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n~gw.ldige{::ged:t:'ukteadvl~intd0J[b_,·· •. tWt*F~$¢hriften. tot 
de. ?Gr .• · oJ1dweudletJj.ien.~nD":n.4.0"'I). •.. 1" ... ,.,., .. '_1_'~lHk· " ....•......••... '0' ••. ",,,: ..•. ..... .... ... ' 

.•. .•.. . ......•.. ' ... ' ' .. ' O· ..... Q~UJJ"' .. ,.:1iIA_.J ,c ... ~~e..~flti:(rg~a:t evel' 

tta~~betQEFtf:l.:(het.good~. reQ.ht,d.~'S.dl:ophhet.heb6nd Vali 

:c:l,.a .• ha~.hi'ijd •. :'f~aatiie •• b:l~iQhting~ •. :::lNog,·l\J:J.derl),.(losse':·· scbrifte'n 
. ' ... __ ..l'L' 'dk . ,u~· '_1.. <,} ¥ 

v~nOUt.l.:u.el '. nn~"'8en>lUA*zijJ)k.d<)QJt; h.~:;;atgeplaat$t i-nbet 

TiJdsch.rijt'f!J)()~ ~e$c.4i(Jr/(Jn/4;Ji O(trilfit~~.e,n.:8~(ltll'~f/k~an Utrecht; 
al${a~.lS37);;l)flerd~(!tourJ.emuntrp4ht:~jjlMt.ad~"~l838} , .. 0 d, 

$:g§$~;g~ 
zlJIie Vadersta.denPl'ovinriie,·maa;rgebeel hetyait~land, ja gebael 

d?geleerde-, :m.hliudelswllreM .. ·.Aaul<ijne .• gedaqbtenis'(rerplicbt , 
dnl bQvendienvan ,wege·hnisselijk~d.eugdett.euBCboori.e. eigen;;. 
schappe.n. inhoogaachung. bij:·ft&njlt~t:ii •• ;:;Jj:;i;( , .>' •.•• . ••.••••.••.•..• 

den !'.......,,; ":Vl'oege dood ?c~,;Nee:n.JGij waatteend-er;gen-en.die; ,VOOl' 

eeue .. huogere Vergadeci'ng.'Vinl;.levenden Vl"Oegrljpgeacht; alleen. 
tevnreg: ~fgeroepen;wQrden'ypor:de' plaata die:zijledignalaten,biei 

opaatde .. ,.·On:s~ijt gij.;Ows:.:mttdtgij oQk:inhoogge\!(}r~erq.'eri: 
. ouderdom altijd tevr6egc gest6rvenzijn:,; gih mari:volleveJ:kren 

liefd:e:vdie;:voOlt uwe: p.iethaatstepanden :;.;voor.uWB' vrieriden, 
WJOrJ'ket'k:enVilderland 'en riV.{aatSch.appij,ili. z()o:v.~lerlei ,Wlrek .. ; 
kilig~o()'onbesohrijfelijk/veel~kark'Elll wa.t . zah'iludeho.ezenj, .. 
vriend :hier ;ym.zijm :bl!le~em-.v:den.a zeggen;;waarmede hijzij»~ harf:: 
naat .eischzoude:~m~~n::t·kwij~, :gelijko:op dien dag. ,toen.,ik' 
aan:;zijne.·geopei1di:r:gt~fk'Ufnit1&1:leQo:blik;:D:lOCht.,wellP.~.in~t •. ye£:.;-. 
blijf del' rust en .. deJ:!·:ht:jeHijldieid:"alwa.ard~Ji:.~()or:emiwlg!·~ 
vrijooj::bristea. nn,llltal"l' M:voI~,hehoefte :~ijntmziel·iiiaalli.bid? 
ding en.aanschot:IiWing.:-iich V61:11est 'l"'<'i ">' '. ,. .'" .: '<y <' .. 

Jndrem h.emel: .was.; na!ild.uit~wo~rdi. €l;es: ,-verl~ssers; mee;lhilu: 

m~~>riaarmftte1:iit.d6·~indpaal op aai'dd.:paderg.e, zijn,. sohaty ,r. ~ 
zijn wandel. Ell; tnenil tOt;~dic;4lindpaalt:oe, zaL nierp ' ... '. 
van herozeggeU,' d:a:~ .·d,e. plichte~ ~ezEll' we:Jteki,zij bet.ook '~'h~l 
kleinSUl.:;bijZonderhedeIl!; hij (.~e '~ielsSte:trilIiillg".; apders"dan:'~ 
wonnen. hebben. Daarom dau;ook~\Ytulneer:inl.z~ .tegenwoor~ 
d-igheids;. hetzij ,van' dichtersi; hetzij'll'ttn .degenen:tlie hij d:e'~n-. 
gan ,,¥an godsdiensten. eeuwi~d;.· al$<1>ij:~e:">,hoogS:cte"en;t~n. 
slOlitei 'eenig .noodig.i:l· 21aak, ~eiJscl:ien'tefu'Ven~,;wel eeng.,gezegd 
werd, dat die hooge kringe.rnne' gewobn:tenvan6rde ,~dat eeil· 

al .te··'ttoom bestaan met :de~org, voor d:enaal'dschen werkkrhlg· 
zich J;l:iei:goed vereenigimlaattkOll hijdelIlachtsprenkaanhooren 
metwe,q tevens gnUen:eageestvoUeu; g~lil4:lh ,dieuwijhem ge-
kenu hahben.· Hij was~chzelVen welh$W'\lst~hoe' ned.erig ook 
in alles zijnegedachtenvanmch ze1venwa.dm:~ hoe getrouw hij 
boveualles met zijn eigen~art engewetero pleegd.e om te ga~t. 
dat llij hem althands de boogsteverbeffmg .in den dicbterlijken 
dampkring nimmer de .oogen gesIaten hald 'Y0or de plicht' del' 
naa..uwkenrigheid en naauwgezetheid tot, in de kleine dingen 
van leven en arbeid, - dat hij hem de gedachte van daarbo
yen te behooren, juist den hoogsten. en zekersten prikkel tot ge-
trouwbeidin de diDge~ hier beneden verstrekte. '. 

MarliseR
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<En,datget~~genis;"""':njetzijn>eigen6geweten .alleensehonkhet 
'~fmaaraUe:die'ihem gekend'hehheJ;/in:dehetrekkingendes 
le~i:ls~'':Daa:J,':zijDj;~lF~okalindeze' plaat.sefi.die tot cop de,jongste 
dagen'.zijne)t':b~ekkinf<~tQt:lVIatttschapp:ij.·.~~. Vaderlatid, met,wee~ 

~~sSik~i2 
ldettlJgJ.~.dr,htiisho'Q.de1ijke· :'hijzonderlied'en" terug ,·gtivonden 
kti:n:"w(lrd~D"aUes~at~~dert iijt(:lidmaa~schap is' .v06rgevaUen 
iIt'~ze~:zitt~'f::?£~hetreUinghet}n'to~.ge4~1·dit,··wetenschap.., 
P~llJ~;ibc~~am.}'ZlJ~~. tegenwoordigjeid;jWWll$ oolt daar op' eene 
gantsch, hlJzondereWlJze.levenw.-ekkend;door:datahijd .verschein 
de opvatiing ,en zou:dgnalveiin;ide:~u.itd.tQ;Wng,dat hem ken ... 

;;;;i==::=::=;er=E.:~ 
p6ez~'f'f; letterkunde{',:".,ereldgeschi.ed.enis ,1hiel" door hem. voor':' 
gedia~n;()()k aanleiding tot'prijsVliag¢n'gegeven, met. welker 
heap:twirording(l~er'de,Klasse 'ziohielv(;len het NederIandsche 
puhliekwelg~)ttk'wenschen Jllooht~'!:: .1" 

.':Meri'>'4eefthemintusschenWei::'e~ns4tb6tenzeggen, dat' hem· 
lo>de'rangen' dar<ge~eerdlieid:eig~l):lijk/g:eenephtatstoekwameQ. 
h"d' .. '- ' IJt' 'ir~r()m zmnyan"de ,verpliGhtmgeans-Lids:van ·het; Instituut 

~iet ~a~~.·eiseh. e?wens~~ko:ndekwijt~,< Wat. daaromtreI).tzijn 
e)gen>altl}d nederlggem.oMmog~geootdeeld hehhen, _ dat· aan 
WlLLBlii DEcLl!iRCQd~e'Plaats, ;l'anoo~'enonderscheidi:i:tg wettig trie;" 
k~~tn; zarwelaan,nieriland huitenhemzelven tWijfelachtig gewe~t. 
Z1JfJ.. :;AIs Neerland.$'; aerste, misschieneenige i'zeker niet licht oyer .... 
tro1l'en· Improvisatol';' zoude' wj daar ~eedsaanspraak op habben 
geh~(l. Hij hader,:evenwet oobuogH44eren. Zijnedool' den 
vo~mdet~oorstellingeri;denrijkdontder z~ken ev:en hela~grijke 
Verhande!mg tel'heaniwoording van,rl.e'V;,;aag oflerdCI2 ilif/loed 
del( vreemaeiin'iimderkeid ; Itdlitfan,s'Cke,' SpaanSclie; ,·Franscke 
eTfj·Duitscke het.terlr.unrie·op· de' JVederlandscke Taal .. en Letter

kun,de~ sints; ketbegi'n de" cpijftiende:ceeuw totop .onze dngen 
werd door de Klasse met haren· gonden, eerepenning hekromid, en 

prillem de Clercq. 17 

zag onder hare Werkenhet licht (aO
, 1824). In het volgende 

jaar ,als hijtar. zake zijnerhetrekking also Sec:retaris del' Neder
lalidscheHandelmaatschappij in : den Haag gevestigd.was, ward 
hij tot Correspondent hen~emd; - na zijn tetugkeerin de Va .. 
derstad. hij de vestiging van den zetel der Directie aldaar, werd 
hijtot Lid.van het Instituut verkozen, den 2"~n NovemherlSS5, 

Als.·DE cLERCQ.evenwel zich niet hepaaldelijk· onder·degeleerden 
van :z;ijn VaderIand wilderangschikken, Zoo· kan die :Qpvatting .. in 
zooverre,hare. jui(!ltheidgehadh.ebhen,alsmen onder ,dien naam. 
uitsluitend .mochtwillenverstaan hennan degenen{liedoor klas

. siekeopleiding of doo:t;hunneJi.wetkkring hi ~de maatscnappij, 
meer hepaaldelijk' tot' die orde' geachc;·. wordenie he,hooren. Bij,' 
een der meest geletterde mannen in ons Vaderland, scnoonook 
aUes h~alve vreemdeling gehleven in detaal en letterJ~Ul1.de 
van Griekenlanden Rome, was evenwel hij, uitnemendheid te 

huis in de Geschiedenis van alJe tijdeu, iude Letterkunde van 
het Christelijk Europa; en voorts .. was zoo weI zijn. natuurlij~e 
al;lnleg reeds alszijne opvoedingen vormingmeer gericnt'ge:
weest om hem in een praktischen, .... :werkkdng dan. ill de eigen-' 
lijke sturuewereld te doen plaatsnemen.> Qok waren hem tot 
die frischneid, welke hem als Dichter.enLettetknudige ken
merkte, omga,ng met allerlei menschen ,bemoeijing met zake~l: 
en maatschappelijke aangelegenheden in den grond (lene eerste 
h¢hoefte .. 

Geenwonder washet in elk geval, dat.",I:r.:i.EMDE CLEJ):CQ 

door zijn~. afkomsttot .. een .oud enaanzienlijk.';; Amsterdamsch 
handelshws:hehoorende. door zijuen. V aderenGtoowadBr, iliat .. 
tegenstaand hetvroeg in . hem·:werkendgenie,.1iever dan tot 
e~nig vak· van geleerdheidopgeleid .werd tot de deelneming en 
opvolging .in. hun algemeen geeerhiedigde. nrma~ " 

Deze oplei~ing intusschen doofde niets van die buitengewone 
~ucht naar 'lectunr en kennis ~ die aan onzen· Di CLERCQ vah zij l16 

kindschheid:af (ligen geweest is; en ook in het'VervQlgva.n zijn 
lE)ven ::tIs jongeling, als man .van handel en vau letteren, is niet!> 
hij hem kenuelijker geweest, dan de wederzijdsche invloed diel' 
beide hetrekkingen op elkandet., het wederzijdsche nut dat Ilij 
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.V'~Ul wlthelautJdie kennis·})ij.voorbeeld 
va1:iFAiardlcijlf;lilkUit1~h:rl~n ~l~ll(t~S'~eJ~"·'¥,(erE'klgesCJU:El(.1l~n:ti~, welke 

M:~li;t:bLijng.jJta:tnE;·ie;lgnEL d:emtl>el~l9J~~: g;!1~1"'::·.be@;lU!;elen en belangen 
ilt •. ··&ei1Jm~:.m~?i!l~~I~:t~in van taal' en stijl 

·.·.·bevalli~t:en(·'""~gJ@? ¥~~~~~~llng-Eli1· . eu ,Me:rno
........... '<'i< .. ' .•••..••...... ,.' ()Ve;' .• lzet (lorltal 

1823), liggeu uog onuit
onc1€\Ji.,.rtjj;neiPlrpji&teill:k .·J;!.en~~·'·.L".IetnOJ'Ie' op'den 11 don April 

." .. ' . .... ..,' •. , ............•...•. , .•. ..vanKooplieClendezer. stad [jan den 
Koning aangeboaen~en'Waall~' gedt'llktecxernplaren: V'erspreid 
~ipI.; . had . onikln, W:C;LEitC'Qtot stell~ t<el:l beart misschien,oonigen' 
iny~dgehad op zijne V'olgen~J40pIr~an. " . Maar ,vooralhracht 
zijne ne'\veging. elt&treJddniflnd~,~te, Hana,~l~e:)!~ld v~l 
tooti!ilivOlmaM:&g: diet reedi:'1tfa.XliIitI",re he:rn, eigebe; 'Zl1du tot 
ordelijkQ o~'ooketdn@r en·' dagelijksQ1:ij:; aatlteeke'tli:n{f v~n hetgeen 
hiJ'la$ ett/deeit,;/otidm'Vclnd w. ~~~kte;.; ,():.nder·de~ kostbllar
haden ' v.oOt ·v.er&ta.nd J hart·· en llWel1,'" ddorns 'Q~cQ uit zijne 
pijke tijdwinsten nagelaten ~an\iezijnen, 'kon:ttaan die veel
$OOi'tige aanteeketlingen oon aanziOOlij);e plaats toe; In zijn~ V'roege 

jiiigd re~tb maakl~IllJ metd~~eli' arheid een~~eg~ll.,..eD hij heeft 
dt~rt to(jTtge~ei tut·· op dell1~tst~,.a~g~n!lJijh'S:'leY\\lns1.~oudlit de 

, :::::t~:rt~;.'.J!f;~er;:an~i~:O:e~~~::!~; ::~;.·~!t~;~~~ri;: 
en wel'kkrttig zichuitbrt'Jidde 1 beImopt, vereenvoudigd~nzil1-
rijkftelfWijf doorta:lrijke en:wel ingerichteregistets~~t~~prllik 
di~i" Mttwstoffetl bij nitstekge;J:Ilakkelijk worth gemaaktl •. :;.Deon
derwerpen' behooren hoofdza'kelljk, tot de Geschiegeni$ van ~lle tlj:.. 

~~~;t~.:f~Siii:~!: 
d~lijke V06rzienigheid 'geschiedenis vanfainiHe:betreklt~enen 
v~n:Vtienden~ aa~gelegenhe-den' vau handel, nij'yerheid en Hal:'1-' 
d~ltnaitschappih Staatkunde, belangen voor hart ~n, huis eu 
GodsdiellSt. Het opmerkelijkste nog daarbij was, dathij alIe 
die fehen err ]j~sch.ouwh~gen als ware het met e'enzelf?-e greep , 
op~ 'h~t papist 'eli' il:'1- zijn geheugel1<btacht. ' Hoogst· zelden U'ich 
be1:mefden die aanteekeilingent~.worde,n opgeslagenvoor zijn ei
gall' gebrnik j alleenlijk werdeniZiftlaa~ daze of gene aanleiding 
(jf(jp~veUii1g VOOl" , den: daggehracl1tj . .om €II' aanzijn gezin en 
aah vrienden, of behtn.gstellende: b6iioekers, het een' en ander nit 
voot te le-zen. Dliar intuss()hen l~g . als hetware degroudstof 
'\l'dbr dien rijMom van kennis' ,'(:jJfi Gp'rne:tki:tlg {dte;~ijnonder.;;. 
hfflid voor vrienden en -vl'eemderi- a<ltijd. zoti;' heiangriJ2k "eit leveli
't61 maakte, zijne schl"iften zoo kernvol en ha:rtigj·zij~;e itripro~ 
visiitfe zo()vel'Wbndetlijk ook. van dezijde del' daal"iu:. opgen:o
men enall1'lg6r6erlle, en in~verb~Hdgehl:achi-efeiten. Hetgeen 
wij .. van de zoo ev{!n vED:nwidescbl'ifteh. in dfuIt h'Elzitten is -vdor 
etm· .groot 'dfief gepl~atsti, iIt. het(Tijds-chdft getheld.f Nederland ... 

s(Jll'e S(emMen~; 1lfter Sienzmlm; eft :B1JacltfJuwingen OMI- Godsdienst, 

Bttlllt;.., GI!$'{:hied~eii Letterlatiido ,~.aani'\Telke hij vlin denjara 
1~34 tot fS39tnedeal'heider ·Was;,· Zijne of?stellendaatin, onder 
v~lett, OP'ei' Spttlije, ~ver net OoStllni, Oller. Ruslandun ilmerika, 
tf~ffeti evenzeE}t door oorsprbIikelijkhe{d: van g.edachtetl',. ~a:risohon
welijkheid van voorstelling, en ,.grondige kenni'S., Van· dezelfde 
vel'eetiigde 'gaven draagt met verba~eiide vrntllitbaJir'heid en ver-
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dlgen en liefhebhelldenmensch. Het was een treur- en troost
zang op het· ~alig .heengaan. V'an twee elkander' spoedig in den 
~o~d .gevolgde .V~i:endinn~,-het was,. tel' gelegenheid, ~er ~~jf .. 
tlgJarlge oohtvI<~rmg'· van eell oudenbedlende van hat· hUIS ZlJUS 

vaders, een feestlied, dat hij zelE in hunne nederige woning 

hracht en voorlas. . 
Toch was en bleef tot op het laatst zijns leveus improfJisatie 

als ware het de grondtrek van geheel zijn aanleg, karakter, en 
wijze vanzijn tm.doen~ WatWch ,vas bij hem dat verniogen 
van voor de vuisr;di¢htan andel's dan de snelle verschijning eener 
langen tijd "gekweellte, door vele:dei .swdm; lladenken, ja wor
steling soms en wrijving verkregene volh~ld van lennis, die zich 
als door eene oogenblikkelijke opwelling lucht gaf, als door een ' 
plotselijke ontbl1anding een weg maakte? En zoo deed en was 
hij eigenlijk in alles. F:fischheid, af',keer van al,wat naar ge
zlilchtheid of knnstige voorhereiding zweemde, een ge~st van ver· 
rassende improvisatie, eElll gelukkige opwelling van het oogenhlik, 
dock in verliand altijd met vroeger nadenken, met diepgaand 
opmerkeI)., kenmerkte in alles zijne mededeeling van denkheel
den en overtuigingen, zijne raadgevingen of getrouwe vermanin~ 
gen aan vrienden of geliefde betrekkingen, zijne toespraak of be
zoeken aan bedroefden en beproefden,. zijne briefwisselhig met 
vreemden of pekenden, zijne guIle helijdenis waar hij rneende 
gedwaald te hehhen in woord, of daad, ~,geheel zijn huisselijk, 
maatschappelijk, Godsdienstig hestaan. 

Zoo was hij in zijn leven, en zoo is ook zijn sterven geweest: 
een overgang op' eens naar de plaats voor welke llij sints lang 
op van achteren kenhare wijze in daze laatste jaren vooral voor· 
hereid en hewerkt geworden waS. Geen langdurig of pijnlijk 
krankbed I neen! maar een l!lngza~e innerlijke afbrekin'g te ge-
1ijk van hehoeften voor deze wereld, en van lichamelijke veer
lI.racht ging het oogenblik vooraf, waarop hij seheidde van de 
aarde. Nog op den eersten Fehrnarij, woonde hij de ge';'vone 
Zit~ing dezer Klasse hij; nog op den derden hraefit· hij een half 
uur hij mij door, met die hem eigene Korte en zaakrijke, hespre
,king van punten van algemeen en bijzonder belang, Wetenschap', 



(t(lJ~~~j)~fl~:~tJ'~'V9M10~~,,,>~o.li~~"'HJ~~\f:~;~;l'l2g;~3J'1~l~~Jl,E):t. aangenalll6-

~~. :Q)~~j~h!q;I,J~~@'~~'\91~J~ •• (Wj~tmJi:~ •• ~~)~Ir ~f3n done sC}lets/ve};'':" 

t~-!lMl~gJ", (:\;jliJ'll'~;I~d.ji~ doelta hereiken, 
~eln~J~jg}':#~e)~@,;: 2;Q() ~1;;.,. qallrin,:qaar het,ootdeelde21er 

.aa11l~ilm}liM 'Y.\Wgi~(J,¢tm{h llitll.,ebf!el.,,~~.Jij~ te kort g!:lS(}hoten~. 
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