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ALLARD PIERSON. 1) 

"Het is zoo hard iemand te moeten missen. Iemand missen is 
eigenlijk altijd denken, dat men hem nog bezit, om ieder oogenblik 
op het onverwachtst, en daarom op het wreedst, ontgoocheld te 
worden. Men mist slechts hen die een deel uitmaakten van ons 
zelven, wier leven met het onze was samengeweven, Of omdat zij 
ons steunden, Of omdat wij hen schraagden: ik weet niet wat van 
heiden inniger hand doet ontstaan. Den krachtigsten steun hehhen 
wij ondervonden van hen die ons ten voorheeld zijn geweest. 
V oorbeelden kunnen wij niet ontheren. Door een mensch wil een 
mensch weerkaatst zien het licht waarin hij wandelen zal. Het 
bewonderen is zoo zoet, zoo opwekkend en sterkend. Van menschen 
is het zoo aangenaam leeren, veel aangenamer dan uit hoeken. In 
een hoek lezen onze oogen wat aller oogen er in vinden. In een 
mensch vindt elk wat niemand anders er in ontdekt." 

Deze gevoelvolle ontboezeming is door ALI,ARD PIERSON te Hei
delberg geschreven, toen hij in eene vreemde omgeving zich verlaten 
gevoelde van de vrienden zijner jeugd en inzonderheid DÈ GÉNES'fET 

herdacht, die eenige jaren te voren was gestorven. Hij behoorde 
tot de menschen, die hehoefte hehhen aan eenen vertrouwel~iken 
omgang; die moeten weten dat er een hart voor hen klopt; die 
niet rusten voordat zij een gewillig gehoor heb hen gevonden voor 
al de denkbeelden en ge WMrwordingen, die hun innerlijkst wezen 
in heweging hrengen. Sedert 1877, toen hij te Amsterdam be
noemd was als hoogleeraar aan de nieuwe Universiteit, was de 
leegte, die hij zoo pijnlijk had gevoeld, aangevuld door den dage
l~ikschen omgang met den boezemvriend z\lner jeugd, zijnen zwager 

1) Vgl. "AlIard Pier80n herdacht." Haarlem. H. D. TJEENK WILLlNK 1897. Wat hier 
volgt, is het uittreksel uit dit werk, dat ik heb voorgedragen in de Septembervergade
ring der Akademie. 
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AmUAA~ Gn,DEMI<:ESTEIL Maal' weldra vestigde deze zich te 's-Gra
vcnhage en, deels onbewust, deels na gezet overleg, zocht PIERSON 

eenen plaatsvervanger, die hem eenigermate kon vergoeden wat 
veranderde levensomstandigheden hem hadden ontnomen. 

Het is in die jaren, dat onze harten elkander hebben leeren 
verstaan. Ik had soortgelijke ondervinding opgedaan. Die mochten 
willen naslaan wat ik over andere tijdgellooten heh geschreven, 
kunnen licht hen·oeden dat ook ik Illij een7,lUllll gevoelde. PnütSON 

had PETER. DE GÉN}~STl~T verloren en sedert vier jaar miste ik de 
trouwe niendschap mn mijnen ERKST JULlUS KnmI" die op den 
geheelell gang mijner ontwikkeling zulk een en beslissenden invloed 
had gehad. Ik zal straks in meerder b~izonderheden verhalen, hoe 
wij tot elkander zijn gebracht; maar ik heb reeds genoeg gezegd, 
om het begrijpelUk te maken, dat in weinige maanden onze omgang 
het karakter aannam van innige, trouwe verkleefdheid. Het zal, 
geloof ik, zelden voorkomen, dat op gevestigden leeftijd eeuc niemyc 
vricndschap tot bloei komt. Op onze winter aan winter voortgezette 
studieavonden, als w~j onze boeken hadden ter zijde gelegd, wis
selden wij van gedachten en opvattingen naar de wijze, waarop 
bevriende studenten elkander plegen te bejegenen, vertrou wen vra
gend en schenkend. Gedachtig aan hetgeen elk in eene vroegere 
levensperiode doorleefd had, gera.:'lkten wij onder de illusie als van 
eene tweede jeugd, die op de eerste jeugd de rijper en rijker 
ondervinding vooruit had. Die schoone tijd is thans onherroepelijk 
voorbij. Alleen de herinnering bl'jft. Maar deze is kostbaar. 

Ik zal niet beweren dat ik verrast werd, toen ik na Pn~RSONS 
overl~jden werd aangezocht zijn leven te beschrijven. Integendeel: 
ik ware diep teleurgesteld, als mij de gelegenheid niet ware ge
schonken openlijk te getuigen, op hoe hoogen prijs ik zijnen omgang 
heb gesteld. Anderen hadden hem veel langer gekend; maar ge
durende de laatste jaren had hij mij in bijzondere mate zijn ver
trouwen geschonken. Niet licht zoude iemand over die periode iets 
afgeronds kunnen leveren, zonder mij te raadplegen. Voor de 
voorafgaande jaren heb ik de hulp vau anderen moeten inroepen; 
maar familieleden en oude vrienden zijn mij om strijd behulpzaam 
geweest. Ik durf mij zelven het getuigenis geven, de verstrekte 
gegevens naar vermogen met zorgvuldigheid te hebben bewerkt. 

Het valt licht de uitwendige bijzonderheden van PIER~ONS levens
loop te beschrijven. Geboren den 8sten April 1831 te Amsterdam, 
geraakte hij reeds als kind onder den machtigen invloed van het 
Réveil, tot welks warme aanhangers zijne ouders behoorden. Als 
opgroeiende knaap genoot hij den omgang van DA COS1'A en het 
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scheen germmen tijd, dat hij zich den medestander des dichters 
zoude betoonen. Zoo vertrok hij in 1849 naar de Utrechtsche 
Akademie om zich voor te bereiden tot het predikambt. Hier 
evenwel werd hij langzamerhand de getrouwe volgeling van OP
ZOOM ER en na een verblijf van een jaar te Leiden, "waar SCHOT,TEN 

zijn leermeester was in het vak del' dogmatiek, stelde hij zich een 
oogenblik de vraag of hij met z~jne voor dien tijd zeer geavan
ceerde denkbeelden, in weerwil van z\ine sympathie voor DA COSTA, 

die h\i nooit heeft verloochend, nog steeds op zijne plaats zoude 
zijn als herder en leeraal' eener hollandsche dorpsgemeente. In die 
stemming was het voor hem eene uitkomst, dat hij in 1853 de 
uitnoodiging ontving om zich te belasten met de leiding der kleine 
protestantsche gemeente te Leuven, die, als buiten elk kerkelijk 
verband geplaatst, zijne vr\iheid van beweging in geen enkel op
zicht zoude belemmeren. Aldaar is hij omstreeks drie jaren met 
opgewektheid werkr,aam geweest, totdat hij in September 1857 als 
leeraar der Waalsch-Hervormde gemeente naar Rotterdam vertrok. 
Ongeveer acht jaar lang is hij in de koopstad den gemeenteleden 
een buitengewoon geliefd voorganger geweest, doch aan het einde 
van dit tijdperk, in het voorjaar van 1865, werd het hem van dag 
tot dag duidelijker, dat hij met zijne scherpgeteekende moderne 
denkbeelden eigenl\ik niet recht op zijne plaats was als leeraa,r in 
de protestantsche kerk. Voor geene opoffering terugdeinzende vroeg 
en verkreeg hij zijn eervol ontslag en tegen het einde des jaa,rs 
verliet hij het vaderland, om zich in Duitschland te vestigen, aan
vankelijk te Rohrbach in de nabijheid van Heidelberg. De eerste 
jaren bracht hij door met allerlei letterkundige werkzaamheid, tot 
dat hij in 1869 eerst tot privaatdocent, later in 1870 tot buiten
gewoon hoogleeraar in de theologie benoemd werd aan de Heidel
bergsche Universiteit. Als akademisch docent behaalde hij een groot 
en onbetwist succès, dat verzekerd werd zoowel door den belang
rijken inhoud als door den schoonen voml zijner voorlezingen. Op 
den duur konden de Duitsche toestanden hem evenwel niet be
hagen en, ook in het belang der opvoeding zijner zonen, legde hij 
in 1874 deze betrekking neder en vestigde zich als ambteloos bur
ger te Utrecht. In 1877 volgde de benoeming tot hoogleeraar in 
de aesthetica en de geschiedenis der kunst en der nieuwere letter
kunde aan de pas opgerichte Universiteit van Amsterdam. In deze 
betrekking is hij met steeds klimmende belangstelling door zijne 
studenten aangehoord, totdat hij in Augustus 1895 door achteruit
gang van zijnen gezondheidstoestand genoopt werd zijn ontslag aan 
te vragen. De laatste maanden brachten lichaamslijden van ernstigen 
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aard en den 27sten Mei 1896 is hij overleden op den huize Vel
horst tusschen Zutfen en' Lochem. 

Dit mager overzicht voldoet in geen enkel opzicht, aan hetgeen 
gij, M. H. van mij verwacht en verlangt. PnmsoN moet geken
schetst worden als spreker en als schrijver; niet alleen dat, maar 
er moet ook eene poging worden gedaan om de ontwikkeling zijner 
denkbeelden gedurende eene veeljarige periode van vruchtbare let
terkundige werkzaamheid in het licht te stellen; meer nog: er moet 
worden nagegaan welken invloed hij heeft uitgeoefend zoo op hoor
ders als op lezers. Zijn beeld kan niet gelijken tenzij men het 
plaatse in de lijst van zijnen tijd. Ik heb eerlijk getracht die taak 
te volbrengen; maar kan er niet aan denken u alles voor te dragen, 
wat ik daartoe heb verzameld. De letterkundige nalatenschap van 
PIERSON is zoo uitgebreid dat eene zekere uitvoerigheid niet wel 
kan worden vermeden. Vergunt mij dus den weg in te sl&'tn, die 
mij alleen overig blijft. Laat mij u een paar losse hoofdstukken 
mijner biografie mogen voordragen. Ik kies daartoe bij voorkeur 

. het een en ander uit de Amsterdamsche periode, d. w. z. uit den 
tijd dat ik zelf den persoonlijken omgang van PIERSON heb genoten. 
Ik heb daarbij tevens het voordeel te spreken over zaken, die 
uzelven nog levendig voor den geest staan, want niets van dat alles 
is in eenen hoek geschied. 

"Oudere Tijdgenooten" is de titel van het boek waarin PIERSON 
uitdrukking heeft gegeven aan zijnen blijvenden eerbied voor de 
mannen van het Réveil, met welke hij in zijne jeugd had omgegaan. 
Gij herinnert u gewis dat keurig gestileerde en sympathieke boek, 
dat onder zoo veel dat PIERSON heeft geleverd, in b\lzondere mate 
de aandacht van het publiek getrokken heeft. Nadat ik het meest 
kenmerkende in dit geschrift heb aangewezen, vervolg ik aldus: 

Liefst verbind ik met het voorafgaande, wat PIERSON ter nage
dachtenis van andere, jongere tijdgenooten heeft in het licht ge
geven. Hier komt de eerste plaats toe aan zijnen leermeester 
OPZOOMER, dien hij herdacht heeft in "de Gids" 1893, I; p. 413 .. 
Uit dit zoo warm gevoelde "In Memoriam" haalde ik boven reeds 
het een en ander aan, om te laten zien langs welken weg PIERSON 
onder de bekoring van OPZOOMERS persoonlijkheid geraakt is. Men 
herinnert zich, dat hij een vurig vereerder is geworden van den 
toenmaals door alle geloovigen verketterde, zonder dat hij aanvan
kelijk meende ontrouw te zijn geworden aan de uit het ouderlijk 
huis medegebrachte indrukken. Er is eene wijd verbreide meening, 
dat OPZOOMER het vaandel der empirie omhoog heeft geheven en 
de groote patroon is der empirische logica. Tegen deze opvatting 
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wordt met nadruk geprotesteerd. ÛPZOOMER was idealist: hij heeft 
nooit en nergens gezegd dat de bespiegeling onvruchtbaa,r is. Als 
hij over bespiegeling den staf breekt, denkt hij er altijd aan van 
ijdele bespiegeling te spreken, welke bijvoeging bewijst, dat er voor 
hem ook eene niet ijdele bespiegeling was. Natuurlijk had PIER

SON in zijne eerste studentenjaren dat alles bij OPZOOMER gelezen 
en opgemerkt, maar hij had niet lang genoeg stilgestaan bij de 
strekking en den dieperen zin. Idealist was de man die hoopte 
dat zijne "Logica" voor menig punt der meest verschillende ,veten
schappen de stof zou leveren tot een nader onderzoek voordeelig 
aan de goede Zlk'tk der menschheid. 'V as PIEltSON zelf het minder 
dan OI'ZOOMER? 

Ik let vooral op deze woorden p. 427: "Bij de vraag der 
menschelijke vrijheid erkent OPZOOMER volmondig, dat de zonde 
met het aannemen van een liefderijk en heilig God in strijd is. 
Maar, laat hij er op volgel!, de zonde bestaat. Deze korte volzin: 
De zonde bestaat, is des te leerzamer omdat zij bewijst hoe weinig 
h\i met zijne eerste, beSpiegelende richting heeft gebroken." 

PIERSON heeft over ÛPZOOMER geschreven met een piëteit, die 
zich nergens verloochent; maar hij verklaart niet minder onomwon
den, dat hij zich in die philosophie niet meer te huis gevoelt. OP

ZOOMElt is "niet de kritische maar de dogmatische filosofie toege
daan." Hij verzekert allerlei zaken, waaromtrent PIEltSON lliet 
anders weet te vragen dan het door hem geliefkoosde: wat weet 
men er van? rl1egenover die verzekeringen van OPZOOMER spreekt 
hij van zijn van kunstzin doortrokken agnosticisme: een woord dat 
men wel zal doen niet onopgemerkt te laten. Agnosticisme: dat 
wil zeggen, de stemming van iemand die niet· geneigd is om te 
bevestigen, wat hij niet kan hewijzen: zeer zeker; maar er dient 
bijgevoegd, dat zoo iemand even vcr verwijderd is van lichtvaardig 
ontkennen. ,,'Vat weet men er van?" is diens 8!!JlIÓO!U1JI. En 
men denke daarbij: van kunstzin doortrokken. Voor PIERSON zijn 
kunst, poëzie en religie drie groote uitingen van dezelfde gemoeds
gesteldheid, van dat gemoed, dat zich op het hem toekomend ter
rein allerminst de wet laat stellen door eene heerschzuchtige "ver
standelijkheid". Het is niet onverschillig langs welke banen men 
tot agnosticisme is gekomen: PIERSONS levensbeschouwing wordt 
tot den einde toe, en eigenlijk in steeds toenemende mate, gekleurd 
door de herinneringen uit zijne jeugd. 

Wie OPZOOMER in zijn innigst wezen is geweest, zal men allicht 
het liefst vragen aan PIERSON, die, zoo iemand, in zijnen geest is door
gedrongen; maar tegelijkertijd doet de beschouwing van den leer-

Jaarboek 1897. 1 
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meester den leerling zelven kennen. Bijv. in deze woorden: "OP
ZOOi\IER heeft zich met de grootste openhartigheid dualist genoemd. 
Hij heeft geen anderen naam willen drageIl. De godsclienst, ver
zekert hij, is dualisme: God en de wereld. De vrome en weten
schappelijke lllan vereenigt beiden. Hij is monistisch, waar z~in 
verstand de wetten der wereld navorscht; waar de behoeften van 
zijn hart spreken, is hij dualistisch. De God dien alleen onze ver
beelding heeft gewrocht, moet, volgens hem, plaats maken voor 
den waarachtig bestaande." Ik verwonder mij niet, dat PIERSO~ 
de piëteit voor zijnen leermeester bewaard heeft. Hij mocht zijn 
eigen weg vervolgen, nuw,r de zielsverwantschap bleef. Uit hUllne 
prille jeugd hadden zij gelijkstandige indrukken in zich opge
nomen. Z~i konden uit elkaar gaan, maar moesten elkander telkens 
weder ontmoeten. 

Een tweede tijdgenoot wien Pierson een herinneringswoord ge
wijd heeft, is zijn zwager Ds. N. H. Ih GRAAl', dien hij reeds 
in zijnen studententijd zoozeer bewonderde en lief had. Ik wilde 
wel dat ik daarover uitvoeriger lllocht zijn, maal' dit korte doch 
welsprekende "In Memoriam" is niet in den handel gekomen. De 
verhouding dezer beide zwagers is merkwaardig. Ds. Ih GRAAl' 
was iemand van heslist geloovige richting. Men zal het mogelijk 
minder vreenl(l vinden, dat PIERSON van zijn w~jsgeerig standpunt 
de uitnemendheid kon waarnemen van den overtuigden Christell
leeraar ; maal' de genegenheid was wederkeerig en ook Ds. DE GRAAl' 
wist zijnen zwager naar waarde te schatten. Bij eene plechtige 
gelegenheid had hij het in het openbaar uitgesproken, dat hij niet 
zoude dulden, dat men hem in ~ine eigene, evenzeer Rotterdam
sche gemeente zoude stellen tegenover zijnen Waalschen ambtgenoot. 
Zijn eigen zoon herinnerde bij de begrafenis van zijnen oom ALJ.ARD 
aan de aandoenlijke Rc'lmenstemming van twee edele mannen, die 
beiden hoog genoeg stonden om elkanders zieleleven te kunnen 
medeleven, zonder kleinmoedig te verzwijgen wat hen uit elkander 
hield. Het is reeds een geluk iets van dien adel des geestes te 
kllnnen begrijpen. 

Onder de tijdgenooten, die door Pn,RsoN besproken zijn, behoort 
ook CD. BUSKI<,N HUET in "de Gids" 1890, II, p. 177. Het ge
schiedde na.:'lr aanleiding van de kort te voren verschenen uitgave 
van het eerste deel van diens "Brieven". Zij die beide vrienden 
oppervlakkig gekend hebben, zijn allicht geneigd in gedachte hen 
naast elkander te plaatsen en te wijzen op de onmiskenbare gelij
kenis. Zij denken aan twee jonge mannen, oprechte Hollanders 
en vroeg doorkneed in de moedertaal, die zich opmaken om Gods 
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woord den volke te verkondigen in een vreemd idioom: iets wat 
hun ten gevolge van hunnen ongemeenen aanleg zoo goed gelukt, 
dat zij, ook naast hunne fransehe ambtsbroeders, worden gevierd 
als meesters van het woord. Zij herinneren zich dat beiden nage
noeg tegelijkertijd hun verzekerd bestaan voor eene onzekere toe
komst hebben opgeofferd en hunne betrekking hebben nedergelegd, 
hoewel jaren lang de Haarlemsche, en vooral de Rotterdamsche 
gemeente hoogelijk was ingenomen met hun dienstwerk. Zij weten 
nog wel dat beiden, evenzeer met een korte tusschenpoos, het 
vaderland hebben verlaten, als afscheidsgeschenk eenen roman achter
latend, die dool' het publiek werd tel' zijde gelegd: "Lidewyde" 
zoo wel als "Adriaan de Mérival". Z\i vergeten allerminst dat juist 
in deze tweede levensperiode beiden door talrijke geschriften van 
letterkundigen en geschiedkundigen aard het Nederlandsch publiek 
geboeid hebben en in iedere geschiedenis onzer letterkunde der 
laatste jaren eene plaats van beteekenis zullen beslaan, wijl zij 
eenen schoollen vorm wisten te verbinden met wichtigen inhoud. 

Dit is alles wel waar; Ulaar bij nauwkeuriger toezien komt er 
meer verschil dan overeenkoUlst aan den dag. Mij staan de bijzon
derheden duidelijk voor den geest, al heb ik beide vrienden nooit 
te zamen gezien, want HUE'l' is naar Indië vertrokken acht jaar 
voordat PIERSON te Amsterdam tot hoogleeraar benoemd werd. In 
beiden zie ik in de eerste plaats leerlingen van SCHOLTEN , maal' 
die zich na geheel uiteenloopende voorbereiding in de theologie 
lieten inwijden. Wij kennen de onuitroeibare indrukken die PIEIl.

SON in zijne jeugd had ontvangen en zijnen in onvermoeide studie 
doorgebrachten leertijd. Bij HUET behoeft men uu juist niet te 
spreken van eene jeulle88e orageu8e, maar zeker is het toch, volgens 
zijne eigen bekentenis, dat hij als leeraar der Haarlemsche gemeente, 
in vollen ernst en met ongehuichelde oprechtheid vóór alle andere 
afgedwaalde schapen zich zelven wilde bekeeren. Hij miste de 
grondige studie van PIERSON en had even weinig den louterenden 
invloed van OPZOOMER ondergaan. Derhalve: toen beiden erkend 
hadden dat zij vruchteloos arbeidden om hunne moderne theologie, en 
dat nog wel in een vreemde taal, voor de vaderlandsche kerk bruik~ 
baar te maken, verliet de een. de theologie voorgoed zonder om-· 
zien naar hetgeen achter hem lag, terwijl de ander eigenlijk altijd 
theoloog is gebleven en telkens als zijns ondanks tot die oude studie 
terugkeerde, die hem op geheimzinnige wijze bleef aantrekken, al 
voelde hij geene behoefte haar der gemeente te verkondigen. Zoo 
waren dan heiden verwezen naar het letterkundig terrein, maar met 
een aanmerkelijk versohil. PIERSON was Hollander gebleven: men be-

1* 
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merkt niet of nauwelijks aan zijne spraak, dat hij jaren lang zich heeft 
moeten uitdrukken in het franseh. Hl'ET daarentegen, alsof hij zich 
ook hierin zijner afkomst bewust ware, schrijft keurig, oorspronke
lijk, gedistingeerd hollandsch; maar dikwijls schijnt of liever is het 
vertaald franseh. De een zet zich aan de geschiedenis van het 
catholicisme, want hij is theoloog; de ander schildert het land van 
Rembrandt, want hij voelt zich als eenen kunstenaar met de pen. 
De een wanhoopt nooit en blijft gelooven aan vooruitgang en ont
wikkeling; de ander maakt ernst met zijn seepticisme en wordt 
diensvolgens conservatief. De een blijft zijn leven lang getrouw aan 
letteren en wijsbegeerte; de ander verdwaalt in de doolhoven der 
politiek en laat vele jaren van zijn kostbaar leven zijn talent, be
trekkelijk gesproken, ongebruikt. De een blijft boven alles zelfstan
dig in woord en daad; de ander behaalt zijne grootste triomfen 
als verslaggever en geniaal beoordeelaar van somwijlen middelmatige 
producten. De een heeft zich aan uitwendigen dwang weten te 
ontworstelen; de ander kromt zich zijn leven lang onder allerlei 
wellicht onvoorzichtig aanvaarde verplichtingen. De een krijgt bij 
toeneming hart voor de misdeelden onder zijne medeschepselen; de 
ander sluit zich op in eeue soort van oUIk'lndoenlijke zelfgenoeg
zaamheid. Bij den een worden de uitspraken van het gemoed inge
willigd en gekoesterd; bij den ander bespeurt men meer wereld
wijsheid en berekend overleg. H UET zal het grootst zijn geweest in 
zijn bloeitijd, vóór zijn vertrek naar Indië; PIERSONS talent heeft 
zich blijven ontwikkelen. Bij den dood van Huw!' kon men denken, 
dat hij alles had gegeven wat voor zijn talent bereikbaar was. Bij 
den dood van PIERSON wisten wij wel, dat hij nog zoo veel uit
nemends had te zeggCll. H UET zal waarsehijnlijk meer hlijven be
hagen aan de jeugd; zijn goede luim is bij wijlen aanstekelijk. 
De fijne humor van PmRsoN, gepaard met den diepen wijsgeerigen 
zin, zal meer vat hebben op personen vau rijper ondervinding. Men 
kan beiden liefhebben, gelijk ik hen zeer heb lief gehad, maar in 
HUI~T bewonder ik toch meest zijn tintelend vernuft, zijn klaar 
verstand, zijne breede werkkracht, zjjne eigenaardige opvatting 
der dingen; in PIERSON weet ik datzelfde te waardeeren, maar zijne 
persoonlijkheid had bovendien eellc wijding ontvangen, die slechts 
het deel van zeer enkelen is. 

De beschouwing van HUl<~s "Brieven" is daarom voor ons zoo 
belangrijk, omdat zij eene autobiographie tot achtergrond heeft. 
HUET had den dienst der kerk verlaten; kort na HUET had PIERSON 
datzelfde gedaan. Wij hebben vernomen hoe hij zelf, in 1865, dien 
stap beoordeelde en verdedigde. Hoe beoordeelde hij dien terugtred 
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in 1890? Reeds laug, eigenlijk van den aanvang af, had h\i zich 
niet recht op zijne plaats gevoeld op den kansel; maar de invloed 
van SCHOIfl'};N beheerschte hem. "Misschien zouden HUE'f en anderen 
een radikaler ziensw~js en een meer doortastende gedragslijn hebben 
gevolgd, wanneer niet, lang eer de suggestie in de mode kwam, 
een man als SCHomEN, zoo bekoorlijk in zijn onverpoosd theologi
seerelI, van de katheder, in zijne geschriften, maar vooral in zijn 
omgang eenige suggestie geoefend had. Tienmaal meenden zij, dat 
het binnen de Kerk, aan de Doopvont, aan de Nachtmaalstafel met 
hunne kritiek en hun humanisme niet ging, maar SCHOLTl~N sugge
reel·dc het tegendeel, en dan ging het voor een poos en zoolang 
als het duurde; waarover niemaud hen hard mag vallen, die SCHOL
'l'EN niet persoonlijk gekend en als mensch bemind heeft." 

Op den duur kon het zoo niet blij VeIl. Men stelle zich voor 
oogen het volgende autobt'ographicum: "Een onzer stond eens in 
ecu boerenherberg en zag eeu prent hangen tegen den witten muur, 
voorstellende de opwekking van Lazarus. Nooit zal hij vergeten, 
hoe toen, in die nuchtere omgeving, het: Gelooft gij dat? tot hem 
kwam. Hij vond eerst geen antwoord; daarna, terwijl de tranen 
hem in de oogen schoten, fluisterde hij: neen, eigenlijk niet [" 

In 18!)() had PIERSON ernstig bezwaar tegen de tegenwoordige 
opleiding onzer theologanten. Hij wilde dat de Universiteit de 
oogen van Hm~T hadde geopend voor de nooden der misdeelden, 
dus voor eene werkzaamheid die zeker in de Christen kerk van alle 
eeuwen is beoefend, maar wier groote, overweldigende beteekenis 
eerst in later jaren onder den invloed van bet socialisme in haren 
omvang en diepte is erkend. Naar aanleiding van den merkwaar
digen brief, dien de jeugdige proponent HUET aan z~jn oom 'rEIS
SÈDRE L' ANGE schreef, phantaseert PIERSON: "Als een voorzienende 
Genius den ontmoedigden jongeling de groote werkplaats der maat
schappij had getoond; hem gezegd had: Laat aan anderen de vraag: 
hoe word ik zalig? daarop vindt gij toch nooit antwoord; laat aan 
de geleerden de bestudeering van het kristendom, een theoloog 
steekt er toch niet in u; laat aan de Henochs het wandelen met 
God: aan uwe mystiek zal men toch niet gelooven! Maar gij, 
wandel inmiddels alle dagen met dien schooier daar;' volg hem 
naar zijn kelder of zolderkamer; zie wat hij eet en niet eet, waar 
h~i slaapt met vrouwen kinderen, en vertel eens, - want gij zijt 
niet zonder letterkundig talent! - aan uwe medestudenten, straks 
aan uwe medeburgers gelijk gij het· alleen doen kunt, de dingen 
die gij gezien en gehoord, geroken en vermoed hebt en schud de 
slapenden wakker en geesel de zelfzuchtigen en jaag op de Jan 
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Salies die zich met "eerbiediging van het historisch gewordene" 
paaien, en stel uw wecrgalooze pen en uw gevoelvol stemgeluid 
ter beschikking Y/lll alle martelAren del' maatschappelijke orde, van 
alle stumpers en O1Ü'echt\1wrdig vervolgden! Indien dat alles geheurd 
was, ja, dan hadden wij geen Brieven over den Bij hel gehad. 
Maar wie Wtc'et of wij niet Brieven over het volk hadden gelezen; 
over dat volk, dat wij, die alles kennen, - (iod beter 't! - nog 
altoos niet kellnen." 

Ik moet verder: in den jaargang 1877 van het 1\idschrift 
"N ederland" tref ik aan "De geschiedenis van Helene" . Wat de 
titel niet doet vermoeden, dit stuk behelst eeue zeer waardeerende 
ontleding der karakters van de hoofdpersonen, inzonderheid van 
Helene, in den roman "In dagen van Strijd" van OPZOOl\IER'S 
dochter. Ik gis dat de begaafde schrijfster deze analyse met onver
deeld genoegen gelezen heeft. Vergunt men mij de volgende fijne 
opmerking uit te schrijven? "De roman van onze eeuw is de vorm 
waarin diegenen hunne opmerkingen en resultaten mededeelen, die 
over menschelijke handelingen uit het oogpunt harer roerselen heb
hen nagedacht, en daardoor tot grooter helderheid brengen wat zij 
instinktmatig of, wil men, bij intuïtie hiervan weten. Intuïtie toch 
vervult hier een groote rol, waarom het een dwaasheid is te vragen, 
van waar een auteur zijne kennis van menschen en toestanden heeft. 
"Ieh schrieb meinen Götz von Berliehingen" , zeide GÖTHE, "als 
jnnger Mensch von zwei uno zwanzig und erstaunte zehn Jahre 
später über die Wahrheit meinel' Darstellung. Erlebt und gesehen 
hatte ich bekanntlich dergleicben nicht, und ieh musstc allso die 
Kenntniss manniehfaltigcr mcnschlieher /";ustündc durch Alltieipation 
besitzen."" Toen hij in later jaren de wereld had leeren kennen, 
beweerde hij dat hem de lust vergaan was om haar te schilderen. 
Is het, mag ik wel vragen, mevrouw V ON ANTAL ook zoo gegaan? 

Nog voor eene uiterst beminnelijke figuur moet ik voor een 
oogenblik de aandacht vragen. In de jaren dat Pn:RsoN te Rotter
dam woonde, was m: GÉN}~STET predikant te Delft. De "Leeke
dicht jens" , waaronder drie zijn, naar men mij zegt, van PJERSON 
zelven, be;vonderde hij niet zoozeer. In de "Wetenschappelijke 
Bladen" van Maart 18 G 1 had hij met erkenning der vele verdien
sten allerlei bezwaren geopperd tegen vorm en inhoud. Toenmaals 
vermoedde hij blijkbaar nog niet, dat die eenvoudig bevallige stuk
jes zoolang zouden hlijven leven in den mond des volks. Het zou 
mij niet verwonderen, dat de beoordeeling den dichter meer pijn 
dan genoegen Ze'],l gedaan hebben. Maar de nauwe vriendschap, die 
beide jonge mannen verbond, werd niet geschokt. Weinige maanden 



- 12 -

( 11 ) 

later was m: GÉNESTET overleden en de kort daarop gevolgde her
druk van "Intimis" werd aan de nagedachtenis van dezen boezem
vriend opgedragen. De vierde druk, in 1872, bracht onder meer 
een nieuw opstel "Langs het kerkhof" getiteld. Met anderen die 
PIEJtSON zeer nabij hadden gestaan, wordt thans ook DE GÉ~EsTwr 
herdacht. Het is alleen de trouwe vriend die hier gehuldigd wordt. 
Van den letterkundige is uan welijks spraak en de "Leekedichtjens" 
worden niet eens geBoemd. Het is mij om meer dan eene reden 
een weemoedig genoegen de plaats van MONTAIGNE aan te halen, 
die door Pn~RsoN op zijn vroeggestorvell vriend wordt toegepast. 
MONTAlGNE had over É'l'lK!\NE DE .LA BOÉTIE in dezer voege ge
sproken: "Si je compare tout Ie reste de ma vie, qnoique, avec la 
grace de Dien, je 1'ai passée douce ... aux quatI'e années qu'il 
m'a été donné de jouir de la douce compagnie et société de ce 
personnage, ce n'est que fumée, ce n'est qu'une nuit obscure et 
ennuyeuse. Depuis Ie jour que je Ie perdis, je ne fais que traîner 
languissant: et les plaisirs mêmes qui s' offrent à moi, au lieu de 
me consoler, me redoublent Ie regret de sa perte; no us étions à 
moitié de tout; il me semble que je lui dérobe sa part: j' étais 
déjà si fait et si accoutumé à être deuxième partout, qu'il me 
semble n'être plus qu'à demi." Mijne vervlogen levensjaren hebben 
mij in staat gesteld de schoonheid van deze lofrede op de vriend
schap uit ondervinding naar waarde te schatten. 

Het jaar 1877 _ bracht een zeer merkwaardig geschrift: "Een 
studie over de geschriften van Israëls profeten. Deze verhandeling 
is tegen KUENEN gericht, die een paar jaar te voren een boek aan 
hetzelfde onderwerp had gew~id. Inzonderheid met het oog op het 
Engelsche publiek, had KrENEN niet alleen gepolemiseerd tegen het 
supranaturalisme, maar ook aan zijne geheele beschouwing eene 
apologetische strekking gegeven. Dit laatste is PIERSON niet naar 
den zin. Gelijk wij verwachten, ontvalt hem geen onvertogen woord; 
z~ine tegenspraak is de hoffelijkheid zelve; maal', het dringt overal 
door, er is iets in die apologie dat hem in hooge mate mishaagt. 
Hij had "gedesinteresseerde wetenschap" verlangd. Dankbaar er
kennende wat hij aan KUENEN verschuldigd is, hindert het hem dat 
er door dezen zoo veel, nu ja niet geheel is verzwegen, maar toch 
op zijn tafereel altijd in de schaduwen op den achtergrond blijft. 
KUENEN ziet in de' profeten de predikers van een ethisch mono
theïsme; PIERSON wil die uitdrukking slechts met menige beperking 
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laten gelden. Tegen het einde vat hij zijne denkbeelden aldus samen: 
"Het woord, dat op een gegeven oogenblik of in een gegeven tijd
vak hun toescheen geschikt te zijn om hun volk tot dat doel te 
winnen, dat woord hebben zij telkens uitgesproken zonder te vragen 
of hunne verschillende woorden en heschomvingen in onderling ver
band met elkander kondcn worden gebracht. Vandaar, dat elke 
poging mislukken moet om hunne werkzaamheid met eeue enkele 
uitdrukking te kenschetsen; vandanr evenwel ook, dat men moeilijk 
eene uitdrukking kan vinden om hunne werkzaamheid te kenschetsen, 
die niet meer of minder waarheid bevat. Beweert men dat zij vaak 
hunne beloften en bedreigingen aan zedelijke voorwaarden hebben 
vastgeknoopt, men spreekt de waarheid, mits men er terstond op 
late volgen, dat zij het ook vaak niet hebben gedaan. Laat men 
de profeten hunne opvatting van hetgeen de toekomst moest bren
gen, afleiden uit hunne opvatting van JAHni;'s eigenschappen, men 
bedriegt zich niet, mits men er bijvoegc, dat zij ook dikwerf huunc 
opvatting van .L.\Hn~' s eigenschappen gewijzigd hebben IlHal' hetgecn 
zij aangaande het toekomstige hoopten of vrcesden. Noemt men 
hen streng zedelijk in hunne eischen, men mag en moet het doeu, 
maar zich geenszins daardoor het recht laten ontnemen, om sommige 
huuner uitingen hoogst willekeurig te noemen." 

Op deze conclusie volgt nog hij wijze van toegift een vijf-en
twintigtal bladzijden met zeer karakteristieke, algemeelIe beschou
wingeil. Ik moet mij het geuoegen eeller ontleding ontzeggen, Illam 

wil toch wijzen op het slotwoord; "Verreweg het grootste gedeelte 
der wetenschap is reeds geseculariseerd. Dit geeft moed voor de 
toekomst. Zullen godsdienstwetenschap en ethica op den duur 
weerstand kunnen bieden?" Deze vraag schijnt mij vooral merk
waardig in verband met de allerlaatste woorden door PIERSON in 
1895 gesproken. 

Ik zal mij niet aan de dwaasheid schuldig maken van over het 
aanhangige vraagstuk eene eigene meening uit te brengen. Er zoude 
alleen spraak kunnen zijn van mijne sympathiën en deze hebben 
voor den lezer geenerlei belang. Toch wil ik niet verzwijgen dat 
er in dit geschrift zeer veel is, dat mij bijzonder aantrekt. Zelfs in 
een vrij onvriendel\ike recensie in den "Tijdspiegel" 1878, I, p. 26, 
wordt hulde gebracht aan enkele goede opmerkingen. De naarstige 
zorgvuldigheid des schrijvers en zijne kalme onpartijdigheid zijn 
boven mijnen lof verheven. Men leest met vertrouwen. Toch is. er 
een punt, waaromtrent de leek zich de weelde van eenigen twijfel 
mag veroorloven. Volgens PIERSON is het niet zoo vreemd, dat in 
de grootste geestverrukking de profeten dikwerf hebben gesproken, 
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gelijk zij hebben gedaan; maar h\j kan zich niet voorstellen, hoe 
diezelfde godsmannen zich later rustig hebben nedergezet om dat 
alles woordelijk op te schrijven. En wat nog vreemder is, men 
vindt naast de bezieling een berekening, een overleg, een symmetrie, 
die mm de grootste st\ifheid grenst, een gezochtheid van woord
speling en alliteratie, een rhetoriseh effectbejag, waarb\i het ons 
zonderling te moede wordt. "Men vraagt zich met verbazing af, 
hoe iemand zooveel ontroering kan gevoelen als noodig is om zoo 
rhapsodisch, en tegelijk zooveel slechte zelfbewustheid kan bezitten 
om zoo kunstmatig te schr~iven." 

Ik kan het' niet helpen, maar althans deze bedenking mag ik 
niet geheel ollderschr\iven. Vaardig schrijven was, ook blijkens 
Psalm 44 : 2, bij de Joden niet onbekend. De woorden van den 
profeet kunnen terstond letterlijk of zoo goed als letterl~ik zijn 
opgeschreven. Het al te kunstmatige in die dihverf hartstochtelijke 
ontboezemingen kan dau de vrucht zijn van eene daarop gevolgde 
door den Ziener zelven ter hand genomen redactie. Dat een profeet 
zijne visioenen opschrijft, is toch niet vreemder dan dat een dichter 
zijne intiemste gevoelens op het papier brengt. Het oogenblik der 
diepe ontroering geeft de overweldigende gedachten; het opschrijven 
geschiedt met volledige bewustheid. Ook heden ten dage zal een 
dichter zijn gemocd uitstorten bij den dood van vrouw of kind. 
Het publiek pleegt zich dan wel eens te verwonderen, hoe die 
dichtcr in zijne oogenblikken van vlijmende smart zijne aandoenin
gen heeft kuunen ontledcn, hoc h~i heeft kunnen zwoegen tot dat 
hij den schoonsten vorm had gevonden voor zijne gedachten, hoe 
hij de drukproeven heeft kunnen corrigeeren en mogelijk later wel 
afrekenen met zijnen uitgever. Het publiek heeft ongelijk. Het 
bedenkt niet, dat die dichter, wiens producten verdienen gelezen 
te worden, de noodige technische vaardigheid volkomen in zijne 
macht heeft. Na den storm der aandoeningen is een tijdperk va.n 
betrekkelijke kalmte gekomen. De mensch is zichzelven weder mees
ter. Nu is het oogenblik aangebroken voor de letterkundige com
positie. GÖTHE zegt meer dan eens dat hij een denkbeeld dat hem 
niet los liet, dichterlijk heeft behandeld om er voorgoed mede af 
te rekenen. Men verontschuldige de uitweiding: het staat m~i voor, 
dat dezelfde vraag als terloops werd opgeworpen in eene bijeen
komst der Academie van wetenschappen. De dichter die aanwezig 
was, gaf toen eene soortgelijke beschouwing over hetgeen zoo 
vreemd was geschenen. Wij luisterden, want BEETS sprak uit 
ondervinding. 

Ook in dit geschrift verloochent zich PIERSoNS hoffelijkheid niet, 
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maar toch: de lezer bespeurt aanstonds dat er tnsschen hem en 
Kl'ENKK een kloof is gekomen. Ik weet dat ik een teeder onder
werp aanroer; maar ik moet nog eens terugkomen op de onderlinge 
verhouding van beiden. 

De Leidsche hoogleeraar genoot eene populariteit, die hij voor 
een deel had te danken aan z~ine veelomvattende geleerdheid, maar 
nog veel meer a~ll1 zijne uiterst beminnelijke persoonlijkheid. 'Yei
nigen konden zelf",taJl(lig oordeelen over de eerste eigenschap; de 
andere viel binnen het bereik van ieders w~ulrnemillg. Ik heb hem 
niet zoo intiem gekend als PIERSON; maar daarentegen veel langer. 
Het staat mij voor, dat in 1846 KCENEN als groen mij een half 
verplicht bezoek bracht en ik reeds dadelijk den indruk ontving, 
dat hij niet alleen of voornamelijk door zijne lengte boven de andere 
110dcii uitstak. Plaats ik hem thans in gedachten naast PIERSON, 
dan is er ernstig gevaar voor misverstand. Het heeft zoo licht den 
schijn als men twee personen vergelijkt, dat men den eenen ont
zegt wat men den anderen toeschrijft. Daarvan mag hier geen 
spraak zijn. 'Vanneer men KUENEN roemt als grondig kenner van 
het Hebreeuwsch, dan mag dit niet bete eken eu dat PIERSON \,"einig 
werk van die taal had gemaakt. PIERSON schitterde door zijnen 
st~il en den aantrekkel~iken vorm zijuer geschriften: dit beteekent 
niet dat Kn;NEN niet kon schrijven. Er valt alleen te denken aan 
een meer of minder. Met dit voorbehoud, waaraan ik b~izonder 
hecht, wensch ik de zaak wat hooger op te halen. 

Wij moeten terug tot het jaar 1853, toen KUENEN zijn ambt 
als Hoogleeraar aanvaardde en PIERSON te Leiden vertoefde om de 
dissertatie af te werken, die hij in het begin van 1854 te Utrecht 
zoude verdedigen. Sedert 1846 waren OPZOOMER en SCHOLTEN mcer 
tot elkander genaderd en er zal wel geen beletsel zijn geweest voor 
dcn leerling van den eenen om zich aan te sluiten bij den leerling 
van den anderen. Was OPZOOMERS toehoorder niet opzettelijk naar 
Leiden gekomen, om zich onder SCHOLTENS leiding te stellen? 
KUENEN en PIERSON reikten elkander de broederband, volgens het 
woord van ÛPZOOMER in zijn verweerschrift tegen ANAS'l'ASIO. De 
moderne theologie was nog niet geboren. ÛPZOOMER had reeds 
vrijer stellingen verkondigd; maar bij ScHOl,TEN vertoonde zich niet 
meer dan de kiem der latere denkbeelden. Nog hield hij vast aan 
veel, dat hij eerst omstreeks 1864 met beslistheid zoude verwerpen. 
Ook KUENEN was nog zeer behoudend: VATKES stellingen over den 
Pentateuch, die hij een dozijn jaren later zelf zoude aanvaarden, 
heetten nog deliramenta. Voor PIERSON, die zich tot nog toe had 
aangetrokken gevoeld tot de wijsbegeerte en die in Utrecht door 
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het theologisch onderwijs allerminst was bevredigd, opende zich 
eene nieuwe wereld. Hij zal wel getroffen zijn door zekere half
slachtigheid, dew\il hij aan consequent doordenken gewoon was; 
maar lust in afbreken had de zoon van het Réveil zeker niet. Hij 
was bovendien getuige van eene toenadering tot OPZOOMER, die 
vertrouwen gaf. En dan: KUENEN was nu eenmaal Hoogleeraar, 
wel jeugdig Hoogleeraar, maar toch togatu8, met den aureool ve1'
sim'd, die hem al vroeg was toegekend, terwijl rnmsoN, die twee
en-een-half jaar jonger was, werkte voor z\ine dissertatie. De beide 
jonge mannen voelden zich tot elkander aangetrokken. Zoo is 
hunne verhouding vriendschappelijk gebleven tot omstreeks lS(HL 
PIERSON maakte het eerste deel van K liENENS "Historiseh-Critiseh 
onderzoek" aan het Europeesch publiek bekend door eene fransche 
vertaling. 

Maar reeds in 1857 had de dichter DA COS'fA verder gezien. 
I-lij voorspelde waarop die Leidsche critiek moest uitloopen. Zijn 
volgeling PmRsoN, want inderdaad heeft deze niet minder aan DA 
Cos'rA te danken dan aan ÛPZOOMER, zag het ook. Maar met een 
verschil van groote beteekenis: wat DA COS'fA verafschuwde, werd 
door PIERSON met vreugde begroet. 

Met den naam van moderne theologie begonnen de moderne 
begrippen hunnen intocht in de kerk. In 1858 schreef HUET zijne 
opzienharende Brieven over den Bijbel. Vooralsnog hield SCHOLTEN, 
en KUENEN met hem, zich vast a,'lll vele van de vaderen overge
leverde denkbeelden. Zoo was tot na 1860 voor SCHOl/rEN het 
Evangelie van .Johannes het werk van den Apostel: men bevroedt 
wat dat in zich sluit. Inmiddels oefenden de jongeren een zekeren 
drang uit. PIERSON was in 1857 naar Rotterdam beroepen en kon 
van daaruit levendiger deel nemen aan den strijd, dan mogel\jk 
was geweest gedurende de leuvensche ballingschap. Men gevoelde 
behoefte aan vereeniging. Dat teeken gaat vast: waar krachtige ge
meenschappelijke overtuigingen zijn, wil men gaarne onderling van 
gedachten wisselen over de belangen, die door ieder afzonderlijk 
niet zoo goed kunnen worden behartigd. Eendracht maakt macht 

"is de leus. Reeds verhaalde ik dat in 1858 PmRsoN een zeker 
aantal geestverwanten had uitgenoodigd tot eene bijeenkomst. Ik 
geloof evenwel niet, dat die bijeenkomsten, die sedert dat jaar op 
min of meer ongeregelde tijdstippen gehouden zijn, tot dat in 186t) 
de Vereeniging van moderne 'rheologen is opgericht, geheel hebben 
beantwoord aan hetgeen de eerste ontwerper zich had voorgesteld. 
In ieder geval heeft hij zich teruggetrokken, toen hij in ] 865 naar 
Duitschland vertrok. Hij had het vaandel verlaten en dat kon men 
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hem niet goed vergeven. SCHOLTEN keurde de desertie af en Km';NEN 
was onder den invloed van den dagelijksehen omgang met zijnen 
leermeester. PIEltSoN had gewild, dat zij doortastender zouden heb
ben gehandeld en meer onomwonden zouden hebben gesproken. In 
't kort: de vriendschap van K UENEN en PIERSON was en bleef ge
schokt. De hrochure van KUEKKN, "Het goed reeht der modernen", 
waarmede hij in het jaar 1 S6f> PIERSON en HCE'!' beantwoordde, 
gaf een allerminst onzeker geluid. 

'"Vat hier inzonderheid ter zake dient: de vier mannen, wier 
namen ik telkens onder mijne pen terugvind, hadden eene zeer 
strenge en godsdienstige op\'oeding genoten. De biografen van 
SCHOLTEN, zoo goed als die van HEGEL, van BAUR, van STRALSS, 
van Zl';UER, getuigen het en geven menige kenmerkende bijzonder
heid ten beste. OPZOOMER heeft zelf verhaald van zijne vrome jeugd. 
Over PIERSONS kinderjaren heb ik boven gesproken. Dergelijke 
trekken zijn mij van Kn:NEN niet bekend; maar wij weten toch 
dat hij in de apotheek niets vuriger verlangde dan voorganger der 
gemeente te ,,,orden, alhoewel het later is gebleken dat zijne groote 
talenten niet juist berekend waren voor den kansel. SCHOI,TEN heeft 
zich nooit eene rechte voorstelling kunnen maken van de moeilijk
heden . waarvoor de moderne predikers optornden: ook z\jne lof
redenaars hebben niet nagelaten die verwonderlijke onbevattelijkheid 
te vermelden. Eerst veel later, den 8stell F'ebruari 1877, hooren wij 
een hlijdschapskreet over het slaken zijner kerkelijke banden. KrENEN, 
die nooit predikant was geweest, liet zich gezeggen door SCHOl/l'EN, 
die het wel was geweest. Maar HUET en PIERSON, om nu slechts 
deze twee te noemen, waren niet zoo gemakkelijk te overtuigen. 
Bovendien stuitte het HVET geketend te zijn aan het Corp8 Wallon, 
dat doode lichaam gelijk hij het onbewimpeld noemde, terwijl 
Pn<:RSON overwegend bezwaar had tegen eene officieele kerk: in het 
ouderhuis had hij gezien hoeveel bezieling er kon uitgaan van die 
conventikels, die Zondagavond-bijeenkomsten bij DA COSTA of die 
Woensdagavondlezingen in de pastorie van Heemstede. Het kostte 
hem minder het kerkverband te verbreken, waarvoor hij weinig 
gevoelde. 

Om de vervreemding van KUENEN en PIERSON te teekenen, wensch 
ik mij te bedienen van eene beeldspraak, die niet meer of minder 
toepasselijk is dan eene beeldspraak pleegt te zijn. Men hou de in 
het oog, dat omni8 comparatio claudicat. Stel dat een uitgestrekt, 
doch onbewoond en goeddeels onbekend terrein moet worden in 
kaart gebracht. Nu gaan in de eerste plaats de pioniers aan het 
werk. Een paar plaatsbepalingen dienen om de ligging met eene 
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voorloopig voldoende mate van nauwkeurigheid aan te geven. Die 
pioniers trekken het land vluchtig door: zij teek enen op, hier eenen 
bergrug, daar eene rivier; hier sporen van kostbare mineralen; daar 
vruchtbaren akkergrond. De voorloopige kaart is het resultaat ruim 
zooveel van phantasie, als van eene directe opneming. Eerst daarna 
komt het leger der eigenlijke landmeters. Z\j gaan stap voor stap 
naar voren. Driehoeksnetten en wederom driehoeksnetten. In wei
nige weken hadden die pioniers het geheel als in vogelvlucht over
zien. Zij waren tevreden geweest met het uitzicht op een alleen
staanden bergtop. De landmeters ontdekken allerlei fouten en 
foutjes in het oppervlakkig werk. Zij gaan conscientieus aan den 
arbeid .. , maar na maanden z~in z~i nog altijd in het gezicht van 
de kust. Het zal een menschenleeft\id duren eer Z\i gereed z\ln. 
Lang vóór dien tijd zijn zij alle gevallen als offers van het onge
zonde klimaat. 

Om bij mijn beeld te blijven: die pioniers zoowel als de land
meters zijn onmisbaar. De ondernemer die later die terreinen in 
cultuur wil brengen, zal allicht bedrogen uitkomen, als hij onbe
paald vertrouwen stelt in die voorloopig half waargenomen, half 
gegiste resultaten. Maar d.e landmeters kunnen hunne voorgangers 
niet missen: zonder hen zouden Z\j niet eens weten, waar zij ver
moedelijk met vrucht konden werkzaam zijn. Voorop gaan de man
nen der intuïtie; daarna de brigade van het wetenschappelijk en 
nauwgezet onderzoek. W\i kunnen het zonder de verbeelding niet 
stellen. De dichters moeten ons de 'weg wijzen. Zij Z\lll onze 
eerste leermeesters. Eerst daarna komt het proza met zijn nuchter 
verstand. Het zou bekrompen zijn de eene werkzaamheid boven 
de andere te stellen. De verbeelding moet voorop gaan, maar hare 
veroveringen z\ln niet duurzaam zonder krachtdadige bevestiging der 
voorloopig door den vlaggestok aangeduide punten. 

Het springt in het oog, dat deze vergel\jking niet in allen deele 
juist is. KUENEN had zonder de gave der intuïtie zijn historisch
critisch onderzoek niet kunnen schrijven. PIERSON is, vooral in latere 
jaren, waarlijk niet terugg~schrikt voor allerlei micrologische onder
zoekingen, waarin h~j soms bijzonder behagen schepte. Maar toch 
konden zij elkander op den duur niet verstaan. Meer dan eens is 
het voorgekomen, 7,clf..'l nog in een veel later tijdperk, dat PIERSON 

een gevoelen verdedigde, dat KUENEN met zijn veelomvattende ge
leerdheid eerst een paar jaar later zoude omhelzen. De een kon 
in de oogen van den ander achterlijk en bekrompen zijn, terwijl 
de ander den schijn op zich laadde van onbesuisd voorwaarts 
dringen langs een nog niet voldoend ontgonnen pad. Thans heeft 
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het graf zich over beide gesloten en, als wij wijs zijn, zullen WIJ 

ons yoordeel doen met beider werkzaamheid. Het is een vraagstuk 
van temperament, wien wij het liefst zullen volgen. Hij is geluk
kig te pr~izen, die alle eenzijdigheid in zulk eene mate weet te 
te verm~iden als KUENEN of PIERSON. Z~i wisten wel dat men met 
intuïtie alleen er niet komt. Maar even weinig met het geest
doodend verzamelen van bouwstoffen, waaruit niets wordt opge
houwd. Het is te betreuren dat zij hunne krachten niet hebben 
vereenigd. Het is droevig te zien, dat zoo dikwijls in de laatste 
jaren, op allerlei gebied van wetenschap, de coryphaeëll de handen 
niet hebben ineen geslagen, Dit althans is eeu troost, dat onder
scheiden vrienden vau KUENEN hunne hulde niet hebben onthouden 
aan PIERSON en omgekeerd de geestverwanten van PIERSON niet 
zijn achtergebleven, toen er bloemen werden gestrooid op KUENENS 
graf. Ik heb gezien dat PmRsoN zelf medestrooide. 

Ik zag zoo gaarne dat op het aangewezen verschil het rechte 
licht viel. Laat m~i da.'trtoe een woord van KUENEN zelven aan
halen: "Er moet volmondig worden toegestemd, dat w~i het, wat 
het oude Israël betreft, niet ver brengen, wanneer wij blijven staan 
bij hetgeen de letter der verhalen leert. De gave der intuïtie is 
volstrekt onmisbaar. Slechts door divinatie kunnen wij de werke
lijkheid begrijpen. Maar hoe kostbaarder die vermogens zijn, des 
te meer moeten z~i worden in toom gehouden." Dit was een woord 
tegen RENA~ gekeerd, dat PIERSON had kunnen beamen. Maar 
de eigenlijke bedoeling dier woorden blijkt elders: "Laat de ver
beelding hare vleugelen vrij uitslaan - maar eerst beginnen te 
vliegen, waar het rustige en geduldige onderzoek verklaren moet 
ten einde raad te zijn." Dat zonde PIERSON nooit hebben toege
stemd. De verbeelding in dienst genomen als noodhulp: dat had 
hij b~i DA COSTA anders geleereL 

Ik wensch nu te verhalen hoe de ~ Verisimilia" zijn tot stand 
gekomen. 'roen PIERSON in 1877 benoerrul was tot hoogleeraar in 
Aesthetica, Kunstgeschiedenis en de Letterkunde der moderne volken 
aan de Amsterdamsche Universiteit, was die benoeming, ik zal het 
openhartig bekennen, mij onversehillig. Ik had vroeger meermalen 
in kringen verkeerd, die hem niet op prijs stelden. Het aanzien 
van OPZOOMERS philosophische richting was aan het tanen; nog 
minder verwachtte men van zijnen, naar men beweerde, te kwader 
ure zich zelfstandig betoonenden leerling. Zij die dweepten met de 
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liberalen en de liberale politiek, spraken argwanend over den man 
die zich zoo onomwonden had verklaard tegen de neutrale school 
en die de tekortkomingen der liberale partij zoo breed wist uit te 
meten. De moderne theologen waren nog minder goed te spreken 
over dezen apostaat, die met zijne bommen het eens bevriende kamp 
bestookte. Mij waren PIERSONS geschriften toenmaals nagenoeg on
bekend. Ik onderging onbewust den invloed van sommige per
sonen, op wier oordeel ik prijs stelde. 't Is waar: BrsKEN Hm;T 
had mij altijd met onderscheiding over PIERSOK gesproken: maal' 
hoc lang was dat geleden en wat was er veel gebeurd sedert deze 
Leuven verlaten had! 

Ik schaam Ill\i deze bekentenis, muar zij moet mij van het hart. 
Ik hield mij oorspronkelijk op eelligen afstand. De eerste stappen 
tot eelle nadere kennismaking werden door PIERSON gedaan. Voor 
jaren had hij bij EPKEMA een goeden grondslag gelegd en zijne 
kennis der beide oude talen was in den loop der tijden niet inge
krompen, maar aanzienl~ik uitgebreid. Hij las Latijn en Griekseh 
met volkomen gemak. De eerste taal sprak hij ook met groote cor
rectheid, gelijk later bij publieke promoties voor den dag kwam. 
De voornaamste klassieke schrijvers had hij alle gelezen en ook vele 
der minder voorname. Voor Pindarus was hij niet teruggeschrikt, 
even weinig als voor de Enneaden van Plotinus. Thans stelde hij 
zich voor, ook eenigszins op de hoogte te komen van hetgeen de 
Leidsche School onder philologisch-critische methode verstaat. Dat 
hij daartoe bij mij aanklopte, was zeer natuurlijk, want juist had 
ik kort te voren eenige opmerkingen over den tekst van het Nieuwe 
'restament het licht doen zien. Hij had allerlei plannen om z~ine 

studie over de Bergrede te vervolgen en oordeelde dat ik hem 
daarbij van eenigen dienst kon zijn. 

De eerste aanvraag gold iets anders. H\i had de "Orestie" van 
Aeschylus vertaald en nu kwam het verzoek dat ik zoude nagaan 
of hij overal, waar de zeer bedorven tekst dit toeliet, den zin der 
Grieksche woorden juist had gevat. Alleen dit werd gevraagd en 
dit was ook het eenige waartoe ik mij wilde laten vinden: het 
overige was mij al te glibberig terrein. Doch ook aldus beperkt, 
was de opdracht mij niet in ieder opzicht aangenaam. Mijn vriend 
BURGERSDIJK, die zich ook met Aeschylus bezig hield, vertaalde naar 
ver uiteenloopende beginselen. Ik voelde niet de minste roeping 
scheidsrechter te zijn en zoude stellig mij hebben onttrokken, als 
de vriendelijke aandrang zonder onbeleefdheid ware te keeren ge
weest. Dus werden een paar avonden vastgesteld om het hand
schrift, dat geheel gereed lag, te doorloopen. 
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Binnen de eng afgebakende grenzen die ik mij gesteld had, was 
het werk spoedig afgedaan: er viel zeer weinig te veranderen. Maar 
inmiddels was het ijs gebroken en had de vriendschappelijke om
gang zich gevestigd. Ik had PIERSONS rijke kennis en zijn. warm 
gemoed leeren bevroeden en eene toevallige omstandigheid zal het 
overige hebben gedaan. Gel~ik hij mij later meermalen verzekerde, 
had ik in eenc toevallige handbeweging, een oogopslag of ceue los 
daarheen geworpen opmerking somwijlen iets, dat hem zijnen vader 
te hinnen bracht. Ik geloof dat die toevalligheid niet onaanzienlijk 
heeft bijgedragen om mij in zijn vertrouwen te doen deelen. 

Wij spraken af dat wij, behoudens verhindering, wekelijks een 
avond zouden hestemmen voor gemeenschappel~ikc studie. vVanueer 
geene ziekte of buitenlandsche reis zulks verhinderde, hebben wij 
die afspraak met toenemende getrouwheid volgehouden, totdat de 
krachten hem ontzonken. Men sta m~i toe de herinnering nog eens 
op te halen. Klokslag halfnegell kwamen wij beurtelings bij elkan
der aan huis. Eerst moest het nieuws van den dag worden afge
handeld : d. w. z. geen politiek nieuws, want dit had voor ons 
weinig aantrekkelijks en PllmsoN was ook geen hartstochtelijk 
couranten lezer ; maar ik bedoel het loopend Academienieuws, een 
pas verschenen hoek dat ons beiden belang inboezemde, eenig ge
wichtig sociaal verschijnsel, natuurlijk ook particuliere aangelegen
heden. Dan,nnede was al spoedig een uur of langer zoek gebracht. 
N u de taak die wij ons gesteld hadden: allicht nam deze een paar 
uur in beslag. Daarna hadden wij altijd nog wel iets op het hart. 
Er waren zoovele personen die wij beiden in verschillende levens
perioden hadden gekend, HUET, KUENEN, OP'lOOMER, Buys en wie 
al niet meer. En dan gingen wij nog verder met onze herinneringen 
terug, soms tot onze kindsheid. Beiden hadden wij een rond jaar 
onr,c Zondagavonden moeten besteden aan het van buiten leeren der 
52 afueelingen van den Heidelbergschen catechismus. Wij brach
ten ons ook helangrijker dingen te binnen. Bij voorkeur verwijlde 
PIEltSON bij de dagen van het Réveil. De eigenlijke naam dier 
richting was mij oorspronkelijk onbekend, maar als opgroeiende 
knaap had ik dan toch uit de verte het een en ander aanschouwd, 
dat mij eerst nu in samenhang verscheen en duidelijk werd. Zoo 
goed als alles wat in de "Oudere Tijdgenooten" staat, heb ik hem 
hOOI'Cn verhalen, met menige kleine bijzonderheid als toegift. Mij 
staan die toestanden thans zoo levendig voor den geest, als badde 
ik zelf zoo iets bijgewoond. Ik zie de personen met verwonder
lijke duidelijkheid. Mr. H. J. KOEN EN heb ik nog eenigermate ge
kend. GROEN VAN PRINSTERER heb ik althans éénmaal gehoord. 
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Maar ook de kleine, bewegel\ike DA COSTA staat voor m,i, zoo goed 
als VV IUE1U Dl': CI,ERCQ, den hoed eenigszins naar achteren; de beide 
armen op den rug, zoodat de stok in de hand van achteren neer
hing. Zelden ging een avond voorbij, zonder dat iets van dit alles 
ter sprake kwam. En dan was er nog zooveel meer: eene philanthropi
sche werkzaamheid van den eenen broeder, eene staathuishoudkundige 
theorie van den anderen. Het middernachtelijk uur had lang geslagen. 
'Vij waren al opgestaan; ik hield den knop van de deur in de 
hand en er bleef altijd nog zooveel te bespreken. Nu dan, tot de 
volgende maal. 

In "Levensbeschouwing", p. 385, is eene plaats die mij nu in 
de gedachten komt: "De gezelligheid zet in ons gemoed al de 
sympathieke snaren in trilling; doet met den wijn en als de wijn 
in den beker den geest vonkelen en schuimen; wekt en wet de 
scherpzinnigheid; maakt de tong rad en gladt de lippen; ontsteekt 
de fantasie, en jaagt van uit den achtergrond van onze ervaring de 
luimige paradoxen op, diepe gedachten vaak in karnavalskostuum, 
die de wederpart~j vriendelijk plagen en aanzetten en uitdagen tot 
het aanvaarden van en zich mede werpen in dat prettig steekspel, 
waarvoor onze taal, tot hare schande, geen eigen woord bezit, om
dat het veel degelijker is dan gebabbel, veel onschuldiger dan ge
konkel, veel opgewekter dan gekeuvel, veel gepeperder dan kout, 
en noch den ernst heeft van een gesprek, noch de verveling of de 
deftigheid van een samenspraak, noch, en allerminst, het beangsti
gende van een onderhoud". Welnu, in dat "prettig steekspel" was 
Pn:RSON een volleerd meester. Er zijn velen, zoo jongen als ouden, 
die van die heerlijke gave hebben genoten. Doch ik moet verder. 

rroen wij met de "Orestie" hadden afgerekend, kwam al spoedig 
het plan ter sprake om de Brieven van Paulus te zamen te bestu
deeren. Vóór al het andere trachtten wij zonder eenige vooropge
vatte meening ons rekenschap te geven van ieder door ons waar
genomen verschijnsel. Waar wij zwarigheden ontmoetten, - en dat 
was helaas ieder oogenblik het geval - raadpleegden wij debeste 
in terpretes , doch meestal zonder vrucht. Zij waren zich van onze 
bedenkingen niet bewust geweest, en zoo zij al iets daarvan hadden 
gevoeld, dan trachtten zij in den regel het onverdedigbare goed te 
praten. Was elke andere vergoelijking mislukt, dan bleef nog altijd 
de ultima ratio: Paulus worstelende met een hem niet gemeenzaam 
dialect: eene oplossillg, waarvan ik dan op mij nam het volstrekt 
nietswaàrdige in het licht te stellen. Van anderen steun verlaten 
poogden wij dan zeI ven eene bestaanbare verklaring te vinden van 
de raadselen, die ons in spanning hielden. Op die wijze zijn de 

Jaarboek 1897. 2 
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"Verisimilia" ontstaan, waarover zoo aanstonds moet gehandeld 
worden. Zij hadden ons geruimen tijd bezig gehouden en lIU wer
den wij tot iets anders getrokken. Wij lazen, evenzeer uiterst zorg
vuldig, de Brieven van keizer .Juliaulls, het Evangelie van .Jolmunes, 
de Characteres van Theophrastus, de Politica van Aristoteles en nog 
veel meer. In de laatste jaren waren wij weder teruggekeerd tot 
het Evangelie van .Johannes. Beiden hadden w~i door herhaalde be
studeering den indruk gekregen dat de schrijver, wie h~i dan ook 
verder mocht geweest z\in, in het bezit was geweest van ruim zoo 
goede authentieke gegevens voor het lewn van .Jezus als de drie 
synoptici. Het was de moeite waard dit na te gaan; maar onze 
vermoedens bleven onzamenhaugellde eu on bewijsbare subjectieve 
opvattingen, fHe wij zelvell de eersten waren om te wHutrouweu. 

Ik opperde een ander bezwaar. 'Vanneer PmRsoN b~i ,Johannes, 
even als vroeger bij Paulus, overal oneffenheden bespeurde, leemten, 
barsten, scheuren: in éen woord, wanneer hij gebrek aan behoor
lijken samenhang aanwees, dan moest ik de juistheid zijner obser
vaties toegeven. Als hij ze mij toonde, 1,ag ik die oneffenheden 
even duidelijk als hij. Ma.:'lr, placht ik te repliceeren, ook een ge
polijst oppervlak vertoont overal barsten en scheuren, wanneer men 
slechts een vergrootglas neemt, dat sterk genoeg is. Natuurlijk kon 
PIERSON dit niet toegeven: stel ik mijne eischen te hoog, heweerde 
hij, dan moeten bij alle auteurs dergelijke onregelmatigheden voor 
den dag komen, bijv. ook b\j de groote fransche prozaïsten, b\j 
welke ik toch niet dergel~iks bespeur. Of zouden soms, vervolgde 
h\i aarzelend, de ouden het zich gemakkelijker heb hen gemaakt 
dan wij? Er moest een eerlijke proef worden genomen. W~j zouden 
een werk uit de oudheid en een uit den nieuweren tijd door het
zelfde microscooop bezien. De Ïllhoud moest belangrijk, doch door
zichtig z~in. On1,e kennis viel op de Apologie van Plato en een 
Lijkrede van Bossuet. Dit plan is niet meer ten uitvoer gelegd: 
slechts drie- of viermaal hebben wij ons eenen avond in Plato ver
diept. Voorl(>opig was de uitslag, gelijk ik gevreesd had. Ieder 
weet dat in de Republiek de regelmatige gang van het betoog her
haaldelijk gestoord wordt: thans vertoonde zich in de zooveel korter 
Apologie iets dergelijks. Ik kon het niet tegenspreken, hoewel ik 
het als het ware ex officio beproefde. Doch de principieele vraag 
blijft onopgelost: het krachtig microscoop is verbroken. Onze laatste 
te mijnent aan de studie gewijde avond was in November 1894: 
om vele redenen zal ik dat niet licht vergeten. Te middernacht 
wankelde hij toen hij wilde opstaan en zag ik hoe zijn grootsch 
aangelegd intellect geschokt werd. Nog ééne kortstondige opflik-
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kering en toen begon de ondergang, langzaam maar zeker, onweder
roepelijk. 

Ik kom thans tot de " V erisimilia" , welke in hoofdzaak zes 
Brieven van Pa.ulus behandelen. Wij begonnen de studie met den 
oprechten weusch zoo onpartijdig doenlijk te zijn. Liefst van alles 
hadden wij alle zwarigheden uit den weg geruimd, ten einde ons 
eene cenigszins juiste voorstelling te verschaffen van den toestand 
der oudste ehristelijke gemeenten. Handboeken en verklaringen 
stonden ons in voldoende mate ten dienste. Maar, zooals ik reeds 
zeide, w~i struikelden allenvege over moeil~ikheden, die onze voor
gangers nauwelijks met den vinger wilden aanraken. Dat de logi
sehe samenhang telkenmale werd verhroken, was niet eens het ergste. 
Hoe hebben wij ons den man voor te stellen, die deze brieven 
heeft verzonden? Wie waren de lieden voor wie deze geschriften 
oorspronkelijk bestemd waren? W~i vonden geen antwoord. Waren 
die Romeinen en die Galaten Christenen uit de ,loden, Christenen 
uit de Heidenen, of uit beiden gemengd? Geen van deze drie 
onderstellingen gaf behoorl~ik rekenschap van de versch~insels, die 
wij met zorg hadden verzameld. De interprete8 wisten het niet, de 
oudste niet, en de jongste en allerjongste ook niet. In alle nederig
heid meenden wij toch beter Grieksch te verstaan dan de groote 
hoop der geadresseerden: als wij het niet verstonden, wat hadden 
dan die onlangs bekeerden, meest menschen uit den geringen stand, 
aan die dogmatische vertoogen? Wat bewijskracht hadden die plaat
sen aan de Septuagint ontleend voor Christenen uit de Heidenen? 
\Vat nut had die bestr~iding der besn~idenis voor Christenen uit de 
.Joden? W~i vroegen dit, en zooveel meer, met allndrang; maar 
onze zegslieden, die de zwarigheden dikwijls ook wel gezien had
den, bleven altijd een afdoend antwoord schuldig. Dus, besloten 
wij, moet een andere weg worden ingeslagen: het platgetreden pad 
voert nimmer tot een uitweg. 

Bij het lezen en herlezen meenden wij, telkens en telkens weder, 
twee bestanddeelen te ontdekken. Daar waren pbilosopbisch-dogma
tische beschouwingen; daar waren ook welgemeende, hartelijke ver
maningen. Het onderscheid' viel licht te makell. Wij constateerden 
dat over het geheel de gewone gemeenteleden, in vroeger en in 
later t~id, zich weinig hadden bekommerd om die redeneerende 
gedeelten, maar Paulus hadden erkend in zijne roerende deelneming. 
W~i merkten verder op, dat die philosophische pericopen zeer dik
wijls weinig of niets specifiek christelijks hadden: niet zoozeer 
Christus als de Geest in het algemeen werd daarin verheerlijkt. 
W ij hadden verder eenen naam noodig en noemden die gedeelten 

2* 
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de Joodsche fragmenten, in de overtuiging dat deze vermoedcl~ik 
zeer oud zouden z\in, mogelijk nog ouder dan de aanvang onzer 
jaartelling. Daamau,st dachten wij ons een Paulus, - wij noemden 
hem ter onderscheiding Episcopus - die wellicht tegen het midden 
der tweede eeuw die Joodsche stukken opnieuw had uitgegeven en 
met zijne zoo goed bedoelde vermaningen verrijkt had. Zoo stond 
het dus geschapen: de onbegrijpel\ikheid stond vast: onze gissinp; 
was . . . . niets dan onze gissing. Vandaar de titel, dien wij ont
leenden aan JOHA"K"KF~" PIlm.soN, den leerling van V AI.CKENAER. 

Er staat in dit hoek nog meer, dat ik nu op zijne plaats laat. 
Alleen vestig ik nog de aandacht op het laatste hoofdstuk, Waar 
onderscheid wordt gemaakt tusschen de zes verschillende voorstel
lingen van Christus, die in het Nieuwe Testament voorkomen. Dit 
ook om den vorm hoogst aantrekkelijke hoofdstuk, mag ik te eerder 
onder de. aHndacht des lezers brengen, dewijl mijn aHndeel hier 
geheel op den achtergrond blijft. 

Het zou nutteloos zijn te ontkennen, dat wij door ons werk de 
theologen ontstemd, niet overtuigd hebben. In één opzicht was dit 
eenigermate onze schuld. Wij hadden aan het slot van het boek 
twee aanhangsels toegevoegd: het eene behandelde den wankelenden 
grondslag van de tekstcritiek op het Nieuwe 'festHment ; het andere 
de vruchteloozepogingen onzer voorgangers om het onverstaanbare 
verstaanbaar te maken. 'Vij hadden ongetwijfeld beter gedaan met 
deze onderwerpen vóór al het andere af te doen. Wij hadden ge
makkelijker overtuigd, als wij niet den sch~in hadden gewekt Van 
onvoorbereid aan het werk te zijn getogen. 1'hans ûe ik die fout 
van compositie duidelijk in. Z\j ware wellicht niet begaan, als ons 
werk niet in het midden voor eenige maanden ware afgebroken 
geworden door PIERSONS Grieksche reis. 

Van alle kanten kwamen bestrijders opdagen, die zich niet altijd 
juist rekenschap hadden gegeven van onze bedoeling. PIERSON was 
een van hen, die onbillijke tegenspraak moeilijk kunnen verdragen 
en spoedig tot een heftig antwoord verleid worden. Het gelukte 
mij intusschen hem te overtuigen, dat voor het oogenblik bij eene 
anticritiek geen baat was te vinden. liater zoude mogelijk de tijd 
geschikt zijn voor eene beginsel matige wederlegging. Inmiddels 
zoude ik op eigen hand. eenige lichte troepen vooruitzenden. Men 
vindt ze - ik moet daarvan wel melding maken - in de 
"Mnem08yne" 1888, p. 355. "Nueulae" had ik het opstel betiteld. 
Ik stelde daarin een veertigtal vragen, die opgelost moesten worden 
door hen die beweren, dat zij de brieven van Paulus en bepaalde
lijk dien aan de Galaten begrijpen. Ik heb wel van den een· en 
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ander gehoord, dat hij de door mij opgegeven "noten" zou kunnen 
kraken, ook wel geloofde dat geleerder menschen het gemakkelijk 
zouden kunnen doen; maar tot op den huidigen dag zijn, voor 
zoover ik weet, mijne Nuculae ongekraakt. 

Daarbij kwam in hetzelfde jaar 1888 iets anders. Men weet dat 
de 'fubingsche critiek steeds heeft vastgehouden aan de echtheid 
der vier zoogenaamde hoofdbl'ieven van den Apostel. Nu kwam een 
Duitseher, R. STIWK met name, in het strijdperk met het uitvoerig 
betoog, dat bepaaldel\jk in den Brief aan de Galaten voor den 
interpres de moeilijkheden onoverkomelijk waren, zoodat wij vol
strekt verhinderd worden aan dezen brief, en aan de andere brieven 
trouwens ook, eelle plaats aan te wijzen in het midden der eerste 
eeuw', maar genoodzaakt worden al deze geschriften omstreeks eene 
eeuw jonger te maken. Zij zouden dus ontstaan zijn ongeveer in 
den tijd, waarin wij van elders kunnen nagaan, dat het Nieuwe 
'festament, in het algemeen gesproken, den vorm heeft verkregen, 
dien het in d en loop der tij den heeft behouden. Wat ons Biet was 
gelukt, werd door STECK bereikt. Onderscheidene geleerden - na
tuurlijk spreek ik alleen van beoefenaars der onafhankelijke weten
sehap - verklaarden zich door STl;CK overwonnen, of althans door 
zijne argumenten aan het wankelen gebracht. Zelfs onze meest ge
vreesde tegenstander, in het "Theologisch Tijdschrift", die ons op 
alle punten had bestreden, verklaarde mij schriftelijk, dat hij zekerlijk 
geen vrede had gesloten met onzen Paulus Episcopus, maar evenwel 
in zijne overtuiging geschokt was en z\jne principieele bestrijding 
introk. Wij zullen moeten afwachten, welke C01ll111Ulli8 opinio zich 
langzamerhand vormt. 

Zooals ik in het voorbericht van den tweeden druk van "Hellas" 
reeds verhaald heb, had PIERSON in den zomer van 1886 het plan 
opgevat om de geestelijke voorouders onzer tegenwoordige euro
peesche beschaving te beschrijven. "Volken, personen, tijden," zoo 
had hij zich voorgesteld, "zijn ons voorafgegaan, elk in het bezit 
vooral vaneen der geestelijke goederen, die bij ons vereenigd voor
komen.Zij zijn klassiek ten aanzien van dat éene: Israël, om iets 
te noemen, ten aanzien der religie; Hellas ten aanzien der kunst. -
Onze geestelijke voorouders bezaten elk minder dan wij thans be
zitten, maar zij bezaten uit zich zelf en ongeschonden wat bij ons 
een afgeleid en gemengd bezit is; eeu bezit dat in allerlei vergelijk 
heeft moeten treden. Ik wil hen beschrijven in hunne onverzwakte 
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en ongerepte oorspronkelijkheid." Dat was de reuzenarbeid dien hij 
aanvankelijk wilde ondernemen en welk plan hij, blijkens "de Gids" 
1879, IJ, p. 212, jaren lang met zich had omgedragen; maar al 
zeer spoedig kwam hij tot de overtuiging, dat hij zich zoude moeten 
beperken. Reeds in het voorbericht van "Israël" lezen wij: "Alle 
voorouders te schetsen zou niet eens de tijd gedoogen, waarop de 
schrijver nog hopen mag." Hij had zich mitsdien laten leiden "door 
de overtuiging, dat men alleen kan begrijpen en teruggeven wat 
men liefheeft, en door den wensellom zooveel mogelijk onderwer
pen te behandelen, die hem reeds dikwerf hadden bezig gehouden." 
.Maar daarmede was de samenhang tusschen de deelen verbroken. 
Het was hem zelven niet ontgaan; "Met dit deel," zoo lezen wij, 
" wordt een reeks monografiën geopend, die te zamen éen doel 
hebben: het schetsen van volken of personen, aan wie onze euro
peesche beschaving haren inhoud verschuldigd is; het schetsen van 
geestelijke voorouders." "Vil men het boek Haar billijkheid beoor
deelen, dan moet men dit wel in het oog houden. De oorspronke
lijke titel van "Geestelijke Voorouders" werd bewaard, maar onder 
het bewerken raakte die gedachte op den achtergrond. Het wordt 
nu eene monografie. Israël, het volk van den godsdienst, vmrdt 
geschilderd; maar er wordt bijna geen woord gezegd over hetgeen 
beschaafd Europa langs allerlei kanalen aan dat volk heeft te dan
ken. Had PnmsoN inderdaad onze geestelijke voorouders en hunnen 
invloed op al ons denken en handelen willen beschrijven, dan ware 
het ook niet noodig geweest om op te klimmen tot hetgeen hij 
"oorspronkelijk Israël" noemt en had hij kunnen beginnen met 
den terugkeer uit de Babylonische gevangenschap en mogelijk nog 
veel later. 

Een recensent, die blijkbaar ontstemd was, heeft over dit boek 
z~in oordeel gezegd. Hij acht het nauwelijks der moeite waard, met 
den schrijver in gedachtenwisseling te treden. PIERSON zal eenige 
losse invallen zonder veel nadenken en met vlugge pen hebben ter 
neder geschreven. Mij is dit terrein vreemd en de auteur heeft slechts 
zelden met m~i over dit deel gesproken. Maar dit weet ik wel, dat 
h~i na ernstige studie aan het werk is getogen en niet zou verlangd 
hebben vergissingen te verontschuldigen door overijling te pleiten. De 
Heilige Schrift in haren geheelen omvang was van zijne jonkheid 
af zijne liefde geweest. In het ouderlijk huis - znsterstemmen 
hebben het mij verzekerd - kon niemand zich met AI.J,ARD in 
bijbelvastheid meten. Men kan over de Schrift niet welspre
kender schrijven dan PIERSON gedaan heeft in de vierde uitgave 
van "Intimis" . p. 248, vlgg. Hij mocht dan later als ol1geloovige 
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verketterd zijn geworden; maar de Bijbel lag altijd naast hem. Dat 
exemplaar, dat zijne moeder hem geschonken had, toen hij naar 
de Universiteit vertrok, was door het jarenlang voortgezette 'gebruik 
geheel versleten; maar 't werd in waarde gehouden en is mij meer 
dan eens getoond. De nooit afgebroken studie van het Hebreeuwsch 
had h~i nu weder met kracht aangevat en 't wekte zijne belang
stelling sommige voorname gedeelten, inzonderheid der profeten, 
met een kundig en nauwgezet Israëliet te zamen te lezen, ten 
einde te vernemen, hoe deze zich stelde tegenover de allerwege op
rijzende critische vraagstukken. Juist het Oude rrestament had voor 
hem iets aantrekkelijks in zijne geheimzinnigheid. Het laatste weten
schappelijk boek, dat hij gelezen heeft, toen reeds de duisternis 
over zijnen geest begon neer te dalen, is waarsehijnlijk geweest 
het geschrift van HUGO vVrscKLER over de geschiedenis van Palestina 
in den alleroudsten tijd, bij het licht der opgravingen van rrell-el
Al1larna. Nog op den dag der begrafenis verhaalde zijn oudste 
hroeder, dat hij weinige dageu te voren te 's Hage had gepredikt 
over een tekst uit het Oude Testament, (1 Sam. 25: 2 IJ, vgl. 
"Israël" p. gO) op welks belang hij was opmerkzaam gemaakt door 
hroeder ALI,ARD, toen hij den l~ider zijn laatste bezoek bracht. 

Natuurlijk had PmRSON zich op de hoogte gesteld van hetgeen 
in de laatste jaren over de critiek van het Oude Testament is ge
leverd. Hij somt de breede lijst der geschriften op, die hij geraad
pleegd heeft, maar overigens, zooals in een Essay noodzakelijk is, 
gaat hij zijnen eigen weg, zonder zich op te houden met het be
strijden van andere meeningen. Op een gedeeltelijk zoo duister 
terrein, waar nog zooveel valt te effenen, laat het zieh verwachten, 
dat deskundige lezers hier en daar bezwaren hadden. Zoo heeft 
Prof. VAI,E'l'ON (Utrecht) nauwgezet onderzocht wat PnmSON omtrent 
de profeten beweert. Het zou mijnerzijds dwaze aanmatiging zijn, 
als ik in dit ingewikkeld geding wilde uitspraak doen; Maar ééne 
opmerking moge mij vergund zijn. 

Zal ik het een deugd of een gebrek noemen? - onder het 
lezen van deze monographie wordt mijne belangstelling steeds 
grooter; met welke woorden ik ook wel kan uitdrukken, dat de 
beschrijving van het "oorspronkelijk Israël" mij niet in gelijke 
mate boeit. Die oud-testamentische studiën zijn mij vreemd, maar 
zoolang PIERSON zioh bezig houdt met die schaduwachtige tijden, 
gevoel ik mij sceptisch gestemd, evenals wanneer ik verneem van 
pogingen om de oudste geschiedenissen van Griekenland en Italië 
te ontwarren. "Wat weet men er van?" denk ik dan op mijne 
beurt. Ik geef toe, dat de vorm vaneen Essay geleerde discussies 
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verbiedt, maar met een enkel woord had ik toch gaarne hier en 
daar de gronden ecner bewering vernomen. Vele critici bijv. dur
ven tegenwoordig niet dan weifelend spreken over den uittocht uit 
Egypte. Ik weet wel dat sedert de laatste maanden eene Egyptische 
inscriptie ons schijnt te leeren, dat reeds onder koning Meneftha 
Israël in Palaestina was gevestigd. Maar wanneer ik naar mij zei ven 
mag oordeelen, hadden de lezers over die twijfelingen wel iets meer 
willen hooren. Het kan hun niet anders dan aangenaam zijn, dat 
zij al voortlezende langzamerhand vasteren grond onder de voeten 
krijgen. 

Het vele dat PIERSON had te zeggen, moest in een enkel deeltje 
worden samengeperst. Hij was zich wel bewust van dit. bezwaar 
en verontschuldigt zich aan het slot der Inleiding: "den lezer wordt 
de tijd bespaard, dien het zoeken naar beknoptheid den schrijver 
kost." Dat is waar: het heeft hem heel wat moeite gekost zijn oor
spronkelijk manuscript tot den tegenwoordigen omvang in te krim
pen. Maar die gewilde kernachtigheid vordert toch zekere inspan
ning, die wel eens bedenkelijk wordt, als men niet reeds te voren 
met de behandelde vra.'lgstnkken eeriigermate bekend is. Mij per
soonlijk heeft het meest aangetrokken wat over de Spreuken en de 
Psalmen gezegd wordt. Bij de laatste bewerking schijnt mij allerlei 
te zijn weggesneden, wat wel niet onmisbaar was, maar ook niet 
te eenenmale overtollig. Zeker is het, dat het publiek grooter be
langstelling heeft betoond in "Hellas" dan in "Israël". 

V ree md is de klacht van Prof. V AJ.ETON, dat bij wijlen de toon 
des schrijvers zoo weinig ernstig is voor het onderwerp. Zoude 
iemand wezenlijk meenen, dat PJERSON dit groote werk zoude heb
ben ondernomen, als hij niet doordrongen ware van het gewicht 
zijner taak? Hij was waarlijk niet verlegen om een onderwerp. 
Het is waar dat hij was opgevoed in afkeer van zinledige deftig
heid. De invloed van het :Pransch op zijne ontwikkeling, ofschoon 
veel minder diep dan bij HUET, leidde hem in dezelfde richting. 
Mogelijk kan ik gissen wat Prof. V AJ,l~TON gehinderd heeft. De 
scherpzinnigheid, het zout van ons aesthetiseh leven, gel\ik PJERSON 
zelf ergens gezegd heeft, bestaat in het ontdekken van verschil, 
waar ieder ander overeenkomst ziet: die gave was hem allerminst 
ontzegd. Anderen weten overeenstemming aan te wijzen, waar ge
woonlijk slechts verschil wordt bespeurd. Deze geestesrichting trad 
bij PnmsoN niet zoozeer op den voorgrond. Wanneer hij zich enkele 
malen op deze helling waagt, voel ik onmiddellijk dat hij buiten 
de grenzen van zijn rijk is getreden. Geestig kan het zijn, uiteen
loopende tijden, volken, personen te vergelijken en met een enkel 
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woord aan te duiden wat ZIJ gemeen hebben: MAcAuLA Y was 
daarin een meester. Vooral in "Israël" vindt men herhaaldelijk 
dergelijke parallelen, maar voor mijn gevoel hebben de meesten 
iels gekunstelds. Zij hebben zich niet uit zichzelven aangeboden, 
maar zijn bijeengezocht. In "Hellas" is niets van dien aard. 

Dit tweede deel is een paar jaar later verschenen. Het sta..:'tt op 
zich zelf en is door den schrijver niet ontworpen als behoorende 
tot een grooter geheel. Daaraan viel niet langer te denken; en de 
titel van "Geestelijke Vooronders" is deswege, om misverstand te 
voorkomen, bij de tweede uitgave weggebleven. Toen de eerste 
aflevering, die over het grieksche epos handelt, in den nazomer 
van 1889 voltooid was, vertoonden zich reeds ernstig en onafwijs
baar, de eerste voorboden der kwaal, die binnen ettelijke Jaren 
PIERSONS krachtig gestel zoude sloopen. 

Ook in een ander opzicht lijkt mij de hoofdtitel onjuist. Oor
spronkelijk was het plan onze moderne beschaving te ontleden en 
tot hare samenstellende elementen terug te brengen. Er moest dus 
worden aangetoond, wat onze kunst in al hare uitingen aan Grie
kenland verSchuldigd is. Men kon met eenig recht beweren, dat 
ieder onmiddellijk bespeurt wat de moderne wereld aan Israël als 
het volk van den godsdienst is verschuldigd; het Christendom, 
waarvan onze kunst, onze letterkunde, onze wijsbegeerte, onze weten
schap doortrokken is, is uit de Joden. Maar het springt veel minder 
duidelijk in het oog, hoeveel wij op ieder gebied aan de Grieken 
verschuldigd zijn. Behooren zij tot onze geestelijke voorouders, dan 
moet dit duidelijk en klaar worden uiteengezet. Intusschen is het 
standpunt ongemerkt verschoven. PIERSON vraagt niet langer wat zij 
voor ons zijn geweest, maar wat zij voor ons meer en meer moeten 
worden. Hij beschrijft uit welk oogpunt hij hunne kunst en letter
kunde beschouwt en, laat ik er bijvoegen, dat was juist wat het 
publiek verlangde te weten. Onze academische jeugd wordt jaren 
lang bezig gehouden met de grieksche taal- en letterkunde. Succes 
was verzekerd aan het werk van een en veelzijdig ontwikkelden ge
leerde, die wilde zeggen wat die Grieken voor hem geweest waren. 
Maar dat is gansch iets anders dan wat volgens het voorbericht 
van "Israël" in het oorspronkelijke plan lag. 

Men heeft zich dikwijls voorgesteld, en somwijlen is het ook in 
recensies stilzwijgend aangenomen, dat PIERSON zonder inspanning 
schreef, en zich meer dan wenschelijk was liet leiden door losse, 
invallende gedachten, die bijwijlen zonder veel critiek aan de druk
pers werden toevertrouwd. Wanneer men lette op zijne ongemeene 
vruchtbaarheid, moest men wel tot die onderstelling vervallen. Er 
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vormde zich eene traditie, die te betrouwhaarder scheen, omdat zij 
steunde op een onloochenbaar feit. Het is nu eenmaal zoo: wij 
zijn traag in het erkennen der superioriteit en de middelmatigheid 
beoordeelt het huitengewone liefst naar eigen bekrompen maatstaf. 
Ik voor mij heb PIERSON jaren lang Han den arbeid gezien, dikwijls 
op een terrein, dat mij niet geheel onbekend was. Ik weet iets 
van zijne ontzagwekkende arbeidskracht. 'Vat kon hij spotten, zoo 
lang zijn lichaam hem gehoor7,aamde, met eenen werkdag van acht 
uren 1 Aan slaap had hij zeer weinig behoefte. Yermoeidheid kende 
hij niet. Hield een onderwerp hem vast, dan wees hij iedere af
leiding van de hand. Acht uren! Als het moest, werkte h~j blijkens 
zijn dagboek bijkans den dubbelen tijd. Naast hem schaamde ik 
mij geregeld over mijn tij dverspill en. Hoeveel hij hechtte aan het 
zuinig gebruik van zoogenaamd verloren oogenblikken, heeft h~i 

zelf ons gezegd in zijne "Levensbeschouwing", en omstreeks dien
zelfden tijd heeft hij dit onderwerp opzettelijk behandeld in een 
voor het "Yaderland" bestemd feuilleton met het opschrift: "Lezen 
en schrijven". 

Men \\(me niet, dat die geprezen, schoone vorm, waarin hij zijne 
denkbeelden kleedde, zonder inspanning was verkregen. Er werd 
geen woord gedicteerd - want daaraan gaf hij in later jaren de 
voorkeur - voordat hij het hoofdstuk, de paragra,,'lf geheel afge
werkt en doordacht in het hoofd had; doch dat was een eerste, 
ruw ontwerp. Inzonderheid hij de "Geestelijke Voorouders", waar 
de rijkdom der stof menigmaal dreigde hem te overmeesteren, volgde 
dan eene hvee-, driemaal herhaaJde omwerking. Hij erkent het, in 
het voorbericht van "Israël", dat eerst langs dezen weg de vereischte 
heknoptheid werd verkregen, en zijne getrouwe secretaresse kan het 
bevestigen, ook door het toonen van toevallig bewaarde brouillons. 

Er moet met nadruk worden gezegd, dat "Hellas" de vrucht is 
van zelfstandige studie der ouden. Natuurlijk kende PIERSON z\ine 
oude auteurs sedert jaren; maar voor dit bepaalde doel zijn ~~j 

zorgvuldig herlezen, gelijk trouwens ook wel blijkt uit de voor een 
aanmerkel~jk deel geheel oorspronkel~ike opvatting. Verder kan het 
aan een en philoloog niet ontgaan, dat hij bovendien heel wat ge
lezen heeft van hetgeen ov'er die oude auteurs door de geleerden 
gezegd is. Ik voor mij herken hen zonder moeite tusschen de 
regels. 

Somwijlen heb ik mijne bedenkingen. Ik weet niet, of ik PIERSON 

geheel kan volgen in wat hij beweert over de godenwereld bij 
HOMERUS. Aesthetische en critische behandeling leiden niet nood
wendig tot identieke resultaten. Zoo zoude ik meer kunnen noemen, 
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dat thans niet op mijnen weg ligt. De verdeeling in vijf afdeelingen, 
Epos, Geschiedenis, Drama, Wijsbegeerte, Kunst, heeft onmiskenbare 
zwarigheden. Waar hier PINDAlWS onder te brengen? Toch moest 
deze dichter, dien PIERRON zoo hoog schatte, met zekere uitvoerig
heid worden behandeld. Naar mijnen smaak zijn de bladz~iden aall 
hem gewijd de beste van het geheele boek; maar het heeft moeite 
gekoRt om in het tweede hoofdstuk voor hem ruimte te maken. 
De Redenaars z~in niet eens zoo gelukkig; zij worden met stilzwijgen 
voorbijgegaan. Ik geloof trouwens niet, dat PIERSOX veel gevoe.lde 
voor de gerechtelijke welsprekendheid. 

Om het rechte genot vall dit boek te hebben, moet men te 
voren eenigszins op de hoogte van het onderwerp zijn. Het ... vare 
evenwel miskenning, de lectuur alleen aan onze philologen over te 
laten. Zeer veel, niet alles, kan door iederen beschaafden lezer 
worden op prijs gesteld. Zoo bijv. de beschrijving van het Atheen
sche volkskarakter, p. 285 vlgg. Nu allen vege de aandacht van 
ons publiek op Plato wordt gevestigd, zal menigeen met belang
stelling de analyse zijner dialogen lezen, bepaaJdel~ik wat PIEltSON 
over de "Leges" schrijft, het boek dat h~i, ook blijkens "Oudere 
'l'ijdgenooten", p. 201, sedert jaren als opmerkelijk psychologisch 
versch~insel, zijne bijzondere aandacht had geschonken. Aan den 
anderen kant - want w&:'1,rom zoude ik niet openhartig zijn -
voelt men gereedelijk dat PnmsoN niet voor ûjn genoegen Aristo
phanes las: deze soort van letterkunde is hem niet sympathiek. 
Men hoore hem liever over Aeschylus en over het treurspel in het 
algemeen. Om dit in het voorbijgaan op te merken: hij kan het 
komische element in de letterkunde niet hoog schatten: het wordt 
niet alleen in "Hellas" onomwonden uitgesproken, maar evenzeer 
in "Tijdspiegel" 1875, Il, p. 145. In overeenstemming daarmede 
oordeelt h~i over DICKENS zeer terughoudend in ,,rüjdspiegel" 1880, 
I, p. 501. Eenmaal heeft men den wensch uitgesproken, dat hij 
zijne krachten moeht hebben beproefd aan het schr~iven van een 
blijspel: ik ben zeker dat h~i er nooit aan gedacht heeft. Familie
leden en intieme vrienden' bewaren een vroolijk stukje, dat h~i bij 
een huislijk feest heeft laten opvoeren, maar PIERSON zoude stellig 
niet gewild hebben, dat iets dergelijks in het openbaar werd be
sproken. 

Maar ik keer tot "Hellas" terug. In één opzicht is de laatste 
a,fdeeling, die over de Kunst, het best geslaagd. Wat PmRsoN over 
de Grieksche letterkunde r..egt, heeft ongetwijfeld een eigenaardig 
waas van oorspronkelijkheid; het is b~j uitstek zijne beschouwing, 
die hem doet kennen, even goed of nog beter dan de Grieken 
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zelven; maar het gold toch schrijvers, over wie al zoo talloos vele 
malen gehandeld is. Met de kunst is het iets anders. Ik denk aan 
de belangrijke ontdekkingen der laatste tientallen van jaren, die ons 
eerst in staat hebben gesteld de geschiedenis dier richting althans 
in groote trekken na te gaan. In Griekenland zelf had PIlmsoN 
kort te voren alle aandacht aan de oude kunst gewijd. Afbeeldin
gen stonden hem in grooten getale ten dienste. Eindelijk brachten 
zijne colleges van zelf mede, dat hij de literatuur over de kunst
geschiedenis geregeld bijhield. Da",'trdoor heeft inzonderheid deze 
laatste afdeeling iets ongemeen aanschouwelijks. PnmsoN bezit het 
geheim om over de oude kunstvoortbrengselen aldus te spreken, 
dat wij die beelden, die gebouwen voor ons zien en nauwelijks 
ons bewust worden, dat de afbeeldingen ontbreken. Met grooten 
tact maakt hij voelbaar, wat wij reeds weten en waar ons weten 
ophoudt. Het bewijst iets voor den goeden smaak van ons publiek, 
dat "HeUas" een tweeden druk heeft beleefd. 

Na "Hellas" zou het "Hellenisme" vol geIl. Dat moest dan wel 
het laatste groote werk zijn, want lallgzarnerhand was PIERSONS 
gezondheidstoestand zoo ycrslimmerd, dat hij nauwelijks meer kon 
hopen zelfs dit ééne nog te zullen voltooien. Hij wilde' het Helle
nisme bestudeeren in zijne y~jf celltra, Athene, Alexandrië, Antiochië, 
Pergamum en Rome. Alleen de eerste aflevering is verschenen, die 
over Athene handelt. Er is veel in dat honderdtal bladzijden, dat 
onze aandacht verdient. Allereerst de bespreking der "Characteres" 
van rrheophrastus, hem zeer van nab~i bekend, sedert wij een gan
schen winter hadden besteed om dat kleine boekje, waarin zooveel 
onbegrijpelijks is, op het nauwkeurigst te ontleden. H\i toont eene 
groote kunstvaardigheid in het teruggeven dier half-moderne karak
terschilderingen: LA BRUY~~RE zou deze bladzijden niet hebben ge
wraakt. Er bleef alleen te wenschen dat het gekozen kader niet 
genoopt hadde tot zoo groote beperking. Dan komt de beschouwing 
der wijsgeerige scholen van het tijdperk, Stoïcijnen, Epicuristen, 
Sceptici en Academici. Eindelijk een kort woord over Polybius en 
diens held Philopoemen. 

Onmiddellijk hierop werd Alexandrië ter hand genomen. Eerst 
verdiepte PIERSON zich in de geleerde studiën der Alexandrijnen; 
bepaaldelijk nam hij kennis van hetgeen Aristarchus over Homerus 
had geleverd. Dit werd nog met de gewone grondigheid ten einde 
gebracht. Onder velerlei lijden werd een veertigtal bladzijden voor 
den druk gereed gemaakt. Zij werden op de laatste ltaliaansche 
reis gedeeltelijk nagezien en gecorrigeerd. Men vindt in zijne nage
laten papieren eenige aanteekeningen betreffende Theocritus. Maar 
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toen was ook het einde daar. Het grootsche plan, dat met zooveel 
opgewektheid was begonnen, was bestemd onvoltooid te bl\iven. 
Sedert het einde van 1 S94 was iedere zelfstandige compositie. ver
boden. Het is pijnl~ik te bedenken, dat dit r~ikbegaafde leven be
trekkelijk zoo vroeg is afgebroken. Uit den aard der zaak heb ik 
deze grieksche studiën der laatste jaren meer van nabij gadegeslagen. "7 ellicht beter dan iemand anders kan ik beseffen, welk verlies de 
vaderlandsche wetenschap door den dood van PIlI.RSON heeft geleden. 
Het plan dat hij had ontworpen, zal in bijzonderheden waarsch~in

lijk wel aan eenige critiek blootsta,an; maal' als het waar is, dat 
ons opkomend geslacht steeds moet gewezen worden op de betee
kenis van het volk der oudheid, dat de kunst zelve vertegenwoor
digt, dan beschouw ik het als een ramp, dat wel het grootste en 
voornaamste gezegd is, maar de noodwendige aanvulling, het Hel
lenisme, niet kon voltooid worden. Laten wij hopen dat iets van 
PIERSONS geest moge gewekt worden in Dr. K. KUIPER., die de 
zware taak op zich heeft genomen dat Hellenisme te beschrijven. 

Het vluchtig overzicht dat ik heb gegeven van PmRsoNs gedurende 
vele jaren met alle inspanning voortgezette letterkundige werkzaam
heid, geeft den indruk van eene schfk'trs geëvenaarde belezenheid 
op allerlei gebied van menschelijke kennis. En toch: had men aan 
een welonderricht Nederlander gevraagd, ook in den tijd dat PIER

SONS naam in het hoogste aanzien stond, wie de grootste geleerden 
waren, waarop het vaderland roem droeg, dan geloof ik niet, dat 
onder de eerste twintig of dertig namen, die werden opgegeven, 
ook die van ALI,ARD PIERSON zoude behoord hebben. Het is geen 
wonder. H~i geleek in niets op het beeld dat men zich pleegt te 
vormen van den zonderling, die toch eigenlijk alleen tevreden is op 
zijne kamer. Eigenlijk dusgenaamde en befaamde, geleerde werken 
heeft h\i. met zeer enkele uitzonderingen, niet geleverd. Met HEGEL 
was h\i blijkbaar overtuigd, dat de geleerdheid vooral bestaat in het 
weten van eene menigte nuttelooze zaken. Liefst vermeed hij den 
boozen schijn. Die meester is van het woord, zoekt te allen tijde 
naar eenen hem bevredigenden vorm en, waar de van schoonheids
zin misdeelde eene geleerde verhandeling zoude schrijven, voelt de 
man van smaak de kracht en de behoefte om een kunstwerk te 
leveren, dat den geleerden arbeid, die vooraf is gegaan, niet ten
toonspreidt maar verbergt. Men zoude veel hooger hebben opgege
ven van PIERSONS ontzagwekkende "geleerdheid" , als hij slechts 
vervelend had willen zijn. Het groote en ten deele onnoozele publiek 
bewondert niet wat het begrijpt of meent te begrijpen. Het keurt 
goed, het keurt af, maar gelooft in beide gevallen volkomen bevoegd 
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te z~ln om te oordeelen. Hoe dikwijls wordt het praedicaat van 
geleerd verleend aan den schrijver, dien men liefst ongelezen laat! 
In de laatste maanden heh ik een gl'Oot aantal artikelen gelezen, 
die h~inn nooit achterbleven, als PmRsox eene zijner diepdoordachte 
CH veelzeggende beschouwingen in het licht had gezonden. Voort
durend hindert Illij niet de tegenspraak - daarvoor was dikwijls 
aanleiding - maar de ongepaste toon, dien men tegen den mees
ter aansloeg, alsof h\i nog op de banken zat. De adel van PIERSONS 
persoonlijkheid is bijna doorloopend miskend. 

Dat geldt illzonderheid voor eeue vroegere periode. Ik verhaalde 
dat PIEItSOX eerst langzamerhand door de Amsterdamsche studenten 
is op prijs gesteld en zijne populariteit tot a.an zijn aftreden altijd 
is geklollllllen. Maur ook als schrijver is hem iets dergel\iks weder
varen. In den aanvang was h~i opgetreden met zeldzaam en onbe
twist succes. .Jaren lang had hij geschitterd als eene ster van den 
zuiversten glans. Dan volgt, omstreeks het midden van de hem 
hesehoren loopbaan, eeue soort van verduistering. Het kerkelijk en 
onkerkel\jk :Kederland heeft het vertrouwen in zijnen leidsman zoo 
goed als verloren. Langzamerhand wordt het prijsgegeven terrein 
weder veroverd. Wederom is het verschijnen van een boek, een 
tijdschriftartikel door Pnmsox geschreven, eene gebeurtenis in de 
letterkundige wereld. De roep die van hem uitgaat als schrijver en 
als spreker zwelt AAII. Men heeft het kunnen bespeuren bij zijn 
afsterven op eenen tijd, toen er nog zooveel van hem kon verwacht 
worden. In de laatste jaren heeft het vaderland een groot aantal 
terecht gevierde mannen verloren. Zij zijn dankbaar en vol piëteit 
herdacht door hunne vrienden en leerlingen. Maar ik betwijfel of 
het verlies van een hunner door het beschaafd en weinig beschaafd 
publiek zoo algemeen is gevoeld, als toen de mare werd verspreid, 
dat aan PIERSOXS langgerekt lichaamslijden een einde was gekomen. 
De verzameling dagblad- en tijdschriftartikelen uit die dagen is een 
kostbaar bezit voor al wie hem hebben liefgehad. 

De voorgangers op welke ik hier het oog heb en die ik niet 
afzonderlijk met name behoef aan te duiden, mannen van gezag op 
het gebied van theologie, wijsbegeerte, oude litteratuur, nieuwe 
letterkunde of andere uitingen van den menschelijken geest, hadden 
het beste gegeven wat men van hen mogt verwachten. VeIen had
den hun hoogtepunt bereikt. Hunne edelste gedachten hadden zij 
uitgesproken. Sommigen van hen, en daaronder van de allervoor
treffelijksten, zouden bij langer leven niet ontsnapt zijn aan het 
gevaar van zich zelven te herhalen. De wetenschap gaat rusteloos 
voort. Binnen weinige jaren zijn de coryphaeën der geleerdheid 
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ingehaald doOl' nieuwere richtingen, die zich baan breken. De 
maatschappij stelt andere eischen. Alleen de werken der kunst, en 
dus ook die der wetenschap, voor zoover z~l door de kunst geïnspi
reerd zijn, hebben de bestemming, aan de vergetelheid te ontsnappen. 

Ik pas dit toe op PmRsoK. Hij was in waarheid een kunstellaar. 
Zijn dichterlijke aanleg was openbaar, niet juist of inzonderheid 
door zijne gedichten, maar door het hart dat hij had voor de lIIen
schel\lkc dingen, door zijne warme deelneming in het lijdeu der 
slachtoffers onzer beschaving. Zijn breed ontwikkeld verstand leidde 
hem tot agnostieisme. De eischen der logica duldden niet, dat hij 
tot een allder resultaat kwam. Maar danmaast huldigt h\1 op veler
lei wijs het goed recht der mystiek. Het valt licht op te merken, 
hoe hij iJl zijne laatste jaren voortdurend nndmk legt op de onaf
wijshare eischen van het gemoed. Zij 11 agnosticisme was gekleurd 
door een heilig enthllsiasme. Vandaar dat h\i, één wellicht onder 
allen, ook op gevorderden leeftijd vertrouwen vond hij een jonger 
geslacht. Wij sch\jnen eene periode van intellectualisme te z\jn 
doorgeworsteld. Die achter ons opgroeien, vragen naar kunst, poëzie, 
religie. Het pleit voor hunne aspiraties dat Z\1 gewillig het oor 
leenden aan den "ouderen tijdgenoot", die zoo welsprekend wist te 
zeggen wat zij duister beseften of althans nog niet wisten uit te 
drukken in geheel bevredigende vormen. PnmsoN had zeel' oud 
kunnen worden, zonder zich te overleven. Ren\jdenswaardig: iemand 
zegt ons vaarwel op vier-en-zestigjarigen leeft\id. Het is eene periode 
van gisting, waarin de jeugd onstuimig gehoor eiscllt. Anderen 
trekken zich terug. Z~j kunnen de beweging niet volgen. Z~j voelen 
zich Ollbehagelijk onder eene generatie, die zelve uit eigen oogen 
wil zien en de idealen van een vroeger geslacht niet altijd zonder 
hartstocht verwerpt, om eene nieuwe wereld op te bouwen, waarÏll 
recht zal worden gedaan aan de uitingen van een gemoed, die 
onder een vorig regime van onuitsprekelijke nuchterheid verstikt 
waren. Men eiseht dat de poëzie hare purperen stralen zal werpen 
over het leven, dat dreigde onder te gaan in het platte proza van 
de "verstandelijkheid". Daar staat een grijsaard, die met de nieuwe 
behoeften eener ontluikende periode weet rekening te houden. Hij 
verhaalt van zijne eigene ondervinding. Hij ontwikkelt zijn eigen 
levensbeschouwing. Hij wil een leidsman blijven, gelijk hij lange 
jaren geweest is, en met ontzag luisteren de jongeren naar de wijze 
woorden van den veel beproefden voorganger: in waarheid een be
voorrecht sterveling. Voortdurende ontwikkeling is het kostbaar 
voorrecht van edele zielen. 
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LUST DER GESCHRIFTEN 

VAN 

ALLARD PIERSON I). 

De samensteller van dezen Catalogu.s maakt geen aansprank 
op volledigheid, nog mindm' op feilloosheid. Integendeel, hii 
~'ermoedt wel dat, niettegenstaande hier ongeveel' 200 !lum
mel's volgen, hem nog tijdschrift- en dagbladm'tikelen ziin 
ontsnapt; en el'enzoo dat el' fouten ingeslopen zijn. Het 
eenige wat hij kan zeggen is, dat hij naa!' nauwkew'i.gheid 
en volledigheid heeft getracht zooveel in zijn 1)errnogen was. 

Over het geheel is de chronologische volgorde in acht geno
men. Alleen wam' een boek1Oel'1>, of een "eeks geschl'iften 
onder één titel, in l'erschillende ja!'enis uitgekomen, is van dien 
regel afgeweken, - weel' met u.itzondering van de Studiën over 
Kalvijn, welke als drie af=onderlijke wel'ken zijn tebescllOuwen. 

Bii i.eder gescll/"ift of boek is zoo veel mogelijk het aantal 
bladzijden opgegeven. Bij dagblad-artikelen i .• gerekend het 
a.rw.fal bladzijden, wanneer die stukken in gewoon 8° formaat 
wO/·den opgeplakt. 

Mocht men fouten of omissiën vinden, dan verzoekt de vel'· 
zamelaa!' daarvan mededeeling te willen doen aan den Heer 
Dr. H. D. TJEENK WILLINK te Haarlem. 

Oct. 1897. A. G. 

1849. Bij het sterfbed van Karel den IXden. Gedicht. 5 bladz. 
Amsterdam, 20 Aug. 1849. 

Almanale VOO1' ltel 8elloo/te en goede over 1850, onder redactie vnn 
Mej. A. L. G. Toussoint. 

Amsterdam, G. J. 11.. Beyerinek, 1850. 

1 De hieronder volgende lijst werd samengesteld door den heèr A. Gildemeester, die zoo 
welwillend was haar af te staan, eerst voor mijn werk "Allard Pierson herdacht", en 
làter voor dit' levensbericht in de Akademie. De hier opgenomen lijst onderscheidt zich 
van de als Bijlage tot het genoemd werk gedrnkte door de vermelding van enkele klei. 
nere geschriften, die in de eerste niet voorkwamen. 

Jaarboek 1897. 
8. A. N. 

3 
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1849. De Hongaarsche Ruiter. Gedicht. IS September 1849. 
6 bladz. (Ongeteekelld). 

Utrecldsc1te Studentenalmanak, 1850. 

1850. Ach waarom ben 'k geen Zoon van 't Oosten. -- 'Jloen was 
het avond geweest enz. 'l'wee gedichten. 7 bladz. 

Utrechlsclte Studentenalmanak, 185l. 

Gaat gij kermis houden? 4 bladz. (Ongeteekend). 
Amsterdam, vermoedelijk gescbr. in 1850. 

1851. Een raad aan alle dichters, enz. - 'k Wensch U geluk. 
Twee gedichten. 7 bladz. -- Een terugblik. - Vertwij
feling. 22 blz. 

Utreekt!lcke StudeJtûmalmanak, 1852. 

1852. Gedachten over het verband tusschell Zedelijkheid en Kunst. 
11 bladz. 

Pantkeoll, Tijdschrift ter verspreiding van nnttige kennis. Eerste 
deel, bladz. 193. Utrecht, W. H. van Heyningen, 1853. 

\Vetenschappelijkheid. - Liefelijkheid. 35 bladz. - De 
Negerin, gedicht naar Geibel. 3 bladz. 

Utrecktsclte Studentenalmanak, ] 853. 

1853. Recensie van "die Christliche Dogmatik" van Dr. H. Mar
tensen. 

" 

Jaarboeken voor Welenacltappelijke Tkeologie, 1853. 

Bijdrage tot kenschetsing der speculatieve Theologie. C. A. 
Thilo, die Wissenschaftlichkeit der modernen speculativen 
Theologie in ihren Principien beleuchtet. 76 bladz. Am
sterdam 17 Augustus 1!;53. 

Jaarboeken voor Wetenschappelijke Theologie, 1854, Deel XII, St. I. 

1854. Disquisitio Historico-Dogmatica de Realismo et Nominalismo. 
278 bladz. 

Trajecti-ad.Rhennm, apnd Kemink et Filinm, MDCCCLIV. (Op 
deze Dissertatie promoveerde P. 8 Februari 1854.) 

1855. Bespiegeling, Gezag en Ervaring. 213 bladz. 

" 

" 

Utrecht, Kemink & Zoon, 1855. 

Opmerkingen over Dr. Ebrard's Christologie. 32 blz. 
Jaarboeken voat· Weter/schappelijke I'keologie, 1855, Deel XIII, 

St. II. 

Een nieuwe uitgaaf van het Monologion en Proslogion . 
14 bladz. 

Jaarboeken 17001" WetenaclUlppelijke :I'lleologie, 1855, Deel XlII, 
St. Il. 



- 40 -

( 39 ) 

1 S 55. Eene gedachte over de Welsprekendheid van Monod. 12 blz. 
Ch1'i8klijkIJ Volk8alnuwak. Haarlem, A. C. Krusemllll, 1856. 

1857. Godgeleerde en W~isgeerige Opstellen. Van dit werk, groot 
472 bladz., zijn 85 bladz. van andere schrijvers. 

" 

Utrecht, Keinink &, Zoon, 1857. 

Een Pastorij in den Vreemde, Schetsen en Herinneringen. 
254 bladz. 

Utreeht, Kernink &, Zoon, 1857. 

1 t'58. Intuïtie en Empirie. Een Brief over den weg der "\Veten
schap aan Ds. D. Chantepie de la Saussaye. 22 bladz. 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Rotterdam, Mensing & De Koning, 1858. 

Prof. Hoekstra's verdediging van het Indeterminisme, Rot
terdam 13 Maart 185 S. (H) bladz. 

])e Gid8, 1858. Deel I, bladz. 493 en vvo 

Ligtgeloovigheid of Kritiek? (Nadere toelichting der empI
rische kritiek.) 24 bladz. 

Jaarboeken vam' Wete1l8ckappl'lijke Theologie. 1858. Nieuwe Reeks, 
Deel Ir. 

Boek aankondiging: W. H. Riehl, M usikalische Charakter
köpfe. ze Ausgabe. 24 bladz. 

Bijblad van de Wetenachappelijke Bladen, 1859. 

Een woord ter inleiding van Colani's vertaalde Leerredenen. 
4 bladz. 

Rotterdam, P. C. Hoog, 1858. 

Godsdienstvrijheid. 7 bladz. (of 3 kolommen). 
In "De J'eekenen dea Tijda. Weekblad aan de belangen der Gods

djenst gewijd". Ie Jaarg., 22 October 1858, N°.4, onder redactie 
van C. P. TieIe. 

Onverzoend, maar niet onbevredigend. 9 bladz. (of 3 ko
lommen). 

In "De J'eekenen M8 J'ijd8", zie boven. Ie Jaarg., 26 NOl"ember 
1858, N°. 9. 

Hoe men niet naar preeken hooren moet. (Na.:'Lf aanleiding 
van Napoleon Roussel's: "Comment il ne faut pas prê
cher." Ongeteekend). 11 bladz. 

Ckri8telijke Volk8almanak voor 1859. 

Bij Ary Scheffer's Christus Consolator. - Aan Moeder, bij 
het sterven van haar jongste kind. - Twee gedichten, 
2 bladz. 

Ckristelijke Volkaalmanak voor 1859. 
3* 
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1858. De Algemeene Geschiedenis der Semietisehe Ta.len. Rotter
dam. Decembcr 1858. 78 bladz. 

Godgeleerde Bijdragen, 1859. 

1~5U. 'foespraak, gehouden in de Openhare Vergadering der 
Gustaaf-Adolf-Y ereeniging, te Rotterdam 10 Februar\i 
lt'5!). IJ blz. 

" 

" 

" 

" 

In "Tafereelen en berigten uit de Gesch. der Prot. Kerk". Leiden, 
Engels, 1859. 

Prof. Scholten's Monisme, Maart lS5n. 50 bladz. 
lJe Gid~, 1859, I, 749. 

Een Programma. van 'fheologisch Onderwijs. (Naar aanlei
ding van Dr. J. I. Doedes, Oratio de critica studiosc a 
Theologis exercenda.) Augustus IS5U. 58 bladz. 

IJe Gidll, 1859, II, 472. 

De Ontwikkelingsgeschiedenis del' Christel~ike Leerstuk
ken. Uit het Hoogduitseh van Dr. K. R. lIagenbach. 
851 bladz. 

Utrecht, Kemink & Zoon, 1859. 

Niet verouderd. Een toespraak over Amos V : 14". }(j bladz. 
Rotterdam, Hoog & Trenité, 1859. 

Boekaankondiging: Verspreide Geschriften van Mr. G. Groen 
van Prinsterer. Amsterdam bij H. Höveker, 185!). Eerste 
deel. (Staatsregt en Politiek). 20 bladz. 

Bijblad 'l)an de lYelen8cltappelijke Bladen, 1859. 

18GO. Voorrede voor: Gotthold Ephraïm Lessing beschouwd als 
rfheoloog. Uit het Hoogduitsch van Carl Schwarz. 27 April 
18GO. 10 bladz. 

" 

" 

Rotterdam, Oldenzeel, 1860. 

Boekaankondiging: Verspreide Geschriften van Mr. G. Groen 
van Prinsterer. Tweede deel. (Kerk, School, Volkshistorie). 
16 bladz. 

Bijblad 'Dan de Weten8cltappelijke Bladen, 1860. 

Béranger. Eene bijdrage in de Rotterdamsche afdeeling der 
Hollandsche Maatschappij van fraaije Kunsten. 23 blz. 

Het Zonda!18blad, 1860-1861. 
Haarlem, A. C. Kruseman. 
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1860. Boekaankondiging: Historische Schetsen door Mr .. 1. R. 

" 

" 

" 

" 

" 

Thorbecke. Rotterdam, October 18ÜO. 16 blz. 

Bijblad van de Weten8ckappelijke Bladen, 1860. 

Een misverstand. 84 blz. 
])e Gid8, t860, I, 745. D~~rna afzonderlijk uitgegeven, Amsterdam, 

P. N. van Kampen, 18öO. 

De Gustaaf-Adolf-Vereeniging: haar doel ell haar nut. 19 blz. 

Utrecht, Kemink & Zoon, 1860. 

V oorrede voor "De ·Wonderen van den Niel,lwen Tijd", ver
taling van Figuier's ,,1'Histoire du Merveilleux", door 
"T. C. Bedding. 13 bladz. 

Utreeht, C. van der Post Jr., 1860. 

Medelijden. -- In rouwe. Twee gedichten. - Eene over
denking (Matth. 7, vs. 1-3). Bijeen 11 bladz. 

CkriIJtelijlce Volksalmanak, 1860. 

Voorrede voor de vertaling (door 1\1 evr. C'l. BuskeIl Huet) 
van Georg Eliot's Adam Bede. S bladz. 

Haarlem, A. C. Kruseman, 1860. 

1~60/()3. Historische en letterkundige Schetsen, door Lord Macau
lay. J n twee deelen. Vertaling van de volgellde Essays 
van Macaulay: Deel I, verschenen in 1860: Machiavelli. 
ByrOJI. De .Joden en het. Staatsrecht. De Successie-oorlog 
in Spanje. William Pitt, Graaf van Chatham. - Deel Il, 
verschenen in 1 S f) 5, met een Inleiding over het leven 
en de geschriften van Lord Macaulay. Inhoud: Baco. 
Sir William '}1emple. De betrekking tusschell Kerk en 
Staat. Bijeen 570 bladz. 

Haarlem, A. C. Kruseman, 1860 pn 1865. 

1861. Intimis. (Omwerking van de "Pastorie III den Vreemde"). 
215 bladz. 

" 

Utrecht, Kemink & Zoon, 1861. 
111 November van hetzelfde jaar 1861 verseheen een tweede, her

ziene druk. (Zie voorts over de vraag: 2" of 3e druk? op /lIn· 
timiI/', 1873.) 

Boekaankondiging: Leekedichtjens van P. A. de Génestet. 
20 bladz. 

Bijblad flan de lYeten8cltoppelijke Bladen, 1861. 
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186]. Waardeering. 2!) bladz. 
lJe Gid,v, 1861, I, 663. 

" 

" 

Het woord der Verzoening. Leerrede. 1 ö bladz. 
Rotterdam, Van der Wiel, 1%1. 

Aan Prof. 'l'ideman. 11 bladz. 
Godgeleerde Bijdragen, 1861. 

Een blik op de Aigemeelle Ontwikkelingsgeschiedenis der 
Christelijke Kerk van het begin der 4" tot het einde der 
Ge eeuw. Naar aanleiding van het werk van dien naam 
door Dr. :1<'. Cbr. Baur. 7U hladz. 

Jaarboekett !JOJr Wetenschappelijke .1'heol0.'lie, 1861. Nieuwe Reeks 
Deel 3. 

H,,;ö2. De Oorsprong der Moderne Richting. 11:10 bladz. Uitge
komen in .Februari 1862.-- In Mei 1862, al zoo 3 maan
den later, verscheen een "Tweede, herziene en vermeer
derde uitgave." 222 bladz. 

" 

" 

" 

" 

Haarlem, A. C. Kruseman, 1862. 

Zwakheid en Kracht, zijnde eeu afzonderlijke uitgaaf van 
het nieuwe hoofdstuk in den tweeden druk van boveu
gen. : "Oorsprong der Moderne Richting", 60 bladz. 

Haarlem, A. C. Kruseman, 1862. 

Iets over Goetbe en zijn Moeder. 10 bladz. 
])e Tijdspiegel, 1862, II, 44,2. 

Armbezoek. 10 bladz. 
Het JTolk8blad van 13 February 1862. 

Een denkbeeld van Goethe over gewijde Kunst. 10 bladz. 
]Je Tijdapiegel, 1862, I, 214. 

De beteekenis der Kunst voor het Zedelijk leven. Rede
voering uitgesproken in een Vergadering der Academie 
van beeldende kunsten te Rotterdam. 36 bladz. 

Haarlem, A. C. Krusemall, 1862. 

1863. Rigting en Leven. 45U bladz. 
Haarlem, A. C. Kmseman, 1863. 

Voorrede voor de Vertaling van: Friedrich Schleiermacher. 
Een beeld van zijn leven en een bloemlezing uit zijne 
werken, door Elisa Maier. 6 bladz. 

Rotterdam, Hendrik Altmann, 1863. 
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18 (iS. Bericht omtrent de nieuwe 'J'heologische Bibliotheek. 3 bladz. 

" 

" 

" 

Utrecht, L. E. Bosch & Zoon, 1863. 

De Koning van 'rhule. 10 bladz., 4°. 
Het &keffl11'8 Album. (Vermoedelijk in 1863.) 

Over de Mexicaansche Godsdienst. 12 bladz. 
D~ J'ijd8pie!ll1l, 1863, I, 155. 

Begeleidend Schrijven van "de Evangelische Zending en 
Oost-Java. Eene kritische bijdrage door S. E. Harthoorn, 
Oud-Zendeling." 3 bladz. 

Haarlem, A. C. Kruseman, 1863. 
(Dit boekje, van ruim 200 bladz., is door Dr. A. P. uit aanteeke

ningen van- en tengevolge van gesprl'kken met S. E. Hartboorn 
samengesteld.) 

Over Stijl. 5ü bladz. 
De Kunstkroniek, 1863. 

1864. Een Tiental Leerredenen, 1857-1863. 153 bladz. 

" 

" 

" 

" 

Neerland8 Kansel, nO. 7. Arnhem, D. A. Thieme, 1864. 
Hiervan verscheen ('ene goedkoope 20 uitgave te Rotterdam bij 

Hendrik Altmann. 

Bij de Wisseling des jaars. Gedicht. I bladz. 
Chri8telijk Album, 1864-. 

Onverdraagzaamheid. Naar aanleiding van een kerkelijk pro
test van drie Amsterdamsche heeren. 48 bladz. Van deze 
brochure verscheen in Mei van datzelfde jaar een "tweede, 
herziene uitgave, met een Voorbericht". 50 bladz. 

Haarlem, A. C. Kruseman, 1864. 

Luis de Camoëns en zijn heldendicht. 22 bladz. 
lJe J'ijdspiegel, 1864, I, ] 03. 

'rot ophelderil)-g eH· verzoening. Antwoord aan Ds. Chantepie 
de la Saussaye. 30 bladz. 

Haarlem, A. C. Kruseman, 1864. 1) 

I) In bovengenoemde brochnre leest men op bladz. 22, naar aanleiding van eh. de la 
8.'8 uiting: "Buitenlandsche Kritiek hebt gij niet te duchten", de volgende woorden 
vanA.P.: 

"Ik vertaalde in het fransch of ben bezig in die taal over te zetten: Opzoomer's 
"Kritiek van Renans Vie de Jé.~us, - zij verschijnt in Colani's Tijdschrift; voorts de 
"quintessence van Van Hengels kommentaar op de Romeinen, in de Revue Germanique; 
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1864. Een Immortellenkrans op een graf te Rosendaal. 2] No
vember 1 tI() 4. 1 bladz. 

" 

IJe GUl8. 1864, IV, ,t93. 

Een preek uit de zeventiende eeuw. (Over Shakespeare's 
Hendrik YIII.) 4·1. bladz. 

J oorboekje .A. urora van 1864-. 

Handboek van Protestantsche Polemiek tegenover de Room
sche Kerk, door Dr. Carl Rase. In het Hollandsch over
gezet. G80 bladz. (Zie over dit werk het bericht van 
A. P. omtrent de nieuwe 1'heol. Bibliotheek, 1 S()3.) 

.Viellwe Theologillche Bibliot1teek, bijeengebracht onder toezigt van 
Dr. A. Pierso/l. 

Utrecht, L. E. Rosch &; Zoon, 1864. 

1 S G5. Over het Grieksche Treurspel. 27 bladz. (geschreven Hl 

18(3). 

" 

" 

IJe Tijd8piegel, 1865, I, 115 en 369. 

De ethische Rigting. (Kaar aanleiding van Geschriften van 
Hoekstra en Ch. de la Saussaye.) 43 bladz. 

IJe Tijdttpiegel, 1865, H, 30. 

Over de Ilias. 32 bladz. 
TTaderland{!che Letkroeje7liltglf1l, 1865. 

Het leven en de geschriften van Lord Macaulay. 75 bladz. 
(Als inleiding geplaatst voor het 2e deel der Rist. en 
Letterk. Schetsen van Macaulay, zie boven 1860/1865.) 

Haarlem, A. C. Kruseman, 1865. 

Dr. Pierson aan zijn laatste Gemeente. Rotterdam 7 October 
1865. 47 bladz. 

Arnhem, D. A. Thieme, 1865. 

Isaac da Costa, eene Gedenkrede. 62 bladz. 
Haarlem, A. C. Krnseman, 1865. 

De Arthur-Roman, zijn oorsprongen zijn weerklank in de 
Nederlandsche Letterkunde. Een voordracht. 11 bladz. 

Handelingen van het 8e Nederlandsche Taal- en Letterkundig Con
gres, gehouden te Rotterdam 11-13 Sppt. 18(,,5. 

"eindelijk het werk van Kuenen over het Oude Testament; ik geef het uit bij Michel 
"Lévy te Parijs. Waarschijnlijk ziet nog dit jaar de duitse he vertaling van mijn "Rigting 
"en Leven" het licht." - De opsteller van dezen Catalogus is echter niet in staat, 
omtrent de Ie, 2e en 4e der geciteerde vertalingen iets mede te deelen. 
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18H5. De jongste Pausselijke Syllabus. ZO bladz. 

De TijdlJpiegel, 1865, I, 284 en 424. 

Over Blaise Pascal. 26 bladz. 

De l'ijdspiegel, 1865, lI, 163 en 241. 

}t-HHi. Adriaan de Mérival. ROmall. U36 bladz. In drie deelelI. 

" 

Arnhem, D. A. Thieme, 1866. 

De Moderne Richting en de Christelijke Kerk. Antwoord 
aan Dr. A. Réville op diens brief "Nous Maintiendrons." 
75 bladz. . 

Arnhem, D . .A.. Thieme, 1856. 

Histoire Critique des Livres de l' Ancien 'l'estamellt par 
A. Kuenen, trad uite par A. Piersoll, ~tyec nue préface de 
M. Eruest RenaIl. 'rome Premier. Les Livres Historiques. 
597 bladz. 

Paris, Michel Lévy frères, 1866. 
Hoewel de twee volgende deelen voor den druk gereed waren, 

zijn die niet verseheneu. 

Hifi 7. Gods Wondermacht en ons geestelijk leven. 104 bladz. 

Arnhem, D. A. Thieme, 1867. 

Prof. Scholten nader ingelicht. 11 bladz. 

Ned. Spectator, 29 Juni en 6 Juli 1867. 

18GtI. Schoonheidzill en Levenswijsheid. 'J.1wee voorlezingen. 103 blz. 

Arnhem, D. A. Thieme, 1868. 

18G8/G9. De liberale partij op Staatkundig Gebied. N°.]. Be
ginsel. Bondgenooten. Hooger en Lager Onderwijs. N°. 2. 
De verlichtingspolitiek. N°. 3. Godsdienstvrijheid. 8!) bladz. 

Arnhem, D. A. Thieme, 1868 en 1869. 

1868/72. Geschiedenis van het Roomsch-Katholicisme tot op het 
Concilie van Trente. In 4 deelen, groot 8t?, bijeen 
c". 1900 bladz. Deel 1 in 1868; deel 2 in 1869; deel 
3 in 1871; deel 4 in 1872. 

Haarlem, A. C. Kruseman, 1868, 1869, ]871, 1872. 

1870/73. Willem de Clercq naar zijn dagboek. In 2 deelen.l edeel, 
1811-1824, verschenen in 1870; 2e deel, 1825-1844, 
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verschenen in 1873. 478 bladz. Hoewel deze eerste druk 
niet in den handel kwam, wordt daarvan echter volledig
heidshalve hier melding gemaakt. 

1871. Een keerpunt in de wijsgeerige ontwikkeling. 35 bladz. 
11/1 Gids, 18Î 1, I1, 455. 

Over Alexandre Vinet. Met een brief aan den Heel' .1. 
Stem berg als Voorrede . 47 bladz. 

Arnhem, D. A. Thieme, 1871. 

1872. Isaac da Costa Haar zijne brieveIl. 30 bladz. 
])e Gids, 18i2, IV, 1. 

" 

" 

" 

Prins \Villem's dood. Folio Uitgave. I S bladz. 
,,10 .Memoriam", 1873. 

Herinneringen uit Pruisens Geschiedenis. 270 bladz. 
Arnhem, D. A. Thieme, 1872. 

Een wandeling door de 17'> eeuw m .Frankrijk. 37 blz. 
In den Feestbundel, bij gelegenheid van het Vijftigjllrig bestaan 

van den Utrechtsclten Studenten·almanak, bijeengebracht door 
eeoige oud-redacteuren. 

Utrecht, P. W. van de Weyer, 1872. 

It:l72j73. Morceaux choisis de la littérature Française, avec des 

1873. 

" 

" 

" 

notices biographiques et littéraires. 645 bladz. 
Ie Partie: depuis les origines jusqu'à Voltaire, 1872. 
2e " depuis Voltaire jusqu'à nos jours, 1873. 
Arnhem, D. A. Thieme, 1872-1873. 

Intimis. Vierde druk van Deel 
Reeks: Vrijheid. Opvoeding. 
Kerkhof. 380 bladz. 

Arnhem, D. A. Thieme, 1873. 

I. Voorts: Il. Nieuwe 
Letterkunde. Langs het 

(Bij de opgaaf "Vierde Druk" is blijkbaar "Een Pastorie in den 
Vreemde", als eerste uitgave, en de eerste uitgaaf van Intimis 
als 2" druk beschouwd. Want vau Intimis is het eigenlijk de 
derde druk.) 

Wetenschappelijk Nederlandseh. 33 bladz. 

!Je Gida, 1873, I, 421. 

Omtrekken: 1. De vrouw van Max. 30 bladz. 
!Je Gida, 1873, II, 1. 

Omtrekken: Il. Mary's Opvoeding. 25 bladz. 
!Je Gitk, 1873, IV, 58. 
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1873. .J ohann Georg Hamann. 43 bladz. 
De Gid8, 1873, H, 282. 

" 
Friedrich Heinrich Jacobi. S2 bladz. 

.De Gid8, 1873, Hl, 1, 224. 

1 S 74. De achtergrond del' Apocalypse. Heidelberg. 48 bladz. 

" 

" 

De Gid8, 1874, I, 1. 

Uit Nero's tijd. Heidelberg. 44 bladz. 
.De Gids, 1874, H, 377. 

Over Vrijheid. Mill's "On Liberty" beoordeeld. 39 bladz. 
.De Gids, 1874, nr, 271. 

Mill's Logika. (Een populair overzicht). Heidelberg, April 
, 74. 53 bladz. 

De Tijdspiegel, 1874, H, 277. 

De Kerkelijke Kristuskop. 4 blz. 
Onze Tolk, N°. 19, 8 :Februnri 1874. 

If-l73/Hi. 'Feuilletons in "het Vaderland". 1873: in April: Belot.
De Montalembert. - In Mei: Stmuss. _.- 'l'horbecke's 
brieven. - Uit Londen. - Over Engeland. - In Juni: 
Lezen en schrijven. - Holland in den Vreemde. - Ge
wetensbezwaren. -- Goethe. -- Pestalozzi. - In Juli: 
De Duitsche geest. - Het Spiritisme. -_. Staatsonder
wijs. - Onze taal. - In Aug.: Goethe's balladen. -
Kunstmotieven. - Een bisschopswijding. - In Sept.: 
Russische letterkunde. - Plautus-Molière. - Vrijheid. -
Met dichters in Venetië. - In Oct.: Politiek. - Too
neelnieuws. - Klerikaal en Ultramontaan. - Op rozen. -
In Nov.: Brieven van Bilderdijk. - "Thrown 'fogether."
Felix Dahn. -- De 'l'ocqueville. - In Dec.: Mevr. 
Swetchine. - Bach. - Kerstfeest. -- 1874: In Jan.: 
Nieuwjaar. - Ook een kakebeen. - Galileï. - In Febr.: 
Händel. - ,~.Joshua Davidson. " -- Reisbeschrijvingen. -
Nabetrachting. - In Maart: Staatswetteil. - Levens
beschrijvingen. - Renan's pleitrede. - In Nov.: 't Hart 
op de Veluwe van Cremer .-- De Deutsche Rundschau, 
onder redactie van J. Rodenberg. - In Dec.: La Hol
lande pittoresque. - 1875: Eene Duitsche Revue des 
deux Mondes. - 1876: Juni: Voltaire en Genève. -
296 bladz. 
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]871/74. Feuilletons in de "Javabode". Ib7l: ](l Aug.: Uit 
Baden. ~ 1 ti 7;3. In Dee.: }~rnest Renall. -- Misl ukt 
hen,"tel. - Te COllstance.-· 1874: In Maart: Luther.
Uit Zuirl-Duitschlalld.-- De krijgswet in den Rijksdag. 
Mill's Autobiographie. - 74 bladz. 

1 ti 74. Mill over Godsdienst. Utrecht. 3 ü bladz. 
J)e Gidt, 1874, IV, 458. 

1874/7 ij. HamIet. 16 bladz. 
Ortze 'l'olk, 1874-1875, N°. 4, 6, 12, 13, 28. 

1675. Duitsche Indrukken. Utrecht. 22 bladz. 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Leiden, P. van Santen, 1875. 

Eene Geschiedenis van het Materialisme. Utrecht. GO bladz. 
J)e Gids, 1875, H, 385 . 

. Moodv & Sankev. t:tl'eeht. 20 bladz. ,,' .: 

J)e Gids, 1875, IV, lOZ. 

Eelle Levensbeschouwing. Utrecht. 44s bladz. 
Haarlem, Kruseman & Tjeeuk Willink, 1875. Hiervan verscheen 

een nieuwe uitgaaf bij H. D. Tjeenk Willink te Haarlem in 1878. 

Guizot naar zijne gedeuksehriften. Utrecht. 56 bladz. 
J)e 'l'ijdapiegel, 1875, I, 56. 

Uezollde beginselen? Naar aanleiding vall Prof. Gugel's 
Geschiedenis van de bouwstijlen. 4 bladz. 

Nederland8che Kun8tbode, 1875. 

Studiën over Bildel'dijk. 1. De Geestenwereld. Il. De Kunst 
der Poëzy. 72 bladz. 

Nedf:l'umd, 1875, lIl, Z09 en 1876, I, 3. 

Over het komische. Utrecht. I G bladz. 
J)e 'l'ijdapiegel, 1 87 5, lI, 145 . 

Opvoeding. 12 bladz. 
Eigen lIaard, 1875, N°. 11--13. 

Preek en ac'tll den Haard. Naar aanleirliug van "Sermons out 
of Church". 11 bladz. 

Eigen Haard, 1875, N°. 46-4!1. 

187 (). Uit het Grieksche leven. Utrecht. 23 bladz. 
Vaderlartd8Che Letteroefeningett, 1876, N° .. 1. 
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187G. Uit de geschiedenis der Mystiek. Utrecht. 38 bladz. 

" 

" 

" 

" 

IJe Tijdspiegel, 1876, I, l. 

Kantteekening op Prof. Kuenen's Idcaalvorming. Utrecht. 
G4 bladz. 

Tlteologi8ck Tijdschrift, 1876, lOc jaargang, 4e stuk. 

'fel' uitvaart. Prof. van Oosterzee's inleiding tot' zijne dog
matiek en Prof. Doedes' Leer van God getoetst. 132 blz. 

Dit stuk is verschenen in De Gids, 1876, lIl, 185, 434, en daarna 
afzonderlijk uitgegeven te Amsterdam bij P. N. van Kampen &; 
Zoon, 1876. 

Ueber die Dogmatiek von Kahnis. Utrecht. 150 bladz. 
Jahrbüclter für Prot. Theologie, IIf, 1876. 

Engelsche Dichtkunst van den dag. Utrecht. G5 blz. 
IJe Gids, 1876, I, 161, 346, 539. 

Lord Macaulay. Naar aanleiding van "The life and letters 
of Lord Macaulay". Utrecht. 41 bladz. 

IJe Gids, 1876, Il, 314, 

Middeleeuwsch Ongeloof. 26 bladz. 
IJe TIjdspiegel, 1876, I, 229. 

David Priedrich Strauss. Utrecht. April 1876. 38 bladz. 
IJe Nederlatulwlte Spectator, 1876. 

1877. Ranke en Macaulay. (V oortzetting van het artikel over 
Macaulay in de "Gids" van Mei 1876). 29 bladz. 

" 

" 

" 

IJe Gids, 1877, Il, 225, 41R. 

JiJen studie over de Geschriften van !smels Profeten. 176 blz. 
Amsterdam, P. N. van Kampen &; Zoon, 1877. 

Bijdragen tot beoordeeling van GrillparzeI', inzonderheid als 
tooneeldichter . 47 bladz. 

Het Tooneel, Ie afl., 15 September l877. 

Brief aan den Redacteur van "het Vaderland" in zake de 
beschuldiging van Jhr. Mr. A. F, de Savornin Lohman. 
Zeist, 17 Juli. 3 bladz. 

Het JTaderland, 27 Juni 1877: 

1877/79. Feuilletons in "het Vaderland": Duitschers, door een 
Duitscher. 8 Febr. '77. - Over ·Rusland, 9 Juni '77. -
De Dichter-Grootvader. 14 Juni '77. - Neerland's Let-
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terkunde in de I ~)" eeuw. 3 Dec. '77. - Eeu liefdes
geschiedenis. 14 Jau. '7tl. - Nieuwe boeken over Duit
sche Letterkunde. 2U .Tau. '78. - Lezingen van het 
Hibbert-fonds. Dec. '7S. - De RooIUsche politiek onzer 
eeuw. 4 Maart '7U. - Diderot. II Dec. '79. -
52 bladz. 

IS7K. Over de macht der Poëzie ter veredeling van het leven. 

" 

" 

" 

Utrecht '76. 34 bladz. 
In den tweeden buudel van "Landjuweel", Pro7,a en Poëzie van 22 

verschilIemJe schrijvers als Haverschmidt, Busken Huet, Knep
pelhout, Réville, Van Vloten, enz. 

Amsterdam, G. L. Funke, 1878. 

Over I wan Turgenjew. Inleiding tot de vertaling van 'fur
genjew's "Jong Rusland". Amsterdam, Maart IS7f-l. 
20 bladz. 

Arnbem, P. GOUlla Quint, 1878. 

De geschiedenis van Helene. (Naar aanleiding van A. S. 
C. Wallis, In dagen van Str~id). 48 bladz. 

"Nederland", 1878, 1I, 3. 
Amsterdam, J. C. Loman Jr., 1878. 

Harriet Martineau. Utrecht, Mei 1877. 38 bladz. 
IJe Gids, 1878, lIl, 1. 

Over het gevoel als kenbron. Utrecht, Januari 1877. 31 blz. 
De Tijdspiegel, 1878, III, 1. 

1878/79. Algernon Charles Swinburne. In drie gedeelten. 1G6 blz. 
IJe Gids, 1878, IV, 79. 1879, lI, 193. lIl, 101. 

IS 78. De Bergrede en andere Synoptische fragmenten. Een his
torisch-kritisch onderzoek. 260 blz. 

Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon, 1878. 

1879. Vondel. 1679-5 :Februari-1879. Gedachtenisrede door 
H. J. A. M. Schaepman. 5 bladz. 

Het Hande18olad, 20 Februari 1879. 

Het antwoord van Dr. Schaepman. 7 bladz. 
Het Hande18olad, 5 Maart 1879. 

" 
Het leven de moeite waard? 7 bladz. 

lJe Amaterdammer, 21 December 1879. 
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1880. Het jongste Schilderstuk van Mej. Thérèse Schwartze. 2 blz. 

Het Hamk18ólad, 21 Februari 1880. 

Dr. Kuyper's Inwijdingsrede. 4 bladz. 

Het Hande18ówd, 31 Oe/ober L880. 

18tW/84. Korte mededeelillgen uit het gebied der nieuwere letter
kunde. 97 bladz. 

De Tijdspiegel, 1880, I, 108, 239, 337, 495. Il, 165. lIl, 298. 
1884, I, 508. 

1880. Korte mededeelingen omtrent nieuwe boeken over Kunst
geschiedenis. 125 bladz. 

De Gids, 1879, IV, 521. 1880, I. 170, 551. IY, 457. 

1 S81. Zedekundig Onderzoek. 33 bladz. 

" 

" 

" 

" 

" 

De Tijdspiegel, 1881, I, 1, 145. 

Dr. L. Wagen aar. Het Réveil en de Afscheiding. 5 bladz. 

De Gida, 1881, I, 210. 

George Eliot. 8 bladz. 

De Gids, 1881, I, 261. 

Studiën over Johannes Kalvijn (1527-1536). 256 bladz. 

Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon, 1881. 

Vosmaer's Amazone. 8 blz. 

Het Vaderland, 24 Januari 1881. 

De brief van Prof. Alberdingk 'l'hijm aan het kollege van 
Burgemeester en Wethouders. 6 bladz. 

Het Hanrklaólad, 28 Juni 1881. 

Intimis, 5e druk (alleen het Ie deel), met voorrede, Juni 
1881. (Duodecimo-formaat). 

's Gravenhage. Henri J. Stem berg, 1881. 
(Zie de opmerking bij den vierden druk van lntimia, 1873.) 

Tweeërhande Esthetiek. (Conscience-Comité). 3 bladz. 

Het Hanrklablad, 27 Augustus 1881. 

1882/86. Oudere Tijdgenooten. I. O. G. Heldring. 1I. H. J. Koe
nen. W. de Clercq. lIl. Groen van Prinsterer. Capadose. 
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De Liefde. Van der Brugghen, e. a. IV. Bilderdijk, een 
der Vaders van het Réveil. Bijeen 147 bladz. 

])e Gid8, 1882, I, 1; lIl, 35. 1883, UI, 92. 1886, I, 397. 
Deze Gids·artikelen, benevens dat van 1872 "Isaae da Costa naar 

zijne brieven", later afzonderlijk uitgegeven met een voorrede en 
met een register, bijeen 208 bladz., te Amsterdam bij P. N. van 
Kampen &: Zoon, 1888. 

1 SS 2 . Goethc':;; Sterfdag. 1 2 bladz. 

" 

Jf'eekblad de Hervorming, 25 Maart en 1 April 1882. 

De Ol'estie van Eschylus, in N ederlandschc dichtmatcn 
overgebracht. 221 bladz. Groot 4° prachtuitgave. Met 
een voorrede van 8 bladz. 

's Gravenhage, Henri J. Stem berg, 1882. 

vVijsgeerig Onderzoek. Kritische Prolegomena van Esthetiek. 
812 bladz. Met een Inleiding van 18 bladz. 

Deventer, A. te~ Gunne, 1882. 

1882. ~Frallsche Letterkunde. St. Vincent de Paul. ü bladz. 
])e Tijd8piegel, 1882, Il, 402. 

" 
Van Oostcrzee als Kerkleeraar, Aug. 1882. 23 bladz. 

])1.' Tijd8piegel, 1882, 10, ]21. 

Gedichten. 359 bladz. 
's Gravenhage, Henri J. Stemberg, 1882. 
(Deze bUIIdel bevat, na een Inhoudsopgaaf met uitvoerige aanteeke

ningen: Uit den Koran. Firdusi's Wijsheid. Esther, een drama
tisch fragment, naar Grillparzer. Vondelinna. 63 Oors}>ronkelijke 
Gedichten. Antieke Gedachten (naar Pindarlls). Mithridates, 
Treurspel in vijf bedrijven, naar Racine.) 

1882j8G. Bijdragen tot de kennis van Shakespeare. 
Coriolanus, 27 bladz. 

Het Tooneel, 1882. 
Love's Labour's Lost, 26 bladz. 

Het Tooneel, 1883. 
Titus Andronicus, 28 bladz. 

Het Tooneel, 1885. 
King Lear, 18 bladz. 

Het Tooneel, 1886. 

1882. Recensie van "Lettres de Alexandre Vinet". 5 blz. 
1Je Gid8, 1882, IV, 556. 

Repliek in zake "de Geschiedenis der Godsdiensten." 1 blz. 
Weekblad de HeNJorminf/, 9 December 1882. 
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1882. Geschiedenis (Lecky en Mc. Carthy). 2 bladz. 
Weekblad de Portefeuille, 6 Jamtari 188:.L 

1H83. Macaulay en Baco. 22 bladz. 

" 

" 

De Gids, 1883, I, 334. 

Nieuwere Studiën over Johannes Kalvijn. (15 3ü-] 541). 
238 bladz. 

Amsterdam, P. N. van Kampen & 7.0011, 1883. 

Richting en Leven. rrweede Druk. 312 bladz. Met een 
voorrede van 3 bladz . .Februari ] 883. 

Deventer, A. ter Gunne, 1883. 
(De eerste uitgaaf l1ad plaats in 1863.) 

Eene aanprijzing van de rrooneelschool. El bladz. Toespraak 
tel' opening van de ] 3e Algemeene Vergadering van het 
Nederlandsch Tooneelverbond, gehouden te Leeuwarden 
op 27 October 1883. (Uitgegeven op verzoek van de 
algcmeene vergadering en op kosten vun de Hotterdamschc 
afdeeling van dat verbond). 

188:1. Redevoering op den jaardag der Universiteit vall Amster
dam, den 8sten ,Januari 1884, uitgesproken door Prof. 

" 

" 

" 

" 

A. Piersoll, Rector-Magnificus. 14 bladz. 
Jaarboekett der Am8terdamsene Universiteit, 1884. 

Wetenschap en Kunst. (Eene redevoering). Maart 1884. 
14 bladz. 

De Tijdspiegel, 1884, II, 73. 

Verslag van de lotgevallen der Universiteit, uitgebracht dool' 
den aftredenden RectOl'-Magnificus, op 1 ü Septemher 
1884. 9 bladz. 

JaaróoekOft der Amsterdamsclte Universiteit, 1884. 

Hellas Erfgename. Eene schets. December 1883. 15 bladz. 

De 'Fijdspiegel, 1884, Ir, 397. 

Het éene, ondeelbare Rijk. 3 bladz. 
])e goerlen-1·aad gfJ1ie1. voor 1885. 
Amsterdam, D. B. Centen, 1884. 

1885. "Het Land van Rembrandt." G bladz. 
Feuilleton Vlm "Het Vaderland" van 8 Juni 1885. 

Jaarboek 1897. 4 
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1 S86. Verisimilia. Laceram conditioncm Novi 'restamenti exemplis 
illustrarunt et ah origine repetierunt A. PiersolI ct S. A. 
Naber. 2~)5 bladz. 

" 

" 

Amstelodami, apml P. N. van Kampen &; Fil., MnCCCLXXXVI. 

Over Menschenkennis. Bene voorlezing. 12 bladz. 
lJe Tijdspiegel, 1886, In, 406. 

Aan de Tltrechtsche Redactie van de Vox StudiosofUm. 
Rosendael bij Velp, 3 Juni 1 SSG. 3 bladz. 

Feestnummer van het Weekblad TT. S. van 22 Juni 1886 op den 
CCLsten Gedenkdag van de Slichting der Utr. Universiteit. 

1887. De Invrijheidsstelling van den heer F. Domela Nieuwen
huis. 'foespraak gehouden in de open hare vergadering 

van "de Unie". 7 bladz. 
Handel8blad, 2 Augustus 1887. 

1887/93. Geestelijke Voorouders. Studiën over onze Heschayillg. 
I. Israël. 427 bladz .. 1887. 

Il. Hellas. P deel, 428 bladz., lSÇ)l. 
1. Het Epos. 2. De Historiografie. 3. Het ürama. 

IJ. Hellas. 2e deel, 325 bladz., 18U3. 
4. Wijsbegeerte. 5. Kunst. 

IIL Het Hellenisme. 1" aflevering, Athene. 104 bh., 18U3. 
Haarlem, H. 1>. Tjeenk Willink, 1887, IS!Jl, 18!l3. 

1888. Over de Chanson de Geste Aimery de Narbonne, III ver
band met Victor Hugo's Aymerillot. 8 bladz. 

" 

" 

" 

Verslagen en Mededeeliltgen van de Konilt!rlijlce Akademie van Weten
scltappen, afd. Letterkunde enz. 1888, bladz. 228. 

In Memoriam van C. V osmaer. 5 bladz. 
Zondagsblad van "De Amsterdammer", weekblad voor Nctlerland, 

17 Juni 1888. 

Bij een onuitgegeven werk. (Willem de Clercq naar zijn 
dagboek). 32 bladz. 

De Gids, 1888, nr, 369. 

"\Villem de Clercq naar zijn dagboek, door A. Pierson en 
de Clercq's jongste kleindochter. In twee deelen, bijeen 
709 bladz. Zie betr. den eersten druk (niet in den han
del) het daarbij aangeteekende 1870/73. 

Haarlem, H. D. Tjeenk Willink, 1888. 
Van dit werk verscheen een goedkoope druk in 1889 bij dellzelfden 

uitgever. 
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1888. Heidelberg. 5 bladz. 

])e Portefeuille, 1888/89. 

I8F1H. Een schrede voorwaarts. Rede uitgesproken m de Unie op 
7 December 1888. 32 bladz. 

Haarlem, H. D. 'ljeenk Willink, 1889. 

ISSÜ/90. Jongere tijdgenooten. 
1. Mr. C. Vosmaer's "lnw\iding". Maart 1889. 36 blz. 

Il. Brieven van CD. Busken Huet. Mei 1890. 20 blz. 

])e Gid8, 1889, I, 536. 1890, Il, 177. 

1889. Een Causerie in het Britsch Museum. Amsterdam, Januari 
I tl89. 50 bladz. 

" 

" 

Dit stuk werd, met een tweeden I/zcer vermeerderden" druk van 
I/ScltoonlteÏli8zi,t elt Leven8tCij81eeid" (zie 1868), uitg-egeven onder 
den titel "Kun8tge8ckiedenÏ8" te Deventer bij W. F. P. Enklaar, 
1889. 

Van "ScltOOidteidtJzin, Levett8tCijlJueid en Kun8lge,ychiedettitJ" verscheen 
nog een druk te Arnhem bij Ybe Yues en Co. (zonder jaartal.) 

C. Vosmaer herdacht. Rosendael bij Velp, September 1889. 
25 bladz. 

Jaaróoek vatJ ik Konifllclijke Aktulemie van Treten8clwppen, voor] 889. 

Aan den heer Ferd .. T. A. M. Wierdeis, Litt. Stud. Am
sterdam. 1 () Mei 1889. '4 bladz. 

? 

Kinderziekenhuis. Rosendael bij Velp. Juli 1889. 3 bladz. 
? 

1890. John Henry Newman. October 1890. 40 bladz. 

" 

Mannen van BeteeJ."etti8, afl. 7, bladz. 293. 
Haarlem, H. n. Tjeenk Willink, 1890. 
(Met portret van Kardinaal Newman.) 

Over de bronnen van Victor Hugo's Ruy Blas. 11 bladz. 

17fJ1'8wgen en Mededeelingen flan de Koninklijke Akademie flan Weten· 
8clwppen, afd. Letterkunde enz., 1890, bladz. 222. 

(Voorgelezeu in de Akademie.Vergadering van 12 Mei 1890.) 

Een brief aan den heer F. van der Goes. Rosendael bij 
Velp, September 1890. 9 bladz. 

Nieuwe (}Uk, 1 October 1890, bladz. 88. 
4* 
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lS01. Studii~n over Johannes Kalvijn. Derde Reeks. (1540-1542). 
1~4 bladz. Met een voorrede van 22 bladz. 

Amsterdam, P. N. vnn Kampen & Zoon, 18!H. 
(Zie Siudii!it om' J. Kal1J'iju, 1881. NWUlcere Studiën, 1883.) 

Dr. Kollewijn's Bilderdijk. 48 bladz. 
J)e Gid8, 1891, IV, 1. 

1,"~)()/92. Gesprekken. Juli 1890: I en II. 23 blz. - April 1891 : 
IIl. 32 bladz. - .Tuni 1892: IV. 44 bladz. 

lJe Gids, 1890, m, 73. 1891, lI, 9S. 1892, II, 405. 

1892. Over Grieksche Compositie. 27 bladz. 

" 

Ver8lagen elt Mededeeli7lfJen valt de Konillklijke .. lkad,(fmie valt Jreten-
8chappen, afd. IJetterkunde enz., 189:3, bllHlz. 54. 

Zomervacantie. 42 bladz. 
])e Gid8, 1892, IV, 1. 

Van de "Vierstemmige Liederen", uitgegeven in het jaar? 
door de Nederlnndsche Koraalvereeniging: .No. 1. Dank
lied. - 4. Opwekking. - 7. In beproeving. ~ 18. On
afscheidelijk. - 23. Voor den rustdag. Bijeen 10 hladz., 
geschreven in 1863 en 1864. De vier laatste overge
Homen in de Liederen van den Ned. Protestantenhond, 
onder N°. 48, 68, 97 en 140. 

Amsterdam, J. Brandt & Zoon, Haarlem, Johannes Enschedé &. 
Zonen, enz. 1892. 

1b93. Over Opzoomer. Februari '93. 28 bladz. 
])e Gids, 1893, I, 413. 

I f-l92/93. (Geestelijke Voorouders. Hellas enz., vroeger vermeld 
onder 1887/93). In 1896, na het overlijden van den 
Schrijver, verscheen een tweede, goedkoope druk van 
"Hellas", met een inleidend woord van Prof. S. A. Naber. 

Haarlem, H. D. 1jeenk Willink, 1896. 

18~)5. Willem de Clercq. 15 Januari 1795-15 Januari 1895. 
2 hladz. Geschreven 12 Januari 1895 te Scheveningen. 

lJarule18blad van 15 J RU uari 1895. 

" 

(Dit stuk werd om bijzondere redenen bij uitzondering niet door 
den Sehrijver ouderteekend.) 

Over Ethika. Geschreven in 1894. HJ bladz. 
])e Gid8, 1895, IV, 245. 


