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JACOB GIJSBERT DE HOOP SCHEFFER. 
--__+$-«0_----

Op den Nieuwjaarsdag van 1894 verbreidde zich door Amsterdam 
de droeve mare, dat DE Hoop SCHEFFER, oud-hoogleeraar aan de 
Kweekschool der Doopsgezinden en aan de Universiteit van Amster
dam, het aanbreken van den eersten morgen niet had mogen be
leven. Het bericht kwam onverwacht; nog kort geleden had men 
hem ontmoet, ook buiten zijne woning, in vergaderingen, waaraan hij 
trouw deelnam. Ook in December was hij in deze Akademie nog 
tegenwoordig. Hij werd in de laatste jaren gekweld door aam
borstigheid, ten gevolge waarvan het loop en hem moeielijk viel. 
Een aanval van influenza~ onder deze omstandigheid dubbel geváar
lijk, had hem in weinige uren tijds weggenomen. De smart over 
dit verlies werd niet enkel in den kring zijner naaste betrekkingen 
en vertrouwde vrienden, maar evenzeer in de gemeente en het kerk
genootschap, waartoe hij behoorde, onder zijne ambtgenooten en leer
lingen van vroeger en later tijd, ja door allen die met hem hadden 
verkeerd, diep gevoeld. Hoe velen kenden hem niet, den man met 
dat vol gelaat en dat goedig oog, dat helder hoofd en dat warm 
hart, dien gullen lach en dat onverstoorbaar optimisme, wiens fijne 
ironie niemand kwetste en wiens welwjllendheid ieder voor hem 
innam, den man, die zoo omzichtig was in zijn oordeel en elke 
overtuiging wist te eerbiedigen! In de dagen van zijn herderlijk 
werk, en ook daarna, was hij eellO bekende figuur in de stad zijner 
inwoning. Want gaarne wandelde hij langs de straten en grachten 
van Amsterdam, waar alles hem herinnerde aan een roemrijk voor
geslacht en een merkwaardig verleden. Maar in de eerste plaats 
erkenden zij, die hem van meer nabij hadden gadegeslagen, wat 
men in hem misAen zou DE Hoop SCHEFFER was een man van 
veelomvattende kennis en verbazende werkkracht. Hij woekerde 
met zijn tijd en zijne gaven. Hij paarde aan den moed om te 
ondernemen ook de volharding om te volbrengen; want daar hij 
niets ten halve deed, arbeidde hij geduldig voort, totdat hij eene 
taak geheel had afgewerkt. Zoo staat hij ook u voor den geest, 
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M. H.H., die bern als lid dezer Akademie bijna twintig jaren lang 
in uw midden hebt gezien. Heeft hij zeldzamer dan men had mogen 
verwachten de resultaten van zijn wetenschappelijk onderzoek hier 
ter tafel gebracht, hij behoorde voorzeker tot de trouwste bezoekers. 
Onze Voorzitter noodigde mij uit, in een levensbericht hulde aan 
zijne nagedachtenis te brengen. Alleen de overtuiging, dat meer 
bevoegden dan ik, om voor hen overwegende redenen, die taak niet 
volbrengen konden, heeft mij doen besl uiten haar te aanvaarden. 
Ik heb DE Hoop SCHE};'l<'ER vroeger maar zelden ontmoet; eerst in 
de laatste jaren sprak ik hem dikwijls. Doch over het studievak, 
dat wij beiden bij voorkeur beoefenden, wisselden wij vroeger en 
later meermalen schriftelijk van gedachten. Thans geroepen om zijn 
biograaf te zijn, volgde ik hem in zijn levensloop en overzag zijn 
geheelen wetenschappelijken arbeid, en zoo hoop ik in staat te wezen 
U zijn beeld naar waarheid te teekenen. 

JACOB GIJSBERT DE Hoop SCHEFFER zag op 28 September 1819 
te 's-Gravenhage het levenslicht. Zijn vader JOANNES SCHEFFER 
was aldaar ambtenaar bij het Ministerie van Binnenlandsche Zaken, 
terwijl zijn grootvader CHRISTOFFEL er de betrekking van Directeur
Generaal bij het Departement van Financiën bekleedde. Zijne moeder, 
AGATHA CARBASlUS, was eene dochter van Mr. CARBAI::lIUS, president 
van het Hof van Holland, en AAGTJE HOUTTUYN. De familie 
SCHEFFER was van Duitsche afkomst en behoorde tot de Hervormde 
Kerk. De CARBASIUSSEN of SEYLEMAKERS, zouaJs zij zich in de 
16de eeuw noemden, stamden uit Westfriesland en waren v!:tn ouder 
tot ouder Doopsgezind. I)e bekende oudste en leeraar der Doops
gezinden te Hoorn, JAN WILLEMSZ., die aldaar in 1588 stierf, en 
LAMBERT MELISZ., de jongeling van Westzaan, kwamen voor op den 
stamboom van dit geslacht. Daar er toenmaals in Den Haag geene 
Doopgezinde gemeente bestond, had AG A THA CAlWASlUS zich bij de 
kerk van haar echtgenoot gevoegd, en werd ook hun vijftal kinde
ren daarin opgenomen. JACUB GIJSBERT, de jongste der drie zonen, 
was nog geen vier jaar oud toen zijn vader. stierf. Zijn peetoom, 
JACOB DE Hoop, een zoon uit het eerste huwelijk van AAGTJE 
HOU'l'TUYN, nam terstond de verdere zorg voor de opvoeding van 
den knaap op zich, welke omstandigheid een beslissenden invloed 
heeft gehad op diens verderen levensloop. DE Hoop was een deftig 
en vermogend Amsterdamsch koopman, maar zou zeker eene weten
schappelijke betrekking met eere hebben bekleed, indien hij eene 
Akademische opleiding gehad had. Hij wijdde zijn vrijen tijd ge-
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heel aan letterkundige studiën en bezat daarbij een fijnen kunst
smaak. Vreemde talen had hij zichzelven geleerd, en het Fransch 
sprak en schreef hij even gemakkelijk als zijne moedertaal. Hij was 
niet minder gehecht aan zijn Doopsgezind kerkgenootschap dan aan 
zijne geboortestad . .Aan een scherpzinnig oordeel paarde hij een vast 
geheugen. Vastberadenheid en kalmte, ernst en vroomheid kenmerkten 
hem evenzeer als opgewektheid van geest en een bijna onverstoorbare 
goede luim. Den ~tempel van zijn wezen heeft hij als afgedrukt in 
het karakter van zijn pleegkind. Van hem toch leerde onze DE 
Hoop SCHEFFER lezen, schrijven en rekenen, totdat hij op zevenjarigen 
leeftijd geplaatst werd op de school van G. ENGELBERTS GERRTTS, 
den schrijver van »Keur van gedenkwaardige Tafereelen uit de 
N ederlandsehe geschiedenis" en vele andere boeken, die toen door 
het opkomend geslacht met gretigheid werden gelezen. Intusschen 
gaf DE Hoop de taak der verdere vorming van den veelbelovenden 
knaap daarom niet uit de handen. Hij zorgde voor zijne eerste gods
dienstige opleiding en werd zijn mentor op letterkundig gebied. De 
koopman bezat eene welvoorziene boekerij, voornamelijk bestaande 
uit werken van Nederlandsche dichters en prozaschrijvers. De man, 
die zelf geen kinderen had, vond er zijn hoogsten lust in, den knaap 
de taal van VAN m; SPIEG HEL, HOOFT en YONDEL te leeren ver
staan, en hem gedichten van HELM ERS, STARI~G, BILDERDIJK en 
anderen te doen voordragen. Den tienjarigen DE Hoop SCHEFFER 
vinden wij bezig met het overbreng'en vau MELIS STOKE in de heden
daagsche taal, het vertalen van schoone bladzijden uit vreemde 
schrijvers en het maken van opstellen over geschiedkundige onder
werpen. Als jongen schreef hij een middeleeuwschen roman in twee 
deelen, waarvan Floris van Egmond de hoofdfiguur WHS. De stille 
omgeving, waarin hij opgroeide, gaf hem tot al deze oefeningen 
ruimschoots den tijd. Eigenlijk heeft hij eene eenzame jeugd gehad, 
daar de ziekelijkheid zijner tante de drukte vall speelmakkers niet 
gedoogde. Doch te midden van zooveel Loeken en in het gezelschap 
van zulk een leidsman heeft hij zelf die eenzaamheid weinig gevoeld, 
terwijl hij levenslang bleef terugdenken aan de vriendelijke woning, 
waarin hij zijne eerste levensjaren had doorgebracht. 

Daar DE Hoop SCHEFFER predikant wilde worden en zijn pleeg
vader niets liever wenschte, verliet hij in 1833 de school van 
ENGELBERTS GERRITS, om zich op de oude talen toe te leggen. V m'
schillende redenen deden aan privaat onderwijs boven de Latijnsche 
school de voorkeur geven. Zijne verdere opleiding werd aan Dr. J. 
S. LUTGERT, den leermeester van JACOB VA~ LENNEP, toevertrouwd. 
Toen DE Hoop zijne zaken aan kant deed, om zich op Broek-
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huyzen bij Leersum te vestigen, liet hij zijn neef bij dezen in den 
kost, en bracht hem tevens ter catechisatie bij den predikant J. 
BOEKE, nadat de knaap yoor eene commissie uit den kerkeraad der 
Doopsgezinde gemeente rekenschap gegeyen had yan zijn wenseh, om 
tot dat kerkgenootschap oyer te gaan. De ,acantiën bracht hÜ altüd 
buiten door bij den oom, wiens huis zijne tweede ,aderlijke woning 
bleef. Dan dwaalde hij rond door de schoone omstreken, en vond 
verpoozing voor zijne klassieke studiën in het nasporen van alles, 
wat hij omtrent de geschiedenis van plaatsen en knsteelen in ooms 
boeken schat vinden kon. 

In Juni 1837, dus op achttienjarigen leeftijd, legde DE Hoop 
SCHEFFER met goed gevolg het examen af, om tot de Kweekschool 
der Doopsgezinden toegelaten en als student aan het _\msterdamsch 
Athenaeum ingeschreven te worden. Gedurende twee jaren volgde 
hij de propaedeutische colleges yan ROORDA, VAN LENNEP en VAN 
KAlIPEN ; daarna, tot het theologisch onderwijs beyorderd, kwam hij 
onder de bijzondere leiding van de hoogleeraren bij het Seminarium 
S. MULLER en W. CNOOP COOPMANS. Drie jaren woonde hij de 
dogmatische en homiletisehe lessen van den eerste, de exegetische 
van den laatste bij. MULLER'S college over de geschiedenis der 
Doopsgezinden trok hem inzonderheid aan. Hij bezocht ook enkele 
colleges van de professoren G. J. ROOYENS en Alm. DES AMORIE 
v AN DER HOEVEN, onder wiens gehoor hij zelden werd gemist. De 
jaarlijksche examina voor de curatoren der Kweekschool gaven steeds 
redenen tot bijzondere tevredenheid. Het zegt genoeg dat MULLER, 
die zoo karig was met zijn lof, aan iemand schreef, toen DE Hoop 
SCHEFFER zijne studiën te Utrecht zou voltooien: "hij is een jonge 
man, die ierlere akademie, welke hij bezoekt, eere zal aanGoen". 

In zijn studententijd bleef DE Hoop S0HEFFER bij LUTGl~RT in
wonen. K wam dit zijne studiën zeker ten goede, toch stond hij 
daardoor eenigermate buiten het vrije studentenleven. Men zou zich 
echter vergissen, indien men zich den student als een kamergeleerde 
in den dop, zonder jeugdige opgewondenheid voorstelde. Zij die nog 
van zijne tijdgenooten in leven zijn, getuigen uit éénen mond het 
tegendeel. Op de wandelingen van ROORDA op de Bloemgracht 
naar het collegelokaal van VAN LENNEP op de Keizersgracht bij de 
ReguJiersgracht onderhield hij zijne commilitones met zijne kwink
slagen, geestige opmerkingen en vermakelijke anecdoten. In het 
gezelFlchap E. T. E. B. O. N., waar hij met ijver deelnam aan alle 
werkzaamheden en zich vooral oefende in het voordragen en impro
viseeren, was er geen gezelliger en joliger medestudent dan hij. Hij 
bezat van nature een gezonden humor, die hem zijn geheele leven 
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gekenmerkt heeft. S. HOEKsTRA BZN., D. HARTING, P. LEENDERTZ 
WZN., C. SEPP, A. WINKLEI~ PRINS, .J. KERBERT onder de Doops
gezinden, ABR. DES Al\IORIE VAN DER HOEVEN JR., J. HERMAN 
DE RIDDER, .I. N. SCHELTEMA onder de Remonstranten, B. F. 
MATTHES, .J. PIJNAPPEL en H. G. HERDERSCIIEE onder de andere stu
denten, ziedaar de vriendenkring, waarin hij zich bij voorkeur 
bewoog'. Wegens zijne letterkundige verdiensten werd hij tot redac
teur van den Almanak gekozen, waarin hij o. a. een paar gedichten 
schreef. In 1841 was hij voorzitter van den senaat "Studia nos 
jungunt" der Doopsgezinden en Remonstranten, die toen een eigen 
corps vormden. Het gebeurde in die dagen: dat zeker novitius het 
in zijn groentijd wat kwaad had gehad. De vader beklaagde zich 
bij curatoren, en er liep een gerucht, dat er met instemming van 
vele studenten een verbod tegen het groenloopen zou worden uitge
vaardigd. In een brief aan een zijner vrienden gaf DE Hoop SCHEFFER 
hierovrr aan zijne verontwaardiging lucht. "Bedenken zij dan niet", 
dus schreef hij, "dat een jongen, nog dik met Latijnsche schoolstof 
bestoven, als hij voor het eerst de collegekamer binnentreedt, sneeuw
blind, ja waarachtig groen is, de helft van professors geleerdheid 
niet begrijpt, omdat hij niet gewend is Latijn te hooren spreken; 
het onnoodige excerpeert en het noodige laat glijden; dictaten op 
lijntjes schrijft en zijne avonden verknoeit met zich te prepareeren 
op dingen, die professor nooit vragen zal?" Oppositie zijner mede
studenten vreesde hij niet. "I k ben nog niet lang genoeg onder 
de senatoren", dus vervolgde hij, "om te vergeten, dat ook ik een 
volksleider ben geweest, ja, evenals LOUIS PHILIPPE (grandia si 
parvis assimilare licet) aan de stem van hot volk mijne verheffing 
verschuldigd ben. Even ah; OLDK~BARNEYELT hoop ik als een waar 
patriot te leven en te sterven, en vraag SEPP maar eens hoe diep 
het patriottenbloed mij in de aderen zit. 'k Heb al bij mijzelven 
veel wetten uit onze constitutie omvergehaald en andere op touw 
gezet. Nu mocht wel articulus primus zijn: Ne curatoribus se 
legilms ac ritibus veteranorum inmiscendi jus esto". Genoeg ten 
bewijze, dat DJ<~ Hoop SCHEFFER werkelijk student is geweest. 

Aan het einde van den cursus 1841-'42 was voor hem de tijd 
gekomen om tot proponent bevorderd te worden, doch zijn oom 
wenschte, dat hij vooraf promoveeren zou. Om een verplicht college 
in de wiskunde te ontwijken, had hij reeds in het begin van zijn 
studietijd het groot mathesisexamen te Leiden gedaan, en dáár legde 
hij nu ook in November zijn propaedeutisch examen af. De theolo
gische faculteit dier Academie trok hem niet aan, en daarom begaf 
hij zich naar Utrecht, waar hij gedurende den cursus 1842-'43 de 
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collegi's VAK ROYAARDS, BOUMAiI en VINKE volgcle, in December 
reeds tot candidaat en nog vóór Paschen tot doctorandus bevorderd 
werd. Bij al deze examin~l, werJ hem de hoogste graad toegekend. 
Tot eene promotie kwam het echter niet, want zUne dissertatie bleef 
in de pen. Het eerste onderwerp, door ROYAARDS voorgeslagen, 
"Paus Adriaan VI", bleek hem te veelomvattend; een ander, "De 
invloed der Hederijkers op de Heryorming", lag meer in de richting 
zijner toenmalige studiën. Hij heeft het met moed ter hand geno
men en was reeds een eind gevorderd, toen hij in Juni 1843 
proponent werd. Maar van dat oogenblik namen gansch andere 
werkzaamheden al zijn tijd in beslag; weldra volgde een beroep; 
het stuk bleef liggen; slechts eene nauwkeurige l!jst van rederijkers
kamers, later in ., De Navorscher" geplaatst, is de eenige vrucht van 
dezen arbeid geweest. De Joctorstitel, toen niet verkregen, werd 
hem in 1870 honoris causa verleend, en wel door den senaat der 
Leidsche Academie. 

De goede verwachtingen, die men van den jongen predikant 
koesterde, werden niet teleurgesteld. Het is voor DE Hoop SCHEFFER 
niet onverschillig geweest, dat juist Hoorn, waar alles hem herin
nerde aan het verleden der Doopsgezinden, hun lijden en hun onder
lingen strijd, de eerste gelflCente was, die hem beriep, terwijl de 
Jlaam zijner moeder hem daar tevens tot aanbeveling strekte. Hij 
deed er in December 1843 zijne intrede, om er drie jaren met 
zegen te arbeiden. Toen riep hem de gemeente te Groningen, waar 
hij het l'redikwerk en de pastorale zorgen met een ambtgenoot 
deelen kon. Welkom was het hem, te mogen leven in de schaduw 
een er Academie, waarvan toen HOFSTEDE DE GROOT, MUURLH\G en 
PAREAU de sieraden waren. Groningen en Friesland boden hem 
bovendien gelegenheid te over, om zijn onderzoek betreffende de 
geschiedenis zijner geloofsgenooten voort te zetten. Nog geen drie 
jaren had hij hier doorgebracht, of de roep, die van zijne prediking 
en van zijne toewijding aan het herderlijk werk uitging, deed de 
Amsterdamsche gemeente besluiten, hem aan zich te verbinden. 
Waar zou hij zich gelukkiger gevoelen dan in de hoofdstad, waaraan 
hij zoo gehecht was, waar hij zoo vele vrienden zou wedervinden? 
Het beroep werd aangenomen en den l1den November 1M9 trad hij 
in zijn nieuwen werkkring op. 

Van DE Hoop ::3cHEFFlm's verdiensten als predikant hebben zoo
wel de hoogachting, die bovengenoemde gemeenten hem toedroegen, 
als de groote belangstelling, waarmede een talrijk gehoor hem volgde, 
getuigeniR afgelegd. Leerredenen heeft hij niet uitgegeven, behalve 
ééne, voor een liefdadig doel afgestaan, die zich kenmerkt door 
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helderen betoogtrant en gemoedelijken ernst. In zijn oordeel over 
een paar preekbundels heeft hijzelf uitgesproken, welke eischen hij 
voor goede leerredenen steJllc. Behalve op den inhoud, die natuurlijk 
blijken moest dragen van grondige bijbelstudie en ernstig nadenken, 
wilde hij ook nadruk gelegd hebben op den vorm. In de preeken 
van BUDDIXOH hinderde hem de noodelooze opsmuk, miste hij den 
eenvoud, die duurzamer boeit en dieper treft dan oratorische wen
dingen cn Rchitterpnde volzinnen; daarentegen prees hij die van 
DES A}IORIE VAN DER ROEVEN om den waardigen toon, den keurigen 
stijl, de geleidelijke ontwikkeling van denkbeelden, de fijne opmer
kingen en de gelukkige woordenkeus. Evenmin bij het uitspreken 
als bij de samenstelling van eene leerrede mocht de prediker ver
geten, dat het hem om waarachtig'e stichting te doen was. DE Hoop 
SCHEFFER improviseerde nooit; aan het stellen van zijne preeken 
wijdde hij alle zorg, waarna hij ze letterlijk memoriseerde. De 
indruk, dien zij teweegbrachten, was voor een groot deel het ge
vQlg van de w!jze waarop zij werden voorgedragen. Als kansel
redenaar noemde men hem weleens »een tweeden OOSTERZEE" en 
bewees hij niet te vergeefs bij VAN DER HOEVEN ter schole geweest 
te zijn. Maar het preeken kostte hem eene inspanning, die gaande
weg zijn gevoelig zenuwgestel te sterk bleek aan te grijpen, en het 
was daarom niet de kleinste lichtzijde van zijne benoeming tot 
hoogleeraar, dat hij hierdoor ontheven werd van eene verplichting, 
die hem te zwaar begon te vallen. Daarentegen sclleidde hij noode 
van pastorale werkzaamheden, die hij met lust had vervuld. Nochtans 
duurde zijne betrekking tot de gemeente in zeker opzicht voort. 
Aan kerkelijke vergaderingen nam hij tot het laatst een werkzaam 
deel. De godsdienstige en zellelijke opleiding der jeugd bleef hem 
ook in zijne nieuwe betrekking ter harte gaan, en elk beLmgrijk 
verschijnsel op dit gebied hier en in den vreemde had züne volle 
sympathie. Jarenlang heeft hU in het bestuur gezeten van het 
Weeshuis der Doopsgezinde Collegianten; hoe hij de belaJlgen dier 
instelling begreep en welke heldere inzichten hij had ten aanzien der 
opvoeding, heeft hij meermalen in woord en geschrift getoond. 

De Doopsgezind'e Kweekschool trof in het voorjaar van 1859 een 
zwaar verlies, toen .T AN VAN GILSE haar ontviel. Curatoren begre
pen de wetenscha.ppelijke opleiding van aanstaande predikanten naast 
HOEKSTRA aan DE Hoop SCHEFFJm te moeten opdragen. Het was 
voor dezen geene gemakkelijke taak, een man van zoo groote be
kwaamheden te vervangen. Zijne veelvuldige ambtsbezigheden hadden 
hem te Amsterdam maar weinig tijd gelaten voor theologische stu
diën, en hij zag zich thans geroepen om in de uitlegkunde van het 
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Oude en Nieuwe Testanwnt, in de kerkgesehiedenis en de prartische 
theologie onderwijs te geven. Hij aanvaardde zijn ambt op 18 
Januari 1860 met het uitspreken een er "Oratio de providentia divina 
Teleiobaptistos Neerlandicos ab exitio vindicante", en zoo in als 
buiten de collegekamer heeft hij getoond, met welk een ernst hij 
eene taak had opgevat, waaraan hij onafgebroken met onverzwakten 
ijver en helderheid van geeRt voortarbeidde, totdat de Wet hem op 
zeventigjarigen leeftijd verplichtte af te treden Gedurende dertig 
jaren is hij een sieraad geweest van het Doopsgezinde Seminarium 
en van het Athenaeum, na ] 877 de Gemeentelijke Universiteit. 
Zijne vroegere en latere ambtgenooten in de theologische faculteit, 
inzonderheid HOEKSTRA, met wien hij steeds eendrachtig samen
werkte, waardeerden zoo wel zijne uitgebreide kennis als zijn vrien
delijken omgang en zijne milde denkwijze. Hecht vertrouwelijk ver
keerde hij met slechts weinigen; het was, of zekere schroom hem 
terughield om te doen blijken wat hij voelde en dacht. Doch waar 
het de belangen gold van de wetenschap of hare beoefenaars, van 
de Kweekschool of de Universiteit, daar sprak hU duidelUk zijn 
gevoelen uit. Al mocht daarbij soms de gewone glimlach op zijn 
gelaat plaats maken voor eene andere uitdrukking, een scherp woord 
ontglipte wel nooit aan zijne lippen. In vergaderingen wist hij, bij 
groot verschil van zienswijze, steeds den goeden toon te bewaren. 
Zijne studenten boeide hij door zijn duidelUk onderwijs en vervulde 
hij te gelijk met liefde voor het gewichtig ambt, waartoe zij zich 
voorbereidden. "De colleges die hij hield", zegt een hunner, " waren 
niet wat men noemt bezielend, hoe leerzaam ook, als van een 
geniaal denker, die voor en met zijne leerlingen nieuwe wegen 
opent". M aar hij stelde zich minder ten doel, zelfstandige beoefe
naars der godgeleerdheid, dan wel degelijke predikanten te vormen, 
die der gemeente tot zegen zouden kunnen zijn. "Daar zijn er", 
getuigt een ander, "die zijne glasheldere uiteenzetting van exege
tische moeilijkheden, zijne even duidelijke als scherpzinnige pogingen 
om die op te lossen, zijne lessen over practische godgeleerdheid, zoo 
vol inzicht in wat der gemeente dient, nog niet hebben vergeten. 
Zijne kracht lag allereerst in zijne hoeveelheid van kennis, maar 
vooral ook in zijne methode; de omzichtigheid van zijne historische 
onderzoekingen; de helderheid, waarmee hij altoos de hoofdvraag 
duidelijk in 't oog vatte en scherp formuleerde; de orde en regel
maat van zijn betoogtrant". De betrekking tusschen den Hoogleeraar 
en zijne Doopsgezinde leerlingen hield met den studententijd niet 
op; de leermeester werd der meesten raadsman en vriend, "en eerst 
dan", verzekert ons een derde, "leerde men recht zijn helderen 
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geest, zijne rijke ervaring, maar vooral zijn warm hart kennen". 
DE Hoop SCHEFFER'S werkkring werd uitgebreider, toen hij, na 

de hervorming van het Athenaeum in eene gemeentelijke U niversi
teit, zijne plaats ging innemen in de Theologische Faculteit en den 
Senaat dier instelling. Tweemaal had hij verslag te geven van de 
lotgevallen der Universiteit, eerst als plaatsvervanger van den 
hoogleeraar BERLIN, andermaal toen hijzelf als rector in September 
1885 aftrad. Wat wist hij dat droge onderwerp geestig te behan
delen en met verrassende opmerkingen te kruiden! Wie, die haar 
hoorde of las, herinnert zich niet zijne rede, zoo vol waarheid, 
gloed en leven, uitgesproken op den Dies van 1885. Nooit was hij 
misschien welsprekender, want het gold zijn geliefd Amsterdam als 
Eleutheropolis en Irenopolis, de stad waar Roomsehen naast Pro
testanten vrij waren in hunne godsvereering, waar de Joden, in 
Portugal bitter vervolgd, eene rustige woonplaats vonden, waar 
Brownisten en Socinianen rekenen konden op de bescherming der 
overheid, waar boeken, elders verboden of verbrand, ongehinderd 
verschijnen mochten. Te midden van zoovele ambtsbezigheden en 
bemoeiingen, die samenhingen met zUne betrekking tot de Doops
gezinde Sociëteit, vond hij tijd om zich aan velerlei andere belan
gen te wijden. Gedurende zes jaren was hij lid van het Hoofd
bestuur van het Nederlandsch Bijbelgenootschap en werkte hij mede 
aan eene taal- en stijlrevisie van de bijbelvertaling. Als lid van 
TEYLER'S Godgeleerd Genootschap beoordeelde hij met bijzondere 
nauwgezetheid de antwoorden op de uitgeschreven prijsvragen. Het 
Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen vond in hem 
als beHtuurder een krachtig medearbeider. De Vereeniging in het 
belang van Weezenverpleging dankte mede aan hem haar ontstaan 
cn hare uitbreiding. Meermalen was hij voorzitter van het Koninklijk 
Oudheidkundig Genootschap, dat hij hielp oprichten en dat in de 
eerste jaren aan zijne veelomvattende kennis niet weinig te danken 
had. Maar vooral mag ik niet zwijgen van de Maatschappij tot 
N ut van 't Algemeen. Zijn hart klopte warm voor deze instelling 
der vaderen. Van 1854 tot 1880 was hij bijna onafgebroken lid 
van het Hoofdbestuur, en van 1860 tot hij als bestuurder aftrad, 
heeft hij met uitnemenden tact den Almanak geredigeerd, die 
toen een sieraad was van onze letterkunde. Geleerden en letter
kundigen, beoefenaars van de kunst en mannen van de practijk 
wist hij op te wekken, om voor dit jaarboekje het hunne bij te 
dragen, ten einde in ruimen kring licht te verspreiden. Zijne hooge 
ingenomenheid met deze Maatschappij was hierin gelegen, dat hij 
in haar de uitdrukking vond van ons volkskarakter. Hoe echt 
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Nederlandsch zij is In haren oorsprong, haar wezen en hare werk
zaamheid, heeft hij betoogd in de sierlijke rede, waarmede hij in 
1857 de Algemeene Vergadering opende. 

Ondanks zijne veelzijdige werkzaamheid, waar het belangen gold, 
waartoe hij zich door zijn a.anleg en zijn karakter getrokken ge
voelde, was DE Hoop SCHEFFER toch bovenal de beoefenaar der 
wetenschap. Als zoodanig werd hem in 1884 op den v!jf-eu-twintig
jarigen gedenkdag van zijn professoraat, door ambtgenooten en leer
lingen, door allen die hem hoogaehtt'n en vereerden, eene welver
diende hulde gebracht. Geleerde maatschappijen en genootschappen 
hadden hem daarom het lidmaatschap aangeboden. Onze Akademie 
nam hem in 1872 onder hare leden op, en tien jaar later hewees 
de Historical Society of Philadelphia hem de eer eener benoeming 
tot buitenlandsch lid. De ridderorde van den Nederlandschen Leeuw, 
hem op zijn zeventigsten verjaardag geschonken, bewees, dat zijne 
verdiensten ook door ons Vorstenhuis en 's Lands regeering werden 
erkend. 

Niet de theologie, of meer bepaald de kerkgeschiedenis, is DE 
Hoop SCHEFFER'S eerste liefde geweest; als letterkundige is hij zijne 
wetenschappelijke loopbaan begonnen. Uit de lange lijst zijner ge
schriften, door zUn tijdgenoot en vriend A. WJNKLER PRINS achter 
zijn Levensbericht in den jongst verschenen bundel van de Maat
schappij der Nederlandsche Letterkunde gevoegd, zou men dit reeds 
eenigermate kunnen opmaken; doch veel meer, dan die lijst ons zou 
doen vermoeden, heeft hij zich ernstig beziggehouden met de be
oefening der Nederlandsche letterkunde in haar geheelen omvang. 
Na hetgeen wij van zijne jeugd weten, verwondert ons dit niet. 
Zijne eersteling, die hij op achttienjarigen leeftijd, hoewel anoniem, 
in het licht gaf, was eene verhandeling in de "V aderlanrlsche Let
teroefeningen" over LODEWIJR VAN VELTHEM, die ten doel had aan 
te toonen, dat diens dichterlijke waarde veel hooger moest worden 
aangeslagen, dan gewoonlijk het geval was. De litteratuur over 
diens "Spieghel historiael" was hem bekend; in de geschriften van 
STORE, MAERLANT en HEELu toonde hij geen vreemdeling te zijn; 
zelfs de toen nog onuitgegeven Ferguut was aan zijne aandacht niet 
ontgaan. VELTHEM, wiens kroniek hij goed gelezen had, verdedigde 
hij tegen letterdieverij; hij erkende zijne lichtgeloovigheid, maar 
prees te gelijk z!jn moed in het zeggen van hardp- waarheden. V ooml 
wees hij op de krachtige passages in dit werk, op de schoonheid en 
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welluidendheid der hier en daar ingevoegde strophische gedichten, 
terwijl hij, om de verdiensten van den schrijver beter te doen uit
komen, aan het slot een gedeelte in hedendaagsche verzen vertolkte. 
Houden zijne taalkundige opmerkingen niet altijd steek, men be
denke, dat wij hier te doen hebben met het werk van een jonkman, 
die door eigen studie zich een weg had gebaand; dat DE VRIES 
en .JONCKBLOET nog niet waren opgetreden, en dat de laatste in 
zijn Specimen over VELTHEM schreef: "De ejus meritis poeticis non 
agam; qui de his scire cupiant, adeant Vaderl. Letteroefeningen, 
ubi doctorum virorum sententiae pro et contra enumerantur et pen
duntur". Verdiende deze eerste poging om hier te lande belang
stelling te wekken voor onze Middelnederlandsche dichtkunst allen 
lof, zij deed verwachten, dat de schrijver dezer verhandeling een
maal op dit gebied eene eerste plaats zou innemen. De omstandig
heden hebben het anders gewild. 

Als student ·heeft DE Hoop SCHEFFER niet alleen in de eerste 
jaren, maar onafgebroken zijne letterkundige studiën voortgezet. 
BREDEROO en HUYGEr\S, de roman Floris en Blanchefleur en de 
Provençaalsche poëzij waren bij voorkeur de onderwerpen, die hij 
voor eene verhandeling of improvisatie koos in het gezelt;chap 
E. T. E. B. O. N. Met een vijfta1 vrienden vereenigde hij zich in 
enger kring, waar men zich bezighield met het lezen en voordragen 
van de schoonste voortbrengselen onzer letterkunde uit de 17de eeuw, 
en met oefeningen in het vervaardigen van gedichten. Met één 
hunner, LEEJSDERTZ, zette hij zich aan de handschriften van HOOFT 
op de Amsterdamsche Bibliotheek, ten einde eene volledige uitgave 
voor te bereiden van diens gedichten. De ttjd, dien hij aan zijne 
theologische studiën ontwoekeren kon, heeft hij hieraan onafgebroken 
gewijd. "Uwe vragen kan ik niet dan zuchtende beantwoorden", 
schreef hij aan een zijner vrienden in den zomer van 1841. "Den 
Deutero-J esaias heb ik zoowat in orde gebragt en 't Arabisch eens 
even doorgekeken. Overigens heeft werken aan HOOFT en corres
pondentie daarover met LEENDERTZ mij nog al ttjd afgehaald, zoodat 
ik aan tekst, schets noch preek gedacht heb". Welk belangrijk aan
deel DE Hoop SCHEFFER genomen heeft in de voorbereiding der 
uitgave van HOOFT's gedichten, getuigde LEI~NDERTZ, toen hij ze 
in 1871 in het licht zond, door in de voorrede te zeggen: "Mijn 
vriend heeft mij ondersteund, door, toen bijna al mijne papieren door 
brand waren verloren gegaan, en daaronder ook al wat van de 
uitgave van H00FT reeds gereed was of daarop betrekking had, mij 
zijne afschriften van de gedichten en wat wij daaromtrent hadden 
aallgeteekend, ten gebruike af te staan". 
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Toen DE Hoop SCHEFFER in October 1842 te Utrecht kwam, 
vond hij daar TEN KA TE en JAN TIDE~IAX. Met deze twee en den 
student VAN LEEUWEN begon hij de DeClu~che taal te beoefenen, 
terwijl hij met TIDEMAN eene bloemlezing van honderd met zorg 
gekozen 17de en lSde eeuwsche minneliedjes van 37 dichters bijeen
bracht, die, in nieuwere spelling, onder den titel "Cupido" het licht 
zag. Doch van meer gewicht was het volgende. Dr. V ERMEULEN 
had zijn vroeger plan weder opgevat om, thans met TWEMAN, eene 
vereeniging op te richten, die zich het uitgeven van .Middelneder
landsche teksten ten doel stelde. TIDEMAN vestigde terstond de aan
dacht op DE Hoop SCHEFFER en op Dl'; VRIES, dien hij in Leiden 
bij het bewerken van den Catalogus der Tooneelspelen, in het bezit 
van de Maatschappij der N ederlandsche Letterkunde, meermalen had 
ontmoet, terwijl ook DE Hoop SCHEFFER ter zelfder tijd met dezen 
persoonlijk kennis maakte. Natuurlijk werd ook de uitgever van de 
"Beatrys" in de zaak betrokken. En zoo kwam de "Vereeniging tot 
bevordering der oude Nederlandsche Letterkunde" tot stand, waarvan 
in deze Akademie reeds bij herhaling gesproken is. DE Hoop SCHEF
FER heeft in de werken der Vereeniging weinig geleverd. Hem was 
de uitgave van MAERLANT'S Rijmbijbel opgedragen, maar, zooals hij 
zelf verklaard heeft, "ik deed mijn proponentsexamen, was den zomer 
op reis en deed later mijne intrede in Hoorn, waar ik de handen 
met preeken en catechiseeren te vol had, om aan MAERLANT te 
denken". Er is dan ook niets van gekomen. Het eenige wat hij 
gaf, was eene verzameling van door hem in een boekband ontdekte 
fragmentjes van een gedicht over vrielJdschap en liefde, naar hij 
meende. Het bleek later, dat ze tot eene tweede vertaling van den 
Roman van de Hose behoorden. De gebreken in zijne uitgave van 
1844 heeft VERWIJS verbeterd, toen de .Maatschappij der Nederland
sche Letterkunde in 1868 het leerdicht van HEINRIC van Aken in 
het licht zond 1). 

DE Hoop SCHEFFER is, gelijk wij thans weten, zeer van nabij be
trokken geweest in de ven3chijning van "Braga" , het anonieme 
"Tijdschrift heel in rijm", waarin de jaarboekjesrijmelaars en de 
romantieken zoo onbarmhartig werden gehekeld. Het denkbeeld ging 
uit van WINKLER PRINS, en tot de uitgave werd in 1842 hesloten 
op de kamer van T~~N KATE, onder wien DE Hoop SCHEFFER woonde. 
Dit was juist een kolfje naar zijne hand; reeds te Amsterdam, in 
dien enger en vriendenkring had hij meermalen, op het voorbeeld 

1) Ik breng hier mijn dank aan Dr. J. TE WINKEL, die mij omtrent DE Hoop 
SCHEFFER'S letterkundige studiëu met de meeste bereidwilligheid heeft voorgelirht. 
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van oen jongen HEOKER, letterkundige producten van die dagen 
scherp gecritiseerd en in den Studenten-Almanak, in zijne "schets 
over een ridder romance" eene satire geleverd op de romantische 
poëzie. TEN KATE. bezorgde den eersten jaargang; eerst toen 
deze de pen neerlegde, nam DE Hoop SCHEFFER met HENDRIK 
KRETZER de taak weder op en redigeerde een tweeden. Volgens de 
inhoudsopgave der nieuwe uitgave van WINKLER PRINS heeft hij er 
weinig in geleverd, maar niet weinige van de verzen van KRETZER 
zijn z66 door hem omgewerkt, dat hij er wel de auteur van mag 
heeten, en er zag bijna geen enkel het licht, waarop hij niet zijn 
stempel had gezet. Langer dan een jaar kon hij het echter niet 
volhouden. :K RETZER ging heen, en hij, thans predikant, bleef er 
alleen voor zitteJ1. "Drie onzer doodgedokterd, drie verdronken. -
Ik lef'f alleen, zoo 't leven heeten mag", zong hij aan het einde. 
Hij bad het zestal schimmen, die hem voor 't heele zoodje zitten 
lieten, hem te omzweven, en de poeëtjes om nog eens hunne ruggen 
te ontblooten, waarna ze hem van kant mochten helpen of op een 
nieuwen jaargang inteekenen. Maar tot den derden jaargang kwam 
het niet; weldra zong hij als requiem: ,,'t Laatste blad! Braga zal 
gaan slapen". 

Trad de godgeleerde op den voorgrond, toen hij eens het kerke
lijk ambt aanvaard had, hij heeft zijne eerste liefde nooit vergeten, 
want met belangstelling bleef hij kennis nemen van alles, wat door 
anderen op het gebied der Nederlandsche Letterkunde geleverd werd. 
Hij was hoog ingenomen met J UNCKBLOET'S opstel "Over Midden
N ederlandschen epischen versbouw", en haastte zich in het tij dschrift 
"Gl'uno" zijne blijdschap uit te drukken, dat zulk een geleerde, het 
voetspoor van 1\:1 ONE en anderen volgende, onze oude metriek tot 
onderwerp een er grondige studie had gemaakt. Toen BEETS de ge
dichten van ANNA ROEMER VISSCHER had uitgegeven, moest hij het 
genot, bij het doorlezen van dezen bundel gesmaakt, uiten in eene 
Gids-aankondiging, die bewijst hoe vertrouwd hij was met de dich
teres en hare omgeving. Hij leidt u VISSCHER'S woning binnen en 
laat u hem zien, den geestigen, le v enslustigen , gastvrij en man, onder 
zUne vrienden: letterkundigen, priesters der kunst en beoefenaars der 
wetenschap, met ztlne beide dochters, ANNA, "de cloecke VrsscHER'S 
meyt", haar vader helpende bij de nieuwe uitgave zijner "Zinne- en 
Minne-poppen", en MARIA, "de vorstinne der overvliegende geesten". 
Hoe gaarne hij zich, bij het onderzoek van niet altijd verkwikkelijke 
historische onderwerpen, met letterkundigen arbeid bleef bezighouden, 
bewijzen ook andere geschriften. Daartoe reken ik zijne uitgave 
van het reisjournal van ARNOUT HELLEMANs HOOFT in de "Dietsche 
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Warande", zijn onderhoudend schetsje in oen Volksalmanak van de 
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, getiteld: "Logeeren te Am
sterdam", en wat hij verder anoniem in dit jaarboekje geschreven 
heeft. Van 1856 tot 1859 redigeerde hij "De Navorscher", en be
halve antwoorden op vragen van den meest uiteenloopeuden aard, 
door anderen gedaan, heeft hij daarin tal van mededeelingell geplaatst 
over woonlafleiding en dialecten, spn?ckwoordeu eu zegswijzen, taal
zuivering en letterkunde. 

De gekuischte vorm van al zijne geschriften is mede een vrucht 
v<tn deze studiën. DE Hoop SCHEFFER gaf zich daarvoor veel 
moeite Zijn stijl is helder, de ontwikkeling zijner denkbeelden 
geleidelijk. Hij is zorgmldig zoo in het gebruik van vergelijkingen 
als in de keus van woorden, en van bastaardwoorden heeft hij een 
afkeer. Hij kon niet nalaten, het werk van anderen, walllwer het 
onder zijne redactie werd uitgegeven, te verbeteren, en niemand 
minder dan BUSKEN RUET heeft voor àezen stilist het hoofd gebo
gen. "·Wat ik", verklaarde hij, "in den Almanak van 't Nut schreef, 
zag nooit zonder tal van wijzigingen het licht, en deze waren altoos 
even smaakvol en juist". De eischen, die hij Zich zelven stelde, 
maakten hem reeds in zijn studententijd tot een scherp beoordeeJaar 
van anderen. Onjuistheden in den titel, slechte uiteenzetting van 
het onderwerp door het niet beheerschen van de stof, gemis aan 
eenheid door het niet betraeh'cll van de noodige soberheid, op alles 
legde hij den vinger. Ook de geringste torn in de naden van het 
kleed ontging hem niet. Of onze taalgeleerden hun zegel konden 
hechten aan al zijne "taalbedenkillgen" en opmerkingen omtrent 
Btijlgebreken, of zijne kritiek niet weleens wat te ver ging, wenBeh 
ik in het midden te laten. Zeker was hij nooit bits, maar goed
hartig, hoe ondeugend vaak, en zette hij soms onbarmhartig he 
ontleedmes in het vleesch; doch als de operatie was afgeloopen, 
legde hij eene verza.chtende pleister op de wond. 

Dat zich bij den man, die een fijn gevoel had voor poëtische 
schoonhedE'n cn vertrouwd was met de voortreffelijkste dichtwerken 
van vroeger en later tijd, een dichterlijke aanleg ontwikkelde, ver
wondert ons niet, maar wel dat hij ons daarvan zoo weinig proeven 
heeft nagelaten. Het zal wel zijn, dat hij te veeleischend was, om 
zich aan het uitgeven van een dichtbundel te wagen. Nochtans 
wiBten zijne vrienden, die hij vaak met humoristische, zoo Latijn
Behe als N ederlandsche verzen begroette, wat hij in dit opzicht ver
mocht. Wijdde hij zijne zorg aa.n de sa.menstelling van een nieuw 
gezangboek voor de Doopsgezinden, hij hield zich gelijktijdig bezig 
met eene verbeterde psalmberijming. Eeu veertigtal dier oude 
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liederen, in versehillende voetmaten overgebracht, plaatste hij in den 
"Zondagsbode" . Als proeve wil ik een paar strophen mededeelen 
uit Psalm 73. 

Ja waarlijk, onze God is goed 
V OOl' alle rein en van gemoed! 

Maar ik, ik wankelde in mijn schreden; 
Mijn voet was bijkans uitgegleden, 

Toen ik met wrevelig geklag 
Der goddeloozen vrede zag, 
Die tot den dood toe vrij van dwang, 
Hun kracht bewaren levenslang. 

Toen mij het harte zwol van spijt 
En ik geprikkeld werd door nijd 

Om 't slagen van hunne euveldaden: 
Wat was ik dwaas en onberaden! 

N een, U verlaat ik nimmermeer; 
Gij vat mijn rechterhand, 0 Heer! 
Gij die door uwen raad m!i leidt 
En opneemt in Uw heerlijkheid. 

Van het oogenblik dat DE Hoop SCHEFFER zijne kerkelijke bedie
ning had aanvaard, is de godgeleerdheid zijn eigenlijk studievak 
geworden. Uitgenomen een paar aankondigingen en een zelfstandig 
"Onderzoek Haar de beteekenis der zegswijze kinderen Gods bij 
Jezus, bij Johannes en bij Paulus", bleek hiervan in de eerste jaren 
weinig. Dat nauwgezet "Onderzoek", ingesteld v66rdat de nieuwere 
critiek haar oordeel over de Nieuw-testamentischf\ geschriften had 
uitgesproken, deed verwachten, dat hij zich op Bxegetische studiën 
wilde toeleggen. Eene verhandeling van 1855 over Joël, die ten 
doel had te bewijzen, in afwijking van het gevoelen van KUENEN 

en MATTHEs, dat deze profeet geen apocalypticus was geweest 
van het jaar 400 v. Chr., maar een man van het heden, die onder 
de regeering van Hiskia leefde, scheen dit te bevestigen. Het zelf
standig onderzoek op dit gebied, W9,artoe trouwens zijn ambt hem 
riep, heeft hij later voortgezet. Gij herinnert u zijne "Exegetische 
opmerkingen" over enkele plaatsen in de brieven van Jacobus en 
aan de gemeente van Efeze, in deze vergadering en in het Leemans
Album medegedeeld. Zijne duidelijke interpretatie, scherpzinnige 
emendatie en goed gevonden gissingen getuigden, hoezeer hij ver. 
trouwd was met het taaleigen van het N. Testament. 
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Doch reeds vóór zijn optreden als hoogleeraar stond het bij DE 
Hoop SCHEFFER vast, dat niet de bijbelsche uitlegkunde, maar de 
kerkgeschiedenis het terrein zou zijn, waarop hij arbeiden wilde. 
Allermeest trok het verleden van zijn kerkgenootschap hem aan. 
Velen waren hem voorgegaan met hier de spade in den grond te 
steken, maar al hadden zij onwaardeerbare bouwstoffen aangedragen, 
wat viel el' nog veel te doen, vóór er aan gedacht kon worden 
eene geschiedenis del' Doopsgezinden te schrijven! Hij zelf heeft 
zich niet voorgesteld dit te mogen doen, hoewel zijn kort maar 
zaakrijk artikel over de Mennonieten, in verband met een tweetal 
andere over MENNO SUIONS en HERMAN SCHIJN in de 2de uitgave 
van HERZOU'S "Real Encyklopädie fiiI' protestantische Theologie untl 
Kirche", en zijne breede schets van "De Broederschap der Doops
gezinden" in .,De geschiedenis der Christelijke Kerk in tafereelen" 
deed zien, hoezeer niemand meer dan hij hiertoe bevoegd zou zijn 
geweest. 'V as die geHchiedenis vroeger als een doolhof, waarin bijna 
niemand den weg kon vinden; scheen het ondoenlUk zich eeue 
klare voorstelling te vormen van den aard der anabaptistisehe bewe
ging cn van de plaats, die aan de volgers van l\fENNO SalONS 

onder die vau LUTHER en CALVIJN hier te lande moet worden toe
gekend, - se(lrrt het overzicht, dat hij van hunne lotgevallen, de 
teekening die hij van hun eigenaardig karakter heeft gegeven, is 
dit andel'f~ geworden. De resultaten van jarenlang onderzoek zijn 
in genoemde artikelen neergelegd, waarbij geen punt van heteektmis 
is over het hoofd gezien. Wat was zijne inaugureele oratie anders 
dan eene retrospectieve beschouwing op theocratisch standpunt van 
de belangrijkste phasen, die deze protestantsrl18 vereeniging door
loopen had? "leh habe noch nirgends eine 80 übersichtliche Schil
derung j ener Zei ten der Spaltungen und Bannungen gelesen" , schreet 
hem de predikant van .Altona, J. G. VAN DER Sl\118SEN. In al deze 
ontwerpen heeft hij in kloeke lijnen de dcelen en onderdeelen aan
gegeven van het gebouw, dat opgetrokken moest worden. De Doops
gezinden komen in de noordelijke gewesten onverwacht op. LUTHER 
vindt zijne aanhangers on(1er de meer ontwikkelden, maar zij zijn 
de mannen uit het volk, die zelfs het kerkbegrip laten varen. Bij 
gemis aan verstandige leiding, vervallen zij ras tot dweperij. De 
waarlijk vromen zien uit naar een redder, die weldra opstaat in 
den persoon van MENNO SlMONS. Hij verwezenlijkt de gedachte, 
reeds bij enkelen opgekomen, en sticht eene Broederschap van vrije, 
door den band der christelijke liefde verbonden gemeenten. Maar 
het op de spits drijven van het beginsel del' zedelijke reinheid en 
de strenge toepassing van ban en echtmijdillg maakt scheuring onder 
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de broeders en zusters. Vlamingen en Friezen staan tegenover Wa
terlandsche en Hoogduitsche gemeenten. Nauwelijks is er toenade
ring gekomen tusschen de partijen, of een nieuwe strijd ontbrandt 
over de zuiverheid in de leer, die eerst dan tot verzoening leidt, 
als bitter vervolgde geloofsgenooten in den vreemde hier om hulp 
vragen. Op de inspanning van den worstelstrijd bij den aanvang, de 
overspanning daarna bij het streven naar zui verheid in leer en leven, 
volgt een tijdperk van afmatting en onverschilligheid, als de storm 
der revolutie vaart over staat en kerk. De Broederschap schijnt 
hare oplossing nahij. Doch de veerkracht, tijdelijk onderdrukt, is 
niet gebroken. Als de Nederlandsche staat .zich uit zijne vernede
ring verheft, aanvaardt ook de Broederschap hare roeping weer, en 
wordt de aloude band vaster gesloten. Zij treedt een nieuw ont
wikkelingstijdperk in, dat tot heden voortduurt. 

Binnen dit kader nu valt de lange reeks van belangrijke mede
deelingen en doorwrochte studiën, die DE Hoop SCHEFFER sedert 
1864 heeft gegeven, en alles wat hij op het gebied der N ederlandsche 
Kerkgeschiedenis geleverd heeft, hangt hiermede samen. Daarbij 
beperkte zijn blik zich niet tot de grenzen van ons land, maar uam 
hij kennis van alles, wat hij omtrent de geschiedenis zijner geloofs
broeders in Duitschland, Zwitserland en Amerika te weten kon 
komen. In dit opzicht had hij veel te danken aan zijne uitgebreide 
briefwisseling met een aantal buitenlandsche geleerden, die hem niet 
minder dankbaar waren voor de vruchten van zijn onderzoek, dan 
hij hun voor hunne voorlichting. Gij verlangt niet dat ik bij al 
de door hem behandelde onderwerpen zal stilstaan, zelfs niet dat ik 
ze noemen zal. Toch zijn er enkele die ik niet stilzwijgend mag 
voorbijgaan. Die, welke betrekking hebben op de tweede helft der 
16 eeuw, bekleeden zeker niet de minste plaats. "De ontzettende 
macht en verbreiding van het anabaptisme", zoo mocht hij vragen, 
"kennen de meesten er meer van dan den weinig beduidenden 
oploop van veertig waaghalzen te Amsterdam en de nog minder 
beduidende overrompeling van het klooster Bloemkamp te Bolsward"? 
Wat men er van wist, was ontleend aan een paar weinig betrouw
bare bronnen. Het was niet alleen een door hem ontdekt handschrift 
van een bezadigd man, dat in deze duisternis licht kwam ontsteken, 
maar het waren inzonderheid de met zorg uit allerlei vergeten en 
verwaarloosde bescheiden bijeengegaarde getuigenissen, waaruit de 
geschiedenis van dit tijdperk moet worden opgebouwd. 

DE Hoop SCHEFFER trad met den vierden jaargang als mede
werker op van de "Doopsgezinde Bijdragen", sedert 1860 door 
HARTING en COOL uitgegeven .. In 1870 aanvaardde hij zelf de 

Jaarboek 1894. 5 
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redactie van dit jaarboekje, dat hij gedurende drie-en-twintig jaren 
met moed en volharding heeft uitgegeven. Bijna jaar aan jaar 
plaatste hU daarin de bUdragen, die als zoovele voorstudiën voor 
eene geschiedenis der Doopsgezinden in de Nederlanden moeten be
schouwd worden. Bij geen kerkgenootschap als bij dat der Doopsge
zinden geldt zoo zeer, dat het uit zijne gemeenten gekend moet wor
den, en hoevele gemeenten waren er, van welker ontstaan en ge
schiedenis weinig of niets geboekt stond. Hij heeft uit ontelbare 
gedrukte en ongedrukte bronnen een schat van wetenswaardige zaken 
bijeengebracht, die ons in staat stellen over de uitwendige lotgeval
len der Doopsgezinden, hunne beteekenis en hun invloed, hun ker
kelijk leven en hunne betrekking tot verwante godsdienstige ge
zindten thans beter te oordeelen. Hij kende hunne letterkunde en 
de notulen hunner vergaderingen, maar hoeveel critiek was er noodig 
om in deze vaak zoo troebele bronnen de waarheid te ontdekken. 
Alles, tot zelfs het onverkwikkelijkste, had hU gelezen en allerlei 
strijdschriften doorworsteld, om er "de op een zee van polemiek 
ronddobberende historische bijzonderheden" aan te ontleenen. Zijne 
Doopsgezinde voorvaderen, DIRK PHILIPS, LUBBERT GERRITS, GALE
NUS ABRAHAMSZ, hij kende ze beter dan iemand. Het leven en de 
werkzaamheid van MENNO SIMONS bleef voor hem tot het laatst 
een onderwerp van nasporing. Telkens gaf hij "opmerkingen en 
mededeelingen" betreffende dezen hervormer, ontleend aan archief
stukken en zeer zeldzame geschriften, die ten doel hadden dwalingen 
van vroegere biographen aan te toonen en duistere punten toe te 
lichten. Zoo leverde een onuitgegeven brief van MENNO uit diens 
laatste levensdagen hem stof, om ons het verband tusschen zijne ge
schriften en levenservaringen beter te doen begrijpen. Geen vraag
stuk, zóó ingewikkeld, of hij wist het op te lossen en daarna met 
bewonderenswaardige helderhtlid uiteen te zetten, zooals bijv. de ge
schiedenis van de Waterlandsche afscheiding en den strijd over ban 
en mijding. Merkwaardig is vooral hetgeen hij mededeelt omtrent 
het verbond der vier steden, Harlingen, Franeker, Leeuwarden en 
Dokkum, clie omstreeks 1560 eene kerkorde aan de gemeenten wilden 
opdringen, tegen welker kerkelijke aristocratie het echt democratisch 
anticlericaal beginsel in verzet kwam. Zeer te recht beschouwt hij 
dit feit in verband met andere gebeurtenissen uit dien tijd, om te 
doen uitkomen, hoe de Doopsgezinden van die dagen zoo geheelop
gingen in hunne onderlinge twisten, dat zij blind schenen voor den 
grooten worstelstrijd, die mot de hagepreok en den beeldenstorm be
gon, en daardoor de gematigden en vromen in de armen der Cal· 
vinisten joegen. Dat drijven van' geheele afscheiding van de wereld 
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eenerzijds, dat eindeloos geharrewar over de goddelijke geboden en 
het gezag, door leeraren zich hierbij aan~cl11atjgd. anderzijds, deed 
velen elders uitzien naar voedsel voor hun geestelijk leven. Geen 
ander was zoo vertrouwd met de oudste vlugschriften over den dood 
der martelaren, hunne eigene belijdenissen en testamenten, de liede
ren waarin tijdgenooten hun geloofsmoed hadden bezongen, als hij. 
Zijn onderzoek naar de bronnen, die TIELEMAN VAN BRAGHT ten 
dienste stonden bij den "Martelaars spiegel der Doopsgezinden", is 
daarom van blijvende waarde. Groote diensten heeft hij door zijne 
voorlichting aan de schrijvers der "Bibliotheca Belgica" bewezen, 
toen zij de bibliographie der martelaarsboeken bewerkten. .Jammer 
dat zijne verhandeling over VAN BRAGHT zelven en de geschiedenis 
van diens werk in de pen is gebleven. Al deze meer uitgewerkte 
studiën wist DE Hoop SCHEFFER te brengen in een keurigen vorm, 
die den belangstellenden lezer allerminst kon afschrikken om met 
den inhoud kennis te maken. Hij dwingt u niet met hem te gaan 
door dichte struiken en over woeste gronJen; als gij hem volgt, 
leidt hij u langs een vooraf geeffend pad. "Wie bronnenstudie lief 
heeft", schreef hij eens, "hij leere in één regel het resultaat van 
tien dagen onderzoek, in één woord het merg van tien archiefstuk
ken neerleggen, en zoo hij het niet vermag, hij ga bij een CORNELIUS 
school, om zich in klassieken smaak, in soberheid en zelfverlooche
ning te oefenen; wie aan monographieën zijn krachten wil wijden, hij 
zie HASE de kunst af, om het puntige van de voorstelling, het 
keurige van den stijl, het boeiende van den vorm met de degelijk
heid van den inhoud alzoo te vereenigen, dat in waarheid de vruch
ten der kerkgeschiedenis worden tot goud(\n appelen in zilveren ge
beelde schalen. 17 

Van bijzonder belang voor de geschiedenis van zijn kerkgenoot
schap achtte DE Hoop SCHEFFEI{ almede de kennis van meer of 
JPin verwante christelijke vereenigingen, zooals die der Collegiallten. 
Duidelijk deed hij dit uitkomen bij zijne 11 Toespraak op den gedenk
dag van het tweehonderdjarig bestaan van het Weeshuis: De Oranje
appel te Amsterdam". Ontbrak hem de tijd om het ontstaan, de 
lotgevallen en den invloed dezer Vereeniging te beschrijven, hij 
wilde anderen daartoe opwekken door dit onderwerp als prijsvraag 
aan te bevelen bij TEYLER'S Godgeleerd Genootschap. Voorts behoef 
ik hier slechts te herinneren aan zijne breede verhandeling over 
"De Brownisten te Amsterdam gedurende den eersten tijd van hunne 
vestiging in verband met het ontstaan van de Broederschap der 
Baptisten", in de Verslagen onzer Afdeeling opgenomen, eene studie 
waarvoor hij met zeldzaam geduld en taaie volharding alle gegevens 

5* 
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uit schier spoorloos verdwenen pamfletten, uit protocollen en the
sauriers-rekeningen, resolutieboeken en trouwregisters, om niet te 
spreken van de verdere lijst zijner bronnen, had samengebracht. 
Heeft hij het voorrecht gehad van tot zijne beschikking te hebben 
een archief, zoo rijk aan belangrijke stukken, en eene boekerij, zoo 
wel voorzien van Mennonitica, als de Doopsgezinde gemeente alhier 
bezit, hij heeft zich hiervoor dankbaar getoond, door van de laatste 
een nieuwen catalogus uit te geven, van het eerste eeu breeden in
ventaris te bewerken. Moge de eerste niet aan alle eischen eener 
goede bibliographie voldoen, de beschrijving der handschriften had 
aan geen meer bevoegde hand kunnen worden toevertrouwd. 

In hetzelfde jaar, waarin DE Hoop SCHJ<:FFER in de "Doopsgezinde 
Bijdragen" als kerkhistoricus optrad, gaf hij in "De Gids" eene aan
kondiging van het "Kerkhistorisch Archief" van KIST en MOLL, 
waarin hij naging~ wat er sedert de vorige eeuw voor de studie der 
kerkgeschiedenis in ons land gedaan was, en met critischen blik 
overzag al wat ROYAARDS en KIST, beiden door hem als naar het 
leven geteekend, in de 22 deel en van hun " Archief ol hadden ver
zameld. In 1870 nam hij zelf de taak dezer voorgangen- weder op, 
door met MOLL de "Studiën en Bijdragen op kerkhistorisch gebied" 
uit te geven, en tot diens dood voort te zetten. Gelijk de inhouds
opgave terstond doet zien, staat alles wat wij in de vier deel en 
van zijne hand aantreffen in verband met züne zestiende-eeuwsche 
onderzoekingen. Behalve zijne monographie over de Hervorming 
vóór 1531 zijn het slechts kleine bijdragen, die laten vermoeden, 
dat hij zich aanvankelijk voorgesteld heeft, de hervormingsgeschie
denis tot 1566 voort te zetten. Zijn Gidsartikel over "De beoefe
ning van de geschiedenis des Vaderlands in België" toonde, hoe 
goed hij, met dat doel voor oogen, zich op de hoogte hield van alle 
bouwstoffen, die door ijverige en bekwame geschiedvorschers onder 
onze naburen bijeengebracht of verwerkt werden. Over het weder 
opleven der Hervorming in Gelderland onder W lLLEM VAN DER 
MARCK bijv., na de pogingen van KAREL VAN EGMOND om haar 
met wortel en tak uit te roeien, zou hij eene breede schet~ hebben 
kunnen leveren. Doch het vervolg van zijn groot geschiedwerk 
bleef ongeschreven. De "Studiën" werden afgesloten met een levens
bericht van MOLL, niet van zijne hand - want hij heeft altijd ont
weken, het leven en de verdiensten van tgdgenooten te beschrij
ven - maar. van ons medelid ACQUOY, vroeger in deze vergadering 
voorgedragen. Het sedert 1885 verschijnend "Archief voor Neder
landsche kerkgeschiedenis" heeft te vergeefs op zijne medewerking 
gehoopt. Met uitzondering van een van meer dan ééne zijde weer-
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sproken 'artikel in "De Gids", ter rechtvaardiging van CALVIJN' S 
handelwijze ten opzichte van SI<.:RVET, heeft hij na 1880, behalve 
het vroeger genoemde, op kerkgeschiedkundig gebied niets meer 
geleverd. 

DE Hoop SCHEFFER'S hoofdwerk blijft zijne "Geschiedenis der 
Kerkhervorming in Nederland van haar ontstaan tot 1531", eerst 
in de "Studiën en Bijdragen", later met inhoudsopgave en register 
afzonderlijk uitgegeven. Het standaardwerk over de geschiedenis 
onzer Reformatie was tot dusverre dat van BRANDT. Anderen mochien 
in onzen tijd uit andere geschriften aan zijne mededeelingen een en 
ander hebben toegevoegd, maar in hoofdzaak volgden zij den vlijti
gen en nauwgezetten geschiedvorscher der 17de eeuw op den voet. 
Mitsdien bleef de voorstelling, die men zich vormde van den aard 
der godsdienstige beweging hier te lande, uiterst gebrekkig, daar 
noch omtrent haar ontstaan en karakter, noch omtrent hare uitge
breidheid en duur uit de op zichzelf staande feiten iets met zeker
heid viel op te maken. Op tal van vragen wist men geen antwoord 
te geven. Zijne nasporingen omtrent de Anabaptisten evenwel had
den DE Hoop SCHEFFER allerlei nieuwe gezichtspunten geopend; er 
kwam voor hem samenhang in de veelheid van berichten en hij 
ontdekte orde in de opeenvolgende verschijnselen. De eerste blad
zijden onzer hervormingsgeschiedenis moesten zijns inziens geheel 
opnieuw en volgens eene betere methode, uit de rijke bouwstoffen, 
tot hiertoe in archieven en bibliotheken verborgen gebleven, geschre
ven worden. "Nog altijd wacht het merkwaardige tijdperk van 
1520 tot 1530", dus luidde, zes jaren voordat hijzelf de pen opvatte, 
zijn oordeel, " toen allerwege het godsdienstig leven ontwaakte en 
heel het land trilde van verlangen naar reformatie, op een geschied
schrijver". "Zoolang men niet inziet", schreef hij een paar jaren 
later, "dat omstreeks 1530 de sacramentisterij te niet liep, omdat 
hare aanzienlijkste aanhangers buiten 's lands vluchtten en hare ge
leerden zich in de stilte van hun studeerkamer terugtrokken, terwijl al' 
de overigen Anabaptisten werden, zoolang is aan eene pragmatische 
behandeling onzer kerkhistorie niet te denken". "Den voortgang 
der Anabaptisten na te gaan", verklaarde hij verder, "den ondergang 
hunner fanatische partijen en den grooten aanwas der gematigden 
onder hen na te sporen, ziedaar een der middelen om den toevloerl 
van heilbegeerigen te verklaren, die zich in 1566 plotseling opdeden, 
zoodra JAN ARENTS zijne prediking begon". 

Hij onderscheidde dus drie tijdperken in de godsdienstige beweging 
van de 16de eeuw, door de jaren 1531 en 1566 wel duidelijk be
grensd, maar toch geleidelijk in elkander overgaande, waarvan het 
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eerste een Luthersch, hp-t tweede een Anabaptistisch, het derde een 
Calvinistisch karakter droeg. De Hervorming trad hier in 1520 en 
volgende jaren krachtig op. Talrijke predikers trokken rond, overal 
aanhangers winnende voor het nieuwe geloof. Eene diep gevoelde 
religieuse behoefte deed LUTHER'S leer algemeen ingang vindrn. 
Maar al te spoedig brak de vervolging los, waarvan JAN DE BAKKER 
een der eerste slachtoffers werd. De predikers vluchtten, hunne aan
hangers werden verstrooid of hielden zich schuil. De fanatieken 
traden op den voorgrond, die den brandstapel trotsef'rdcn. Melchio· 
rieten en David-Joristen vervingen de Sacramentisten, een JAN BEe
KELSZOON een HENDRIK VAN ZUTFEN. De duizenden voorstanders van 
den doop op belijdenis, meest in het noorden, maar ook in Holland 
en andere gewesten, hielden de worsteling tegen de inquisitie vol. 
Zij vormden kleine, zelfstandige, hoewel nauw aaneengesloten ge
meenten; van andere Hervormden is bijna geen spoor meer te vin
den. Als de vervolging schijnt te bedaren, staan hier en daar weder 
enkele geestelijken op, Ml<:RULA, ANASTASlUS en anderen, doch zij 
worden gevangen of moeten vluchten. De jammerlijke verdeeldheden 
over den aard van het godsrijk en de middelen om het te verwe
zenlijken, doen velcn van het drijven der Anabaptistische ijveraars 
vervreemden. Eene nieuwe godsdienstige beweging, hand in hand 
gaande met het verzet tegen de Spaanscbe overheersching, komt op 
uit het zuiden. Calvinistische predikers treden in Holland op en tellen 
hunne volgelingen bij duizendtallen. Het schrikbewind van Alva 
moge beproeven de ketterij in bloed te smoren, maar in den vreemde 
worden de grondslagen gelegd eener Gereformeerde kerk, die weldra 
de kt'fk wordt van den vrijgevochten N ederlandschen staat. Ziedaar 
volgens DE Hoop SCHEFFER de loop der Hervorming hier te lande 
in de 16dp eeuw. 

Hij beeft alleen de eerste periode dier geschiedenis te boek gesteld. 
MOLL, hij wiens onwaardeerbare "Kerkgeschiedenis van Nederland 
v66r de Hervorming" zijn werk zich aansluit, heeft hem ongetwijfeld 
hiertoe aangemoedigd. Een langdurig en breed opgezet onderzoek, 
waarbij hij gebruik maakte van veler hulp en voorlichting, is aan 
het schrijven voorafgegaan. Moge al bij enkele beweringen en ge
volgtrekkingen nog een vraagteeken zijn te plaatsen, met groote 
onpartijdigheid heeft hij alles beschreven, zonder de feiten naar 
eene vooraf opgevatte meening te verwringen. Wat al onbekende 
zaken heeft hij aan het licht gebracht! Met welk een rijkdom van 
stichtelijke volksgescbriften, hier gedrukt en verspreid, doet hij ons 
kennis maken! Hoe geheel anders teekent hij ons het gebeurde met 
den martelaar J A.N DE BA.KKER! Hoeveel beter doet hij ons de werk-
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zaamheid van een DAVID JORIS begrijpen! Doch ik mag niet verder 
in bijzonderheden treden. De ingenomenheid, waarmede dit werk 
niet enkel hier te lande, maar ook in Duitschland, waar Ds. GER
LACH er eene vertaling van leverde, en in Amerika werd ontvangen, 
bewezen de vleiende brieven en beoordeelingen van een aantal ge
leerden, wier waardeering zich laat samenvatten in de woorden van 
NIPPOLD: "Die Forschungen DE Hoop SCHEFFER'S sind für die ganze 
Reformationsgeschiehte umgestaltend ja geradezu epochemachend". 

Zoo leefde en werkte DE Hoop SCHEFFER, tot de dood hem weg
nam uit den kleinen kring, waarin hij sedert zijn zeventigste jaar 
zich bijna uitsluitend bewoog. Hij mocht zich gelukkig achten, in 
zijne naaste omgeving alles te vinden, wat hem het leven veraan
genamen kon. Ruim zeven-en-veertig jaren was hij in den echt 
verbonden met ANNA. PETRONELLA. RUSSEL BOERLAGE, die hem tien 
kinderen schonk, van welke twee zoons en drie dochters hem moch
ten overleven. Hoe gelukkig hij zich gevoelde te midden der zijnen, 
die hij innig liefhad en die hem vereerden, weten zij, die meer 
vertrouwelijk met hem omgingen. Was zijne nette studeerkamer 
zün heiligdom, aan den huiselijken haard vond hij de beste opwek
king tot en verpoozing na den arbeid, die hij elders niet zocht, 
tenzij nu en dan des zomers in de vrije natuur. Zijne gade droeg 
rouw over den teerbeminden echtgenoot, zijne kinderen over een 
hooggewaardeerden vader. Maar ook in wijder kring betreurde 
men zijn gemis. Het vaderland verloor in hem een zoon, wiens 
hart warm klopte voor zijne belangen, Amsterdam een zijner beste 
burgers, en de wetenschap, die hij diende, een harer uitnemenste 
beoefenaars. 


