg. Volgens hem, eene internationaal-socialistische
aangelegenheid.
In het geschrift, dat merkbaar den invloed draagt van de sentimenten der
oorlogsjaren, worden ook de wandaden der Turken jegens de Armeniërs met
hevigheid veroordeeld en daarbij keert Van Kol zich tegen dezelfde Jong-Turken,
die in hem, toen zij onder het oude sultans-régime zelven te lijden hadden, een
dapperen beschermer hadden gevonden. Van Kol richtte zich toen, het was
omstreeks 1906, met den Jong-Turkschen leider Ahmed Riza Bey op vele
bijeenkomsten in Nederland tegen den sultan Abdoel Hamid, dien hij den
‘bloedsultan’ noemde. Deze uiterst bondige conduite-staat voor een bevriend
staatshoofd, kwam hem bijna op een strafvervolging komen te staan.
In verkorten vorm verscheen de brochure ook te Lausanne in het Fransch, als
een uitgave van de Zionistische loge ‘All Hamichemar’.
Een gansch verschillend probleem, dat vooral in de laatste levensjaren Van Kol's
belangstelling had, is dat van het onderzoek naar waterhoudende terreinen door
middel van de wichelroede. Deze bemoeiing stond in harmonie met zijn wezen,
waarin de zin voor het aardsch waarneembare en een ‘hang’ naar het bovenzinnelijke
zoo opmerkelijk samengingen; techniek en metaphysica. Ir Van Sandick merkte in
zijne meergenoemde, in ‘De Ingenieur’ gegeven levensschets reeds op, dat Van
Kol over de bijzondere gave van de ingenieurs-intuitie beschikte. Hij gaf in zijn
Indischen diensttijd soms plaatsen en tracés aan voor verschillende technische
werken, zonder dat hij tevoren uitvoerige opnemingen had gedaan, en die keuzen
bleken dan dikwijls later buitengewoon juist te zijn geweest. Een ‘sprankje genie’
noemde de schrijver het en er ging door Van Kol's persoonlijkheid inderdaad een
geniale trek, welke ook in zijn overigen arbeid dat belangwekkende visionaire element
heeft gebracht.
Toen in Nederland in 1920 een vereeniging ‘De Wichelroede’ werd opgericht,
was Van Kol de man van het initiatief en bij menige proef met den wonderen staf
was hij een toegewijde medewerker.
Onder zijne bezieling, onder de kracht van zijn verren blik werden vele nieuwe,
later invloedrijk gebleken maatschappelijke en geestelijke stroomingen in
organisatorische bedding gebracht. Hij heeft opgericht, of mede-opgericht, de
vereeniging ‘De Dageraad’, de Belgische Werklieden-Partij, de Ned. Vereeniging
van Spoor- en Tramweg-personeel, de Intern. Fed. van Transportarbeiders, de
Soc.-Dem. Arbeiderspartij, de Gentsche coöperatie ‘Vooruit’, de ‘Vereen. voor Locale
1
Belangen’ in N.-I. en de vereeniging ‘De Wichelroede’.

1

Deze vereeniging werd opgericht nadat er op zijn voorstel en onder zijne leiding in 1911 (bij
maakte toen zijn tweede Indische reis) een ‘Locale Raden-dag’ te Bandoeng was
bijeengekomen. Een der aanwezige leden van den Bataviaschen gemeenteraad, tevens een
hoogeplaatst ambtenaar, weigerde zijn deelneming, omdat hij in de bijeenkomst een optreden
tegen de regeering zag.
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De internationalist
Ook op internationaal gebied heeft Van Kol groote beteekenis verworven.
In den wereldoorlog gaf hij heel zijn kracht aan de pogingen tot voorbereiding van
een voor alle partijen eervollen vrede. Toen soc.-dem. partijen der neutrale landen
- bijzonder op initiatief van de S.D.A.P. - door middel van de Stockholm'sche
Conferentie (1917) beproefden, de soc.-dem. partijen der oorlogvoerenden tot
internationale verzoening te brengen, behoorde Van Kol (die overigens sterk voor
de Geällieerden gezind was) tot hen, die bij deze pogingen geestdriftig
vooraanstonden. In eene in 1916 geschreven en ook in het Fransch en Engelsch
verschenen brochure ‘De komende vrede en de sociaal-democratie’ verdedigde hij
het vredesprogram van den Nederlandschen Anti-Oorlogsraad, dat overeenkwam
met dat van de ‘Organisation Centrale pour une Paix durable’. Op grond van de
verwantschap van deze eischen met die, welke de soc.-dem. partijen der Neutralen
hadden opgesteld, bepleitte Van Kol een zoo groot mogelijke samenwerking, en
dan ook met de ‘Interparlementaire Unie’, tot welker werkzaamste en vurigste
aanhangers hij behoorde.
Zijn internationale arbeid richtte zich aanvankelijk vooral op koloniale vraagstukken.
In de ‘Karakterschets’, welke in 1905 in Netscher's. Holl. Revue is verschenen
en voor welke Van Kol blijkbaar vele gegevens zelf heeft verschaft, staat vermeld,
dat de Fransche regeering hem tot tweemalen toe heeft uitgenoodigd, over
Franschkoloniale aangelegenheden rapport uit te brengen. Eens in 1901 over de
plaats van het inheemsch bestuur in Algiers; later, toen Van Kol een reis naar de
West ondernam, over verschillende aangelegenheden van de daar gevestigde
Fransche koloniën. De belangstelling, welke hij bijzonder voor de Fransche koloniale
landen, ook blijkens verschillende publicaties, is blijven ontwikkelen, houden
ongetwijfeld met deze opdrachten verband.
In 1900 trad hij op als prae-adviseur voor het te Parijs gehouden ‘Congrès
Internationale de Sociologie Coloniale’ over de beteekenis van de inheemsche
bestuurs-inrichting in de koloniën en zag zijne conclusies, welke ten gunste van den
voorrang aan en verhoogde ontwikkeling van het inlandsch bestuur luidden, met
algemeene stemmen aangenomen. Men vindt het rapport ook in ‘De Nieuwe Tijd’
van Oct. 1900.
Op de Internationale Congressen der Tweede Internationale (later Soc.
Arbeiders-Internationale) was Van Kol een bekende
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en welkome verschijning. Daar kon de sociaal-democratische wereldburger zijn
drang naar internationale broederschap uitleven.
Het ware een misverstand, te meenen, dat de gevoelsmensch Van Kol dan
bevrediging zocht voor een vage, dweeperige internationale menschenliefde. Deze
internationalist kende en waardeerde de nationale aandoening ten innigste, vreesde
echter de onheilen van hare overvoeding. Hij was in de sociaal-democratische
kringen een der eersten, die een normale nationale bevrediging als voorwaarde
voor vruchtbare internationale samenwerking stelde. In het zooeven vermelde
geschrift over zionisme en sociaal-democratie staat een voorwoord, waarin met
nadruk wordt betoogd, dat de oorlog geleerd heeft, dat het socialisme zich niet meer
uitsluitend op den internationalen klassenstrijd kan richten. Die oorlog immers ‘fit
comprendre aussi ce que seuls quelques individus admettaient, que le libre
développement politique des diverses nationalités était condition inéluctable du
progrés international, même dans le sens d'une société socialiste’.... ‘car l'amour
et le dévouement à notre pays sont conciliables avec notre amour de l'humanité et
nos aspirations vers le travail unifié et l'harmonie de tous les peuples. International
ne signifie pas antinational, c'est-à-dire la haine de toute tendance nationale, au
contraire’.
Het is Van Kol's onvergankelijke verdienste, het koloniale probleem binnen de
sfeer der internationale sociaal-democratie te hebben gebracht. Het stond voor de
eerste maal op de dagorde van het Parijsche congres van 1900 en werd - in Van
Kol's tijd - opnieuw behandeld op de congressen (Amsterdam en Stuttgart) van 1904
en 1907. Op al deze bijeenkomsten was hij het centrum bij de voorbereiding, stond
hij vooraan bij de beraadslagingen. De rapporten van de Nederlandsche delegatie
waren voornamelijk van zijne hand, werden door zijne gedachte gedragen, terwijl
hij op al die congressen als rapporteur optrad. Bijzonder het stuk, dat de
Nederlandsche delegatie aan het congres van 1904 over het koloniale vraagstuk
heeft overgelegd, behoort tot het beste wat Van Kol er over heeft geschreven. Zijne
daarin gegeven beschouwingen over de beteekenis van het probleem voor de
westersche arbeiderklasse zullen blijvende beteekenis verkrijgen. Nimmer tevoren
nog was deze zijde der zaak belicht en zoowel de mogelijkheden als de
moeilijkheden, welke de koloniale heerschappij voor de westersche arbeiders
besloten houdt, hun wereld steeds dichter naderen, werden door hem ruim een
kwart eeuw geleden voorzien en begrepen.
Van Kol heeft het koloniaal beginselprogram der S.D.A.P. nog helpen
voorbereiden, waarin de volle nationale onafhankelijkheid der koloniale volken als
einddoel wordt gesteld. Een persoonlijke belijdenis van hem op dit punt bestaat er,
voorzoover ons bekend, echter niet. Geen wellicht heeft feller dan hij onrecht,
misbruik, wreedheid, corruptie in het koloniaal beheer
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bestreden, zijn liefde en offervaardigheid voor de overheerschte volken waren zuiver
en groot, ook was het zijn hartewensch, de koloniale heerschappij eens te zien
beëindigd, maar tot onafhankelijkheid als program-eisch is hij eerst genaderd, toen
de koloniale volksbewegingen hem van de aannemelijkheid hadden overtuigd.
Opvattingen omtrent het einddoel van de koloniale staatkunde, welke in
verschillende jaren werden uitgesproken, doen Van Kol's ontwikkelingslijn eenigszins
kennen. Zijn ontwerp-program van 1901 ging, zooals reeds gezegd, nog geheel uit
van de politiek der ‘zedelijke verantwoordelijkheid’ en de Nederlandsche koloniale
plicht heette daar: ‘den inlander door wijze en onbaatzuchtige voogdij opvoeden tot
zelfbestuur’. En in de toelichting (blz. 23) staat onder meer dit: ‘En eenmaal man
geworden, zal de Inlander onzer Oost-Indische koloniën op eigen beenen kunnen
staan, de volwassene zal geen steun meer noodig hebben, de rijp geworden vrucht
zal afvallen van den boom. Dàn, maar ook eerst dàn, is het uur zijner volledige
autonomie geslagen, dan is onze tijd voorbij, onze taak volbracht, dan hebben wij
vervuld een plicht, een zending ....’.
In de ‘Karakterschets’ van 1905 (blz. 114) staat zijn meening aldus omschreven:
‘Volgens zijn overtuiging zijn wij ‘vreemdelingen in die landen, indringers in die
gewesten, waar wij slechts zoo lang mogen blijven als wij er een taak hebben te
vervullen, eene schuld te delgen’. Het einddoel onzer koloniale politiek is z.i. ‘de
opvoeding der inwoners, het verhaasten hunner stoffelijke, zedelijke en geestelijke
evolutie. Alle maatregelen, die wij nemen, alle hervormingen moeten als voornaamste
doel de voorbereiding tot een volkomen zelfstandig bestuur hebben’.
In 1919 had de toen hier te lande in ballingschap levende S. Surya Ningrat een
onderhoud met Van Kol, dat onder den titel ‘Het Indisch Nationaal Streven’ werd
uitgegeven, en daarin uitte Van Kol zich (blz. 28) op deze wijze:
‘Hoelang het Nederlandsche gezag in Indië nog onmisbaar zal blijken, kan geen
sterveling voorspellen; dat het eenmaal een eind zal nemen is echter even zeker
als dat een rijpe appel afvalt van den boom, waaraan hij groeide. Dezen groei te
bespoedigen, is juist de eervolle taak en de heilige plicht van elke koloniale
mogendheid, want het ideaal voor elke kolonie is Zelfstandigheid in alle opzichten,
zoowel politiek als economisch, en dat doel liefst zoo spoedig mogelijk te veroveren
door eigen wil en krachtsinspanning’. Een voetnoot geeft dan de volgende belangrijke
interpretatie: ‘Zelfstandigheid en onafhankelijkheid kunnen thans wel gebruikt als
woorden van gelijke beteekenis, daar in de eeuw van den Statenbond en van een
supra-nationale macht, geen enkel land ter wereld meer op volledige
onafhankelijkheid mag rekenen’.
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In ‘De Strijd der S.D.A.P. op koloniaal gebied’ (blz. 14), geschreven in 1920, betoogt
hij:
‘Het einde van dat streven moet tenslotte uitloopen op volledige zelfstandigheid
der koloniën, op de losmaking van Nederland .... Ook het wereldgebeuren drukte
zijn stempel op de democratiseering van Indië, welke eerst zal leiden tot de
verschuiving van de Regeermacht van Nederland naar Indië, om daarna op te
eischen het zelfbeschikkingsrecht volgens de beginselen van den Volkenbond, die
tevens wel toezicht zal houden op het beheer der koloniën.
Hoelang het Nederlandsche bewind nog zal duren, is thans nog niet te voorzien,
doch de arbeidende klasse van Nederland behoeft het nut der koloniën niet te
overschatten, wat onzerzijds meermalen werd aangetoond. En al ware het anders,
het recht moet den voorrang hebben boven macht en eigenbelang’. Hij verwijst dan
verder naar zijn op 30 Mei 1919 in de Eerste Kamer gegeven antwoord op de vraag
wat de toekomst ons brengen zal:
‘De lang stilstaande diepe wateren van de Indische wereld - leest men daar - zijn
in beroering gekomen; een stroom is gevormd, dien men niet kan keeren, dien men
ten hoogste kan trachten in effen bedding te leiden. De dag stijgt ter kimme! Dat
streven naar vooruitgang zal ten slotte leiden tot de vorming van een Indischen
Staat.’
Voor het laatst, althans voorzoover wij konden nagaan, heeft Van Kol over deze
aangelegenheid zijn meening gegeten in ‘De Vrijmaking van Nederlandsch Indië’
(1922). Hij waarschuwt daar (blz. 29 en 30) de Nederlandsche regeering om rekening
te houden met den nieuwen, dringender tijd:
‘Indien de Nederlandsche Regeering wacht tot zij gedwongen wordt, is al het
mooie van hare houding verdwenen en zal zij haar ‘mission sacrée de civilisation’
(art 22 van den Pacte de la Société des Nations) niet hebben vervuld, in gebreke
zijn gebleven haar plicht te doen. Het idee der I n t e r n a t i o n a l i s a t i e v a n d e
k o l o n i ë n wint langzaam maar zeker terrein; gelijke plichten tegenover de thans
nog achtergebleven rassen rusten op alle koloniale mogendheden en het denkbeeld
eener zoo kort mogelijke voogdij, belichaamd in het stelsel der koloniale mandaten,
zal zich uitbreiden tot andere koloniën, vooral wanneer wanbeheer tot opstand mocht
leiden. Vrijheid en gelijkheid moeten zoodra mogelijk aan alle rassen worden
gewaarborgd.
Ook in Nederlandsch Oost-Indië zullen, langzamerhand, doch steeds sneller de
krachten groeien, die tot zelfstandigheid moeten leiden. O n z e v o o g d i j l o o p t
t e n e i n d e ; of men wil of niet, ook deze volken zullen hun evolutie versnellen en
indien niet met en door ons dan tegen ons. Indië zelf is strijdvaardig gebleken en
thans staat er macht tegen macht, overheerschten tegen overheerschers en indien
dezen den ernst dezer tijden
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niet willen begrijpen, zal eenmaal spoediger dan velen meenen - Britsch-Indië is
daarvoor een sprekend voorbeeld - opbliksemen ‘de Stille Kracht’.’
De lijn, welke door al deze opvattingen staat getrokken, loopt goed waarneembaar
van uit de volle ethische periode door een overgangstijd henen tot in het tijdvak van
de nationale volksbeweging, welke thans de richting van en de mogelijkheden voor
de Nederlandsche koloniale staatkunde bepaalt. Van Kol, voortgekomen uit den
ethischen koers, welke voor een groot deel ook door hem werd beheerscht, gevoelde
zich uitteraard wat onwennig in de nieuwere tijden, maar heeft deze met graagte
aanvaard en tot aan zijn levenseinde ook trachten te verwerken.
Mede door zijn arbeid werd een eigen staatkundig volksleven en hiermede een
eigen streven naar nationale onafhankelijkheid gewekt. Hij, die een sterk geloof in
den Volkenbond koesterde ook voor de toekomst der koloniale volken, zag door
middel van het Mandatenstelsel - hij was een der eersten, voor Nederland de eenige,
die aan dit systeem een uitvoerige studie heeft gewijd - de mogelijkheid van eene
internationalisatie van de koloniën geopend. Hij was overtuigd, dat zulk een
supra-nationale koloniale heerschappij het staatkundig verschil, tusschen
zelfstandigheid - dus een voorwaardelijke vrijheld - en onafhankelijkheid zou worden
vervaagd, omdat de in den Volkenbond belichaamde internationale gedachte z.i.
niet vereenigbaar kan zijn met algeheele nationale souvereiniteit. Volgens hem
bestond er dus geen onderscheid tusschen een beperkte en een voorwaardelijke
nationale vrijheld.
In vergelijking met zijn standpunt op de internationale socialistische congressen
van 1900, 1904 en 1907 ondergingen zijne inzichten een radicale omzetting. Destijds
immers overwoog bij hem nog geheel de ethicus, al voorzag en wenschte hij, dat
deze koloniale ethiek tot koloniale vrijmaking zou leiden. Toen ook zag hij de
voorziening van de menschheid met de noodzakelijke tropische verbruiks- en
productiegoederen alleen gewaarborgd door middel van koloniale heerschappij en
achtte het dan mogelijk, deze vreedzaam, zonder onrecht en onmenschelijkheid te
voeren. Dat zou, meende hij, een koloniale overheersching onder socialistisch
regime bewijzen.
De congressen van 1900 en 1904 - waar voor de koloniale kwestie slechts een
uiterst beperkten tijd beschikbaar bleef - spraken zich op de hoofdpunten voor zijne
opvatting uit. Het Stuttgartsche congres van 1907 toonde echter - onder Kautsky's
leiding en onder den invloed tevens van de jonge en scherpactueele Duitsche
koloniale politiek - een kentering. Na een boeiende en veelzijdige beraadslaging
nam dat congres principieel stelling tegenover de koloniale heerschappij.
Men heeft gezien, hoe zich sedert onder de kracht der nieuwe
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verhoudingen een verdere ontwikkeling ook in Van Kol's inzichten heeft voltrokken.
In 1921 vierde Van Kol het gouden feest van zijn aansluiting bij de Eerste
Internationale. Een stroom van gelukwensch kwam tot hem, de socialistische pers
van binnen- en buitenland wijdden hem eerbied en jubel. De groote veteranen der
Internationale, - maar ouder strijders dan hij waren er niet meer! - brachten hem
den eere-groet en Van Kol zelf gaf zijn kostelijke en rijke herinneringen. De S.D.A.P.
belegde 24 Sept. 1921 in den Haag een feestbijeenkomst, waar - onder vele anderen
- zijn oude strijdmakkers Troelstra en Vliegen, de Belgische partij-bestuurder
Roosbroeck, de Idonesiër Soebardjo hem toespraken en ook hij zelf ontroerend het
woord voerde. Een jaar later werd hij als zeventigjarige gehuldigd. Dat waren voor
hem heerlijke feesten. Deze eike-gestalte, deze onverweestelijke strijder had als
een kind behoefte aan hartelijkheid, aan meeleven, aan waardeering, en het was
hem koestering en troost, toen hij bij het verlaten van het parlementaire leven in
October 1924 ook door den tegenstander voor zijn arbeid werd geëerd.
Na dit aftreden kwam de zwerver weer bij hem boven, trok hij weer door Europa,
in werken en streven voor wat hem steeds dieper ter harte ging: van uit de
internationale verwarring te komen tot internationale broederschap.
Hij gevoelde zich jong en sterk in den ouderdom en zou spoedig naar Brussel trekken
om daar het veertigjarig bestaan mede te vieren van de Belgische Werklieden-Partij.
De partijleiding had voor hem, een der oprichters, het gouden insigne gereed. Van
Kol had in het partij-orgaan ‘Le Peuple’ van 28 Juli 1925 reeds een opgewekt
herinnerings-artikel geschreven.
Het was zijn laatste levensteeken in de openbaarheid. Hij zou het Belgische feest,
den

waar men hem wilde huldigen, niet meer bijwonen. Den 17 Augustus, toen hij bij
Nîmes in de auto zou stappen, miste hij de treeplank en viel. Het scheen aanvankelijk
goed afgeloopen, maar later bleek, dat een der ribben ernstig was gekneusd. Hij
moest naar Luik worden vervoerd. Een eerste Röntgen-foto mislukte en toen Van
Kol opnieuw naar Luik zou worden gebracht voor een tweede opname, kwam men
tot de ontdekking, dat een splinter van den gekneusden rib een der aderen had
getroffen. Een inwendige bloeding ontstond, die het zoo sterke lichaam uitputte en
sten

onverbiddelijk den dood beteekende. Den 22

Augustus 1925 overleed de 72-jarige

sten

te Aywaille, den 26
had te Westerveld in groote plechtigheid de verassching
plaats.
Wij hebben gepoogd, in enkele grondlijnen het beeld van zijn maatschappelijke
beteekenis te geven. Hij was een groote vertegenwoordiger uit den romantischen
tijd van de Nederlandsche arbeidersbeweging, een, die nog verre boven zijn tijd is
uitgekomen.
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Een mensch was hij, die in de menschheid geloofde, de menschelijkheid diende
zuiver en onbaatzuchtig. Een reus in den arbeid, een geweldige in den strijd, een
kind naar het gemoed. Hartstochtelijk had hij het leven lief en hij heeft het ganschelijk
en onweerhoudbaar uitgeleefd, zich gegeven met de grootheid en de zwakheden
van een sterk mensch. Voor zijn vrienden was hij trouw, hartelijk, altijd op zonnigheid
in hun leven bedacht. Den zwakke en onderdrukte heeft hij troost en horizont
gegeven, goedheid en weldaad heeft hij voor hen gespreid.
J.E. STOKVIS.
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P. Roorda,

E. Kruisinga.

Dr H.Y. Groenewegen,

J. Groenewegen.

L.C. Westenenk,

H.T. Damsté.

Dr L. Bolk,

J.A.J. Barge.

Sir John de Villiers,

F. Oudschans Dentz.

Aart van der Leeuw,

......

E.J. de Meester,

......

Mr Dr J. Wackie Eysten,

......

Dr M.J. van der Meer,

......

Dr E. Bonebakker,

......

Dr H.J. Eymael,

......

Johs Gimberg,

......

Dr W. Caland,

J. Rahder.

Petrus Albers S.J.

J.W.H. Goossens.

Dr J. Th. de Visser,

J. Winkel Jr.

C.J.M. van Gelder-Van de Water,

......

Dr A. Hendriks,

D.A.H. van Eck.

Dr René de Clercq,

Anton Jacob.

Mr Th. Heemskerk,

......

Ir J.C. Ramaer,

......

Dr A.J. Kronenberg,

P. Fijn van Draat.
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Jan de Gruyter,

Z. Stokvis.

Dr Vincent Loosjes,

P. Feenstra.

Cyriel Buysse,

Lode Baekelmans.

Dr J.W. IJzerman

......

Wie genegen zijn het levensbericht te schrijven van een onzer bovengenoemde
afgestorven leden, achter wiens naam nog geen biograaf vermeld staat, worden
uitgenoodigd zich te willen in verbinding stellen met den Secretaris H.T. Damsté,
Koninginnelaan 11, Oestgeest.
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