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LEVENSBERICT 

VAN 

G. H. M. DELPRAT , 
DOOR 

W. KOL L, 
Lid der A..ftJeeling Letterhnde. *) 

-~-

Mijne Heeren! 

Toen wij in Januarij des voorgaanden jaars de gewone Ver
gadering onzer Afdeeling hielden, ontvingen wij de tijding, 
dat de dood onze corporatie van een edel lid had beroofd; een 
man van het beminnelijkst karakter, een grijsaard vol jeugdige 
belangstelling in alle verschijnselen van onzen tijd, die van 
een ernstig streven naar wetenschap en waarheid getuigen, 
een geleerde van wiens roem luister afstraalde op onze Aka
demie, ja ons gansche Vaderland. Onze Voorzitter bragt den 
ontslapene met welsprekende woorden hulde toe, en als bij het 
deed in ons aller naam, zijne woorden vonden ook weêrklank 
in ons aller hart, want zij waren eene lofspraak op hem, dien 
wij allen eerden; zij herinnerden ons zijne verdiensten jegens 
de Akademie, en wekten ons op, het voorbeeld van ijver en 
werkzaamheid, in zoo vele Vergaderingen door hem gegeven, 
na te volgen, opdat de leegte, door zijn afsterven in onzen 
kring ontstaan, niet al te Zeer zou gevoeld worden. En toch, 
des Voorzitters rede, hoezeer met volle instemming gehoord, 
heeft niet al uwe wenschen, ook niet zijne eigene voldaan. 

*1 Voorgedra~n in de gewone Vergadering der Afdeel. l.etterk. van 8 Jao. 1872. 
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Met hem begeert gij een meer of min volledig levensberigt, 
waardoor het beeld van den overledene, vooral van de zijde 
zijner wetenschappelijke vorming en verdiensten, u en anderen 
nader zal voorgesteld worden. Die begeerte behoort vervuld 
te worden, want DELPRAT was, ook als geleerde, een edel 
mensch, en de biografie eens edelen kan, evenzeer als zijne 
werken, het middel zijn, waardoor hij ook na zijn afsterven 
voortleeft, om de nablijvenden te beweldadigen. Evenwel, ik 
kan het niet ontveinzen, ware het beter geweest, zoo meu de 
vervulling van dien regtmatigen wenseh van eene andere hand 
dan van de mijne had verlangd. Onze Afdeeling bezit een 
geëerd medelid, dat vele jaren langer dan ik het voorregt had 
met DELPRAT ten naauwste verbonden te wezen, zijn vertrou
welijken omgang te genieten, zijne werkzaamheden en geestes
vruchten in hare wording en ontwikkeling gade te slaan. Zou 
het talent van dien bevoorregte niet meer dan het mijne in 
staat geweest zijn, den schoonen pligt dezer ure te vervullen? 
Ik twijfel er niet aan; maar desniettegenstaande vermogt ik 
uiet te weigeren, wat men van mij begeerde: ik zou daardoor 
mijn eigen gevoel van verpligting jegens den afgestorvene ge
kwetst hebben, wiens warme toegenegenheid mij tot eer en 
vreugde is geweest, wiens schriften mij almede den toegang 
baanden tot de studiën, waaraan ik het beste deel mijns le
vens wijdde, en wiens raadgevingen en aanmoediging mij eu -
ik mag het niet vergeten - velen mijner leerlingen gedu
rende eene reeks van jaren ten bate kwamen. 

GUILLAUllE HENRI MARIlil DELPRAT zag op den 2den Nov. 
1791 het levenslicht te 's Gravenhage. DANIEL DELPRAT, zijn 
vader, was afstammeling eener emigranten-familie uit Montau
ban, Predikant bij de Waalsche gemeente der hofstad, later 
ook Hofprediker des Konings; zijne moeder was FRA~ÇOlSE 
Mu, dochter van een Engelsch geslacht. Ouders, wier echt 
gezegend was met kinderen, die, ofschoon uit vreemden bloede 
gesproten, de bestemming hadden om ons Vaderland tot na
tionale sieraden te zijn, waren beiden de kroon van hun 
JAAaBOE~ 1872. á 
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gezin. Beiden lieten aan hun nakroost eene schoone nage

dachtenis, de vader als een man van edelaardig karakter en 
hoogstbeschaafde levensvormen, uitnemend geschikt voor de 
dienst van Kerk en Staat; de moeder als eene blijmoedige, 
liefderijke huisvrouw, wier ziu voor orde en regelmaat zich 

ten bate der talrijke familie steeds wakker betoonde. 

In het voorjaar van 1799 werd de zevenjarige knaap uit 
zijn ouderlijk huis in den vreemde gevoerd. Zijne grootmoe
der, Mevrouw DELPRAT, geboren HUMBERT, van Berlijn afkom
stig, geleidde haren kleinzoon derwaarts, ten einde hem op 

eene school te plaatsen, wier oude roem bij de leden der 

Fransche Kerk nog steeds belangstelling trok, ofschoon zij 
destijds, naar het schijnt, niet het bloeijendste tijdvak van 
haar bestaan beleefde. Die school was het Collège Français, 
gesticht ten behoeve der Fransche vlugtelingen in het Bran
denburgsche in de dagen van LODEWUK XIV, en vooral be

stemd om èn Fransche èn Duitsche knapen voor de dienst 
der Fransche gemeenten voor te bereiden. De inrigting stond 
te dien tijde onder de leiding van den Inspecteur JEAN BER
NARD MÉRIAN en den Rector JEAN PIERRE ERMAN, beiden 
welbekende mannen, de eerstgenoemde als een speculatief filo

soof van naam, een geleerde van bij uitnemendheid fijnen 

smaak; de laatstvermelde als schrijver der Mémoires pour ser
vir à r lt-istoire des refugiés FrançaiB dan8 les états du roi de 
Prusse. Hier werd DELPRAT in de laagste der zes school
klassen geplaatst en, wat hij later eenigermate betreurde, al 

aanstonds aan de Latijnsche grammatica gezet, waarbij het 

volgende jaar ook de Grieksche werd gevoegd. 
DELPRAT'S tweejarig verblijf in het Collège Français liet 

niet in alle opzigten aangename indrukken bij hem na. De 
docenten, allen kandidaten der Theologie, die zuchtende uit
zagen naar predikantsplaatsen inde gemeenten, vervulden 

hunne pligten meerendeels met kleine lust als een dagwerk, 
waarvan zij zoo spoedig mogelijk verlost hoopten te worden. 
Hunne tucht was overmatig streng, doorgaans van corporélen 

aard, soms onbarmhartig, en ofschoon ER:M.AN een goedaardig 
man bleek te wezen, zijn verschijnen voor de leerlingen, al, 
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hij elken zaturdag-avond de ronde maakte, boezemde hun nog 
iets anders in dan eerbied en liefde, daar de portier van het 
gesticht, steeds met een bullepees gewapend, aan zijne zijde 
stond, Toch bewaarde DELPR.a:r nog in hoogen ouderdom her
inneringen aan zijn Berlijnsch schoolbezoek, die hem eeniger
mate lief waren. Hiertoe behoorde de ~edachtenis aan de 
persoonlijkheid van MÉRIA.."i', wiens barsche stem den discipe. 
len der school bij ieder exame.n schrik inboezemde, terwijl 
zijne vriendelijkheid straks den schrik verdreef en de harten 
won. "Je lui récitai une fable de 1!'lorian," zoo schreef DEL
PRAT in 1863, "et il me semble encore voir sa tête branlante 
et sa mine rebarbative!" Van een anderen aard was zijne 
herinnering aan een der al te vele gedwongen kerkgangen, 
waartoe bij met zijne medeleerlingen verpligt werd. 'l'oen de 
beroemde ANCILLON op 1 Januarij 1801 in de }'ransche Kerk 
te Berlijn, ter wijding van den ingang der nieuwe eeuw, eene 
predikatie hield en zijn tweede hoofddeel besloot met een 
gebed, waarvan het woord ".amen" het slot uitmaakte, ont
stond er, vermoedelijk tot niet gering vermaak der school
jeugd, eene groote verwarring in de vergadering. Vele 
hoorders toch, die het woord "amen" in den zin van het 
overoude "ite, missa est" plagten op te vatten, en dan vrij
heid meenden te hebben om de godsdienstoefening te verla
ten, volgden ook nu hunne oneerbiedige zede, zoodat de wel
sprekende redenaar zich ter helfte zijner rede ook van de helft 
zijns gehoors verlaten zag .. 

In 1802 was de jonge DELl'RAT in het Vaderland weêrge. 
keerd. De liefde zijner grootmoeder wenschte hem ook na 
de terugkomst uit Berlijn in hare nabijheid te houden, en 
in hare woning te Rotterdam opgenomen, zag hij zich weldra 
in de Erasmiaansche school in de gelegenheid gesteld, zijne 
oefeningen in 'de oude talen en andere deelen van het toen ~ 
roalig gymnasiaal onderwijs voort te zetten. Reeds in het 
eerste jaar viel hem een eereprijs te beurt, waarvan hij in 
zijn ouderdom wel verhaalde, dat hij geen loon, maar een waar 
kruis voor hem geweest was. Men schonk hem, den aanstaanden 
student der Theologie, als moest het ons een bewijs zijn, dat 

5* 
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de schoolbesturen ook destijds in hunne keuze van "praemia 
honoris" voor vlijtige leerlingen den weg des toevals konden 
volgen, - men tIchonk hem FRONTLNUS' Stratagemata, het Boelc 
der krijflsliaten! De knaap staarde het aan met leergierigen 
blik. Gewapend met grammatica en woordenboek nam hij het 
vaak bij avondstond mede naar zijn legerstede, in de hoop 
van bij het aanbreken van den morgen zich een halve blad· 
zijde verstaanbaar te maken. Vier jaren daarna verliet hij de 
Erasmiaansche school, om zich met zijn tijdgenoot BEIJElUUN, 

later Hoogleeraar te Amsterdam, door de privaatlessen van 
haren Rector NODELL, wien hij om zijne geleerdheid en vriell
delij~en aard steeds in liefdevol aandenken hield, verder voor 
zijne akademie-studiën voor te bereiden. Intusschen had hij 
aan zijne school oefeningen reeds andere verbonden, -waaraan 
wij voor een oogenblik aandacht hebben te schenken. 

Menschen, die aanleg hebben om in eenig vak van kunst 
of wetenschap het voortreffelijke voort te brengen, worden niet 
zelden als instinktmatig heengetrokken naar de baan, die naar 
hunne bestemming voert. Zoo ging het ook onzen DELPRAT. 

Zijn oom J. J. DELP1!.AT was v66r het jaar 1795 klerk en 
chartermeester der Admiraliteit van der Maze te Rotterdam, 
en bleef ook daarna belast met het opzigt over het rijke 
archief dier inrigting. De oom had zijn verstandelijk vroeg 
ontwikkelden neef gaarne om zich en gebruikte niet zelden 
diens vlugge pen tot het afschrijven van stukken of het op
maken van inventarissen. De geest van orde, den man later 
steeds eigen, leefde reeds in den aankomenden jongeling en 
boezemde den chartermeester vertrouwen in; hij gaf hem de 
vrije beschikking over den sleutel der charterkamer, en sinds 
was DELPRAT een trouw bezoeker vau dit eenzaam vertrek. Uur 
aan uur verdiepte hij zich vaak in de lectuur van brieven 
van Prins W lLLEJl I en latere Stadhouders; vakantie-dagen 
werden besteed aan het doorloopen der Handelingen van de 
Staten-generaal der Yereenigde Nederlanden, waarvan het archief 
een zeer volledig stel bezat; tal van documenten, die naar 
het tijdperk van den hoogsten bloei onzes Vaderlands heen
wezen, viel hem in handen. DELPRAT moge zich in later 
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leeftijd beklaagd hebben, dat hij zoo vele uren aan die soms 
moeijelijke lectuur ten offer had gebragt, naardien hij las zon
der bepaald doel en leidende beginselen en zonder de hulp
middelen, waardoor zulk lezen eerst regt vruchtbaar kan zijn, -
wij twijfelen er niet aan - in die charterkamer werd aan 
zijn jongen geest een vonk meêgedeeld, die later een vlam 
van weldadige warmte is geworden. Hier leerde hij meer dan 
oud letterschrift ontcijferen, en die, blijkens zijne eigen ver
klaring, reeds vroeg diepe indrukken ontving van de stormen, 
waardoor Nederland te dien tijde zoozeer geslagen en verne
derd werd, - het was tusschen de jaren 1804 en 1807, dat 
hij de charter kamer het meest bezocht - gevoelde hier het 
eerst zijne liefde ontwaken voor de glorierijke geschiedenis 
der vaderen, waaraan hij in volgende levensjaren zulke uit
nemende diensten bewees. Hier ook deed hij het eerst de 
ervaring op, die tot kweeking van den echten geschiedvor
scher volstrekt noodzakelijk is, de ervaring dat het gebruik 
van oorspronkelijke bescheiden, al komen zij ook in den kou
den vorm van den kanselarij-stijl tot ons, den onderzoeker 
voorregten verleent, die latere schrijvers, hoe voortreffelijk ook, 
nimmer kunnen aanbieden. 

In December 1807 werd DELPRAT als student der Theologie 
te Leiden ingeschreven, en na de winter-vakantie aanvaarde 
hij aldaar zijne studiën. W IJTrENBACR, destijds nog in het 
tijdperk van zijn hoogsten roem, verklaarde CICERO De fini~ 

bU8 en hield zijne voordragten over de oude geschiedenis. 
Het majestueuse Latijn van den koning der filologen bekoorde 
het oor van den jongen student, die nimmer ongevoelig was 
voor schoone vormen, maar de inhoud liet hem koud; hij 
noemde dien later, voor hem zalven althans, onvruchtbaar. 
Het elegante onderwijs van VAN DER PALM in het Hebreeuwsch 
en de Hebreeuwsche Antiquiteiten trok hem meer aan; zoo 
ook BORGER'S lessen over de Hermeneutiek der Nieuwtesta
mentlijke exegese. Maar meer nog," - hoe vreemd het zijnen 
medediscipelen waarschijnlijk voork;am - was hij ingenomen 
met J. W. TE WATER en diens collegié over de algemeene 
Kerkhistorie, waarin, naar de gewoonte dier tijden, in een 
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paar akademie-jaren de geschiedenis der Israëlieten en der 
Christenheid van ADAM tot den aanvang der negentiende eeuw 
afgehandeld werd. Wat mag 't wel geweest zijn, dat DELPRAT 
voorliefde inboezemde voor dezen Hoogleeraar, die ja met ko. 
lossale geleerdheid eene kinderlijke naïveteit paarde, maar meer 
door kennis dan door kunst en diepte van verstand uitmuntte ? ... 
In de aanteekeningen, waarin DI\LPRAT voor zijne kinderen 
eenige bijzonderheden zijns levens beschreef, en die mij wel· 
willend ten gebruike verleend werden, geeft hij zelf het ant
woord op de vraag. 

Toen de student zijne universiteits-8tudiën aanving, zond 
zijn vader hem een brief vol wijsheid en liefderijken ernst, 
een brief, die tot heden bewaard werd en den schrijver even· 
zeer tot eer strekt, als hij den zoon voormaals nuttig was. 
Hier werd laatstgenoemde een wenk gegeven, om betrekkelijk 
de regeling zijner studiën met TE WATER. te rade te gaan. 
De zoon deed zulks, en sedert in '8 Hoogleeraars vriendschap 

opgenomen, volgde hij niet alleen zijne lessen over de Kerk· 
historie, maar ook die over de besluiten der Dordsche Synode 
en de kerkelijke do!Smatiek. Dat TE WATER ook in zijne 
histurische opvattingen door de wetten der overgeleverde regt

zinnigheid maar al te zeer gebonden was, ontging hem niet, 

"mais son érudition n 'etait pas de seconde main I" Verre van 
daar: TE WATER leerde hem geschiedkundige bronnen kennen, 
die door de eerste mannen van het vak tot nog toe maar al , 
te zeer verwaarloosd werden, en daarenboven en vooral: ,/fE 
WATER était Ie plus grand amateur de l'histoire de la patrie" ; 
hij wist zijne liefde voor de geschiedenis des Vaderlands in 
zijn getrouwen hoorder over te storten en bleef gedurende 
langen tijd in de beoefening van dit vak zijn voorbeeld. De 
vonk, die in de charterkamer te Rotterdam in het gemoed 
van den knaap was geworpen, werd door den Leidschen Hoog
leeraar tot eene vlam aangeblazen! 

Na en nevens de collegiën van TE WATER volgde DELl'RAT 
ook de lessen van VAN VOORST over de dogmatiek. Dat deze 
in vele opzigten zijnen hoorders een wegbereider tot nieuwe 
inzigten WaB, moest ook door hem opgemerkt worden. Toch 
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lias hij geenszins een bewonderaar van 's mans lessen. De 
koude verstandsrigting, die bij den scherpzinnigen tb.eoloog 

• op den voorgrond stond, en zijn gemis van alle aesthetische 
ontwikkeling mogen hem wel eenigermate afgeschrikt hebben. 
Zeker is het, dat h\i hier te veel "parade d'érudition" meende 
te vinden en te weinig toeleg op de vorming der leerlingen. 
Gansch anders oordeelde hij over twee collegiën, die destijds 
door studenten der Theologie niet zelden bezocht werden, of
schoon zij gewijd waren aan vakken, die met de Godgeleerd
heid niet in betrekking stonden. BRUGMANS' lessen over de 
Scheikunde verschaften hem een waar genot; die van KEMPER 

over het Jus naturae werden met enthousiasme door hem ge
volgd, want wat hij bij J. S. VAN DE WIJNPERSSE zocht maar 
niet vond, werd hem hier aangeboden: eene begrijpelijke inlei
ding tot de beginselen der Kantiaansche wijsbegeerte, die hem 
veel meer waard was dan de vermoeijende uitwijdingen van 
HN DE WIJNPERSSE over de categoriën en zijne breede defini
tiën der begrippen van sub- en objectief. 

Terwijl onze student zich met allen ijver voor zijne aan
staande bestemming bereidde, en vrees voor de conscriptie, 
gepaard met andere drijfveren, hem aanspoorde zijne uni
versiteits-studiën zooveel mogelijk te bekorten, werden hem 
uit het ouderlijk huis pligten opgelegd, wier vervulling hem 
om geen andere reden aangenaam kon zijn, dan wegens zijne 
overtuiging, dat zij hem in staat stelde, zijn vereerden vader 
welkome diensten te bewijzen. DANIEL DELPRAT had sedert 
1799, op aanzoek van 's lands regering, van tijd tot tijd be
langrijke, doorgaans geheime staatsstukken in het Fransch 
overgezet. De vaardigheid en naauwkeurigheid, waarmede hij 
dit werk volbragt en niet minder 's mans onkreukbare eer
lijkheid boezemden Koning LODEWIlK z66 groot vertrouwen in, 
dat hij den Predikant uitnoodigde, zijn ambt met dat van 
Secretaris-generaal bij het Ministerie van Buitenlandsche Zaken 
te verwisselen. De liefde voor de Evangelie-dienst deed DEL
PRAT den Koning een weigerend antwoord geven, en het voor
uitzigt op de meer en meer gevreesde inlijving des Vaderlands 
in het Keizerrijk noopte hem bij die weigering te volharden. 
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Toch trad hij na den dood van BosseRA ad interim in ge_ 
noemde betrekking op, en ook na de inlijving voelde hij zich 
verpligt het Goevernement op vermelde wijze te dienen. Nu 
zag zich de met arbeid overladen leeraar gedrongen hulp te 
zoeken, en de student ie Leiden bood haar zijn vader gaarne 
aan. Van week tot week werden hem groote en kleine pak. 
ketten papieren overgemaakt, die in het Fransch moesten ver
tolkt worden, en daaronder maar al te dikwerf stukken over 
den Waterstaat, die, in BLANKEN'S hoekig Hollandsch gesteld 
en vol technieke termen, den vertaler een hoofdbrekend werk 
verschaften. De laatste arbeid van dien aard werd hem opge
legd in N ovem ber 1813, toen hij eenige paspoorten had te 
redigéren voor onze afgevaardigden bij het hoofdkwartier der 
gealliëerde Mogendheden. Tot zijne verwondering werd de 
Prins van Oranje in die stukken reeds "Souverein Vorst" 
genoemd, ofschoon hij zijne intrede in 's lands hoofdstad nog 
niet gemaakt had, eene bijzonderheid die Dm,pRAT later df 
meeDing deed uiten, dat de eer der vinding van dezen titel 
en w~rdigheid voor den Prins geenszins aan onze eigen staats· 
lieden, maar aan die der vreemde Mogendheden moet toege· 
schreven worden. 

Op den 23sten September 1812 werd DELPRAT tot propo
nent bevorderd en terstond daarop in de stad, waar men hem 
reeds als knaap en jongeling had ]eeren waarderen, tot een 
nuttigen werkkring beroepen. Hij werd hulpprediker bij de 
Waalsche gemeente te Rotterdam en belast met het kateche
tiesch onderwijs van de kinderen harer diakonie. Ofschoon de 
vervulling der laatst vermelde taak hem aanvankelijk moeijelijk 
viel, wat gewoonlijk het geval is bij allen arbeid, die niet 
alleen gaven des geestes maar ook geoefendheid vordert, voelde 
hij zich in deze betrekking alras zoo wèl geplaatst, dat hij 
niet dan schoorvoetend afstand van haar deed, nadat hij III 

November 1813 tot predikant der Fransche gemeente te 
Leeuwarden was beroepen. 

Op den 15den Mei 1814 werd onze jeugdige leeraar ir 
Frieslands hoofdstad tot zijne ambtsbediening ingeleid, en hiel 
meê opende zich een levenstijdperk voor hem, waaraan h 
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steeds met dankbaarheid terugdacht. Zijne gemeenteleden en 
de beschaafdste inwoners der stad traden hem vriendelijk 
te gemoet en bewezen hem voortdurend de warmste belang
stelling. Zijne ambtsbezigheden schonken hem gelegenheid 
tot zelfontwikkeling en lieten hem tijd over tot voortzetting 
zijner theologische en historische studiën. Mannen van weten

schap wisten zijne gaven te onderscheiden en namen hem 

gaarne in hunne vriendschap op. Hiertoe behoorden de ge
leerde GABINUS DE W AL, later Hoogleeraar in de Regten te 
Groningen, DANIEL HERlIAN BEUCKER ANDREAE, wien DELPRAT 

"un véritable bibliomane" noemde, die zijne liefde voor "oude 
boekskens" op hem overplantte, een polyhistor, bij wien bijna 
onbegrensde kennis met groote scherpzinnigheid gepaard ging, 
en de predikant NIKOLAAS LOBRY, wiens achtingswaardige per
soonlijkheid door DELPRAT met levendige trekken geteekend 
werd, toen hij ons zijn levensberigt *) van NIlHOFF, LOBRY's 

leerling, voordroeg. 
Naauwelijks was DELPRAT twee jaren te Leeuwarden geves~ 

tigd, of het bleek, dat de leeraar, wiens fijne vormen en 
geestrijk gesprek hem in het dagelijksch verkeer vrienden de
den verwerven, en wiens gaven voor den kansel algemeen 
gewaardeerd werden, talenten bezat, die, in de stille studeer

kamer aangewend, meersoortige vruchten konden leveren. Reeds 
in 1817 verscheen van zijne hand, in een destijds veel gele
zen tijdschrift t), eene verhandeling over "Het dierlijk magne
tismus, toegepast op de wonderen en voorspellingen in de 
H. Schrift voorkomende". Het stuk is eene vrucht van het 

nadenken des schrijvers over eene stof, die in de dagen van 
het veel besproken Mesmerisme algemeen de aandacht trok. 
Uitgaande van het standpunt der toenmalige supranaturalisten, 
rigtte hij zich tegen hen, die het geloof aan de goddelijke 
afkomst en het verheven karakter des Christendoms in gevaar 

schenen te brengen door de poging om de mirakelen en pro
feciën, inzonderheid die van JEZUS en de A.postelen, binnen 

*) Opgenomen in het Jaarboek der Akaáe.ie voor 1864. 
tl Bijdragen tot de beoefening der gadgel. lDeten8c4. V, hl. 828. 
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de sfeer van het begrijpelijke te brengen. De apologetische 
inhoud der scriptie werd gebouwd op praemissen, die de auteur 
zelf in later tijd liet vallen, en heeft thans geen waarde meer, 
tenzij voor hen die nog heden dezelfde beginselen huldigen, 
welke in 1817 die van DELPRAT waren. Toch heeft het op· 
stel eene belangrijke zijde voor de kennis van des schrijvers 
persoon. Ofschoon hij nog slechts een zes-en-twintigjarigen 
leeftijd had bereikt, openbaarde hij hier reeds die scherpzin
nigheid en klaarheid des geestes, dien rijkdom van kennis en 
belezenheid, waardoor zijne latere schrifte'l zich onderscheiden, 
en tevens een mannelijken ernst en warme ingenomenheid met 
de godsdienst, tot wier prediking hij geroepen was, die den 
lezer achting inboezemen. Hetzelfde geldt van eene leerrede 
in de Fransche taal, op het derde eeuwfeest der Kerkhervor
ming in 1817 gehouden *)_ De auteur leverde hier een vertoog, 
dat de Reformatie der zestiende eeuw een schitterend bewijs 
is van de vervulling van JEzus' belofte volgens Matth. 
XXVIII: 20. Ofschoon deze rede een uitvloeisel is van zeer 
positief protestantsche geloofsbeginselen, getuigt zij van den 
aanvang tot het einde van eene bezadigdheid, bij zulk een 
jeugdigen redenaar opmerkillgswaardig, en van eene verdraag
zaamheid die ten dage, waarop zij uitgesproken werd, niet 
op alle kansels in beoefening werd gebragt. 

Terwijl DELPRAT vermelde opstellen liet drukken, strekte hij 
reeds de hand uit tot een arbeid van grooter omvang. In 
1816 schreef het Provinciaal Utrechtsch Genootschap eene 
prijsvraag uit, waarbij "een geschiedkundig overzigt van den 
voortgang en de uitbreiding der boekdrukkunst in de vijf
tiende en zestiende eeuw" werd verlangd, en eene aanwijzing 
van "den invloed, welken die kunst gehad heeft en nog kan 
hebben op de verlichting van het menschdom". DELPRAT 

stelde eene uitvoerige verhandeling in het }'ransch, die op 
26 Junij 1819 met goud bekroond en door het Genootschap 
in het volgend jaar uitgegeven werd t). Ofschoon de auteur 

*) Zij werd opgenomen in een bundel van dergelijke predikatiën van de geza· 
menlijke predikanten van Leeuwarden, die aldaar in 1818 nitgegeven werd. 

t) Nieuwe 17ernand. I. 
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op het beschouwende deel der verhandeling in later jaren niet 
zonder reden met eenige voldoening terugzag, was zijn oordeel 
over het historische deel van het opstel niet gunstig. Hij 
beklaagde zich, dat hij zijne onderneming te l~t geacht en 
zonder de noodige voorbereiding aanvaard had. En inderdaad, 
het moet erkend worden, dat hij van sommige hulpmiddelen, 
destijds reeds voor de bearbeiding zijner stof aanwezig, te 
weinig gebruik heeft gemaakt. Van de andere zijde echter 
mag men opmerken, dat de geschiedenis der pers en de bibli
ografie, die in onze dagen bij mannen als ROi..TROP, OAMPBELL, 
VAN DER LINDE enz. takken van wetenschap van grooten om
vang werden, destijds nog in het eerste stadium van ontwik
keling verkeerden, waarin het naauwelijks mogelijk was aan die 
eischen te voldoen, waaraan DELPRAT gedachtig was, toen hij 
in rijper leeftijd zijn eigen werk klein achtte. Dat hij zich 
door zijne studiën, voor de beantwoording dezer prijsvraag 
ondernomen, in allen gevalIe voor gewigtiger arbeid van latere 
dagen, misschien onbewust maar zeer zeker voortreffelijk heeft 
voorbereid, valt niet te betwijfelen. Reeds toen verdiepte zich 
zijn geest in de letterkundige monumenten van een tijdvak der 
geschiedenis, waarover hij later een aanmerkelijk licht zou 
doen opgaan. 

In de laatste jaren van zijn verblijf te Leeuwarden schreef 
DELPRAT, behalve eene vertaling van OELSNER'S Verhandeling 

Over MAHOMED en den invloed zijner godsdienstleer op de vol
ken der middeleeuwen, die in 1820 te Franeker uitkwam, en 
eene overzetting van VON ASPEREN's 14fereelen uit de tijden 

der kruistogten, in 18t2 mede te .Franeker uitgegeven, nog 
twee kleine opstellen van ongelijksoortigen inhoud. Het eene, 
in den Konst- en Letterbode voor 1822 geplaatst, is eene levens
beschrijving van V ALENTINUS SLOTHOUWER, Rector der Latijn
sche school te Leeuwarden, wier Ourator DELPRAT was; het 

schildert ons een edelen menseh, door den steller op edele 

wijze begrepen. Het andere bevat "Eenige bedenkingen om
trent het bestaan der pauzin JOHANNA" , opgenomen in de 
Vaderl. Letteroif. voor j 826. Hier komt de auteur tot het
zelfde resultaat, dat later, niet zonder opzien te baren, door 
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KIST in het breede uitgewerkt werd, dat namelijk "het ouder
zoek in dezen nog niet voor gesloten mag gehouden worden". 
Vermoedelijk hield zich de schrijver reeds gedurende dezelfde 
jaren nu en dan ook bezig met het doorloopen der te Leeuwarden 
bewaarde schriftelijke nalatenschap van G A.BBEMA, waarin hij 
tal van historische documenten vond, die hem later aanleiding 
gaven tot het stellen van kleinere en grootere scriptiën, welke 
in de Bijdragen van N IJHOPP en in verschillende seriën 
van het .t1.rcltief floor Kerkgeschiedenis geplaatst, voor den aan
bouw onzer algemeene en kerkelijke historie of reeds gebruikt 
zijn of bruikbaar zullen bevonden worden. 

In 1818 werd DELPRA.T naar de Waalsche gemeente te 
Amsterdam beroepen. Hij bedankte en verblijdde zich later, 
daardoor aanleiding gegeven te hebben tot het optreden van 
ATH. COQUEREL in de hoofdstad, wiens welsprekendheid zijn 
kerkgenootschap zoozeer tot luister strekte. De gemeente te 
Leeuwarden beantwoordde het teeken van gehechtheid, door 
haren leeraar gegeven, met eene aanzienlijke traktementsver· 
hooging. Beroepen, in 1821 llaar Groningen en later naar 
Rotterdam ontvangen, werden almede afgeslagen, maar toen 
de gemeente in laatstgenoemde stad haar aanzoek in 1825 
vernieuwde, begreep hij daaraan gehoor te moeten geven. Met 
gemengde aandoeningen verliet hij zijne eerste standplaats. Twaalf 
schoone levensjaren lagen achter hem, jaren van voorspoedi. 
gen arbeid, inwendige krachtsontwikkeling en veelvoudige le
vensvreugde, maar ook jaren van groot leed. Te Leeuwarden 
liet hij het stof achter van LomsE EGBERTINE ADEM.A., met 
wie hij op den 22sten November 1819 in den echt was ge- ) 
treden. De huwelijksband was ras verbroken. Op den 11 den 

December des volgenden jaars stierf de beIninde gade, nadat 
de echtgenoot weinige dagen te voren zijn eerstgeborene ten 
grave had gedlaoaen. 

Op den 18den Maart 1826 werd DELPRAT door zijn neef 
P. MOUNIER als leeraar der Waalsche gemeente te Rotterdam 
bevestigd. In eenigzins gedrukte stemming aanvaardde hij 
zijne nieuwe betrekking. Hij voelde zich vreemd in de woe
lige koopstad, waar de geesten hoofdzakelijk op merkantiele 
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ondernemingen gerigt waren en vele oude en nieuwe kennissen 
hem het gemis van den hartelijken vriendenkring in Frieslan~ 
kwalijk ver~oeden konden. Maar weldra bleek het, dat ook 
de bewoners der Maasstad een open oog hadden voor zijne 
beminnelijke hoedanigheden en rijke geestesgaven, en naau
welijks had hij een jaar in hun midden doorgebragt, of men 
schonk hem een teeken van vertrouwen, dat hij met neugde 
aannam, naardien het hem een werkkring opende, welks 
pligten hij reeds te Leeuwarden door ervaring had leeren ken
Den en die hij niet minder lief had dan de pligten zijner 
Evangeliedienst : hij werd tot lid van de plaatselijke School
kommissie verkozen, waardoor hem de weg gebaand werd tot 
het nog gewigtiger ambt van Schoolopziener van het achtste 
schooldistrikt van Zuid-Holland, eene betrekking die hij in 
1833 op zich nam en eerst in 1857 neêrlegde. 

Wat DELPRAT voor de zaak van ons lager onderwijs geweest 
is en gedaan heeft, zal, voor zoo ver het niet reeds geschiedde, 
naar ik vermoed elders en door meer bevoegde hand behoor
lijk in het licht gesteld worden. Toch wil ik niet tot de 
beschouwing van zijn wetenschappelijken arbeid en verderen 
levensloop terugkeeren, voordat ik met het oog op eenige 
toespraken, bij verschillende gelegenheden ambtshalve door 

hem gehouden *), eenige trekken in herinnering heb geb ragt, 
die hem niet slechts als Schoolopziener, maar ook als mensch 
en staatsburger van eene achtingswaardige zijde doen kennen. 

DELPRAT was, reeds voordat hij in de plaatselijke School
kommissie t.e Leeuwarden optrad, een warm voorstander der 
schoolwet van 1806. De bezwaren, destijds en later met 
woord en schrift tegen haar uitgesproken, schenen hem voor 

een groot deel gevolg van gebrek aan inzigt en van bekrom
pen zin te we7,cn, waarom hij ze met ijver, maar ook met 
bezadigdheid plagt te weêrleggen. De deugden, waarom hij 
haar lief had, waren in zijn oog vele, en deze achtte hij we) 

*) Men vindt ze in de Bijdragen roor liet ,ehool_en. 
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de yoornaamste: de wet huldigde het drievoudig beginsel van 

nationaliteit, van vrijheid en broederzin. Zij wilde de ge
mengde school als kweekplaats van godsdienstige en burger
lijke verdraagzaamheid, waarom hij haar echt christelijk heette. 
Zij wilde, evenzeer als de later ingevoerde schoolwet, opleiding 
tot christelijke deugden, maar geen inprenting of wering van 
zekere kerkelijke of staatkundige beginselen, bij de regering 
uitverkoren of verbannen. Zij schreef geen gedwongen school
pligtigheid voor, die hij, raadplegende met de in Duitschland 
opgedane ervaring, afkeurde, naardien zij de onderwijzers, die 
de vrienden der ouders moeten zijn, te dikwerf als aanklagers 
der ouders doet optreden. Zij beval de oprigting van onder
wijzers-vereenigingen aan, waarin de leeraren door een vasten 
en vruchtbaren gemeenschapsband met elkander verbonden wer
den, en waarin hij een waarborg zag voor de ontwikkeling 
van het onderwijzend personeel en het schoolwezen. Toen de 

wet van 1806 door de nieuwe vervangen werd, begroette hij 
deze niet met tegenzin, maar ook niet met hooggestemde ver
wachtingen: hij meende, dat de vrucht der oude aan de 
eischen der behoefte voldaan zou hebben, zoo men haar ge
trouwer en in alle deelen ten uitvoer had gelegd. 

DELPRAT was diep doordrongen van de overtuiging, dat hij 

als Schoolopziener verpligt was, de leeraren behulpzaam te 
wezen tot het vormen van gezonde begrippen betreffende volks
onderwijs en schoolwezen. Vandaar dat hij zoo gaarne en 
zoo wèl voorbereid plagt op te treden in de vergaderingen 
der algemeene onderwijzers-vereeniging te Rotterdam. Bij eene 
openingsrede, in een dier vergaderingen door hem gehouden, 
onderhield hij zijne hoorders "over de grenzen van het ver
mogen der opvoeding op den menschelijken geest", en hij 
deed het op eene wijze, den redenaar zelven tot eer en den 
toehoorders ongetwijfeld tot nut. Hier vermaande hij den 
onderwijzer, steeds een open oog te hebben voor de zelfstan
dige eigenheid van aanleg der kinderen, opdat hij, zooals 
spreker het uitdrukte, van ERAIIMUSSEN niet te vergeefs mon
niken poogde te maken; hij zou de natuurlijke individualiteit 
der jongeren eerbiedigen, waar zij eerbied verdiende; den wil, 
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vaak weêrspannig, niet breken, maar met verstandigen ernst 
buigen en leiden; altijd de wet der geleidelijke ontwikkeling 
in acht nemen; overhaasting en reglementaire afrigting ver
mijden, en steeds op den zamenhang of ondeelbaarheid der 
krachten van de ziel letten, ondat de vorming geen eenzij
dige maar eene harmonische ontwikkeling bedoelde. De gan
sehe rede was volkomen geschikt, om den onderwijzer met 
edele geestdrift voor zijn werkkring te vervullen, en rijk aan 
waarschuwingen tegen dwalingen, waartoe hij te ligt vervallen 
kan. Merkwaardig is in eone andere rede,' bij dergelijke ge
legenheid uitgesproken, eene uitwijding met het oog op hen, 
die onzen tijd wegens vermeende "materiële rigting" verkl8.0o-en. 
De redenaar beweerde, dat die rigting onder den invloed van 
goed onderwijs eene weldadige zou zijn, en vond in haar aan
leiding ter aanmoediging van de schoolleeraren, om het opko
mend geslacht te vlijtiger bekend te maken met de gronden 
dier wetenschappen, die, tot ontdekkingen en schoone vindin
gen op materiëel gebied leidende, inderdaad de ontwikkeling 
van het hoogere leven des geestes niet alleen veronderstellen, 
maar ook krachtig bevorderen. 

Dat DEI.PRAT als Schoolopziener van zijn distrikt, zoo lang 
het bestond, bij het onderwijzend personeel een voorwerp van 
hoogachting en liefde was, is bij verschillende gelegenheden 
gebleken, en wie zal er zich over verwonderen?... Dezelfde 
mannelijke ernst en edele vrijheidszin, waarmede hij de school
wet beoordeelde en de eigenschappen van goed volksonderwijs 
aanwees, bleven ten rigtsnoer zijner gedragingen in den om
gang met de volksonderwijzers. Hij schatte hen hoog om 
hunne verheven bestemming voor vaderland en menschheid. 
Ofschoon hij bij de zeven-en-tachtig vergelijkende examens, 
waarvan hij de leider was, steeds eene gepaste strengheid 
poogde te handhaven, beschouwde hij 't geenszins als zijne 
roeping, den schoolmeester onder strenge schoolmeesterlijke 
tucht te houden. Hij trachtte hem te beschermen, aan te 
moedigen, te ondersteunen, zijne inzigten in zijn werk te ver
ruimen, de daartoe strekkende middelen aan te brengen. Maar 
overigens liet hij de methode van onderwijs, de vormen van 
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belooning en straf aan eigen nadenken, geweten en keuze 
over. Daarom ook onthield hij zich van noodelooze herhaling van 
schoolbezoeken, die ligt een inquisitioraal, een voor een welge
stemd gemoed stuitend karakter aannemen. "Regtgeaarde sohool
mannen," zeÎ hij, "hebben geen gestadige bespieding noodig!" 

Ongeveer ten zelfden tijde, waarop DELPRAT zijn schoolopzie
nersohap aanvaardde, ondernam hij een arbeid, waardoor hij 
meer dan te voren den naam verwierf, dien landgenoot en 
vreemdeling hem sedert toekenden, den naam van een oorspron
kelijk geleerde en invloedrijk geschiedvorscher. Gij herinnert 
u reeds, M. HH.! aan welken arbeid ik hier gedachtig ben. 

In Junij 1827 sohreef het Utrechtsch Genootschap eene 
prijsvraag uit over "de Broedersohap van G. GROOTE en over 
den invloed der fraterhuizen op den wetenschappe1ijken en 
godsdienstigen toestand, voornamelijk van de Nederlanden, na 
de veertiende eeuw". Het aanmoedigend woord van zijn vriend 
Mr. W. C. ACKERSDIlK, om naar den uitgeloofden eerepenning 
te dingen, vond bij DBLPRAT gereedelijk gehoor, want aan 
belangstelling voor de vraag en voorbereidende studiën voor 
de beantwoording ontbrak 't hem niet. Had hij reeds in 
1828 in den Recensent der recen8enten (D. XVI, bI. 433) 
oonige bijzonderheden betrekkelijk Meester GEERT medege
deeld, zijne vroegere onderzoekingen naar de geschiedenis 
der drukpers, waarvan ik gewag maakte, hadden hem bekend 
gemaakt met tal van bronnen en hulpmiddelen, die hier die
nen konden. Zoo toog hij dan moedig aan het werk, en ten 
bestemden tijde werd de verhandeling ingezonden, maar door 
de beoordeelende kommissie des Genootschaps niet bekroond. 
Toch was de kritiek zoo zeer gunstig, dat de schrijver zijn 
arbeid vernieuwde, waarna hem op den 29aten Junij 1829 
door de eenparige stemmen der algemeene vergadering de 
prijs werd toegekend. Een jaar later werd de verhandeling 
in het licht gegeven; in 1840 verscheen zij, door MOHNIKB 

in het Hoogduitsoh vertolkt, te Leipzig. 
Wetensohappelijke werken, die voortreffelIjk mogen genoemd 

worden, kunnen in twee klassen verdeeld worden,. Tot de 
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eene behooren die boeken, wier auteurs hunne onderwerpen 
den vollen eisch gaven, 1,oodat de resultaten, welke zij lever
den, als volkomen rijpe vruchten des onderzoeks onverwijld 
cn zonder nadere behandeling binnen het kader der weten
schap kunnen geplaatst worden. Zulke boeken zijn zeldzaam 
en worden teregt in eere gehouden. Tot de andere klasse 
behooren die werken, wier schrijvers, als ontdekkers optre
dende, de volheid hunner stoffen geenszins uitputten, maar 
door den rijkdom hunner kennis iu staat gesteld zijn, een aan
tal nieuwe inzigt.en te openen en vele aanduidingen te doen, 
die straks een stoot tot veelzijdige beweging blijken te zijn, 
waardoor de geesten van vakgenooten wakker worden, om de 
sporen van onderzoek, hun aangewezen, in verscheidenheid 
van rigtingen te volgen. Ook zulke boeken zijn zeldzaam en 
vooral niet minder dan die der eerstvermelde klasse hoog te 
achten, en zulk ten boek was de verhandeling van DELPRAT 

over de Broederschap van G. GROOTE. 

Het werk verscheen in een tijd, waarin de beoefening onzer 
cultuur-geschiedenis en niet' minder die der Nederlandsche 
Kerkhistorie nog in uiterst kwijnenden staat verkeerden, en 
zulks vooral ten gevolge van heerschcnde vooroordeelen, waar
door de blik der geschiedvorschers steeds afgewend bleef van 
een tijdvak, waarvan de kennis onontbeerlijk is, zal hij kun
nen doordringen tot regt begrip onzer latere volkstoestanden. 
DELPRAT's boek opende de oogen. Het bewees klaar en dui
delijk wat weinigen vóór hem in ons Vaderland nog slechts 
fiaauw gevoeld hadden, dat de wortel van den boom onzer 
nationale ontwikkeling, die in en na de zestiende eeuw zijne 
takken breed uitbreidde en rijke vruchten droeg, aan gindsche 
zijde dier zestiende eeuw, vooral in de veertiende en vijftiende 
moet gezocht worden. Roemde men vroeger een THOMAS a 
KEMPIS als eene éénige ster in den donkeren nacht van het 
voor-reformatorische tijdvak, een licht welks oorsprong men 
niet wist te verklaren, naardien men het een geïsoleerd ver
schijnsel achtte, nu werd men tot de erkentenis gevoerd, dat 
vóór en nevens THOMAS in ons Vaderlalld ook andere sterren 
glans hadden verspreid, een G. GROO'l'E, FLORENS RADBWIlNS, 

JAARBOEK 1871. 6 
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GERARD ZERBOLT, DIRK VAN HERXIilN ell tal van andere man

nen, wier namen en verdiensten zelfs aan eeu WAGENAAR on
bekend gebleven of althans door hem niet genoemd waren. 
Koesterden landgenooten en vreemdelingen de overtuiging, dat 
onze natie in de drie laatste eeuwen van haar bestaan een\' 
waardige plaats innam in de huishouding der Europésche 
menschheid, daar zij aan de wetenschappen en het schoolwe
zen, het hoogere en lagere, gewigtige diensten bewees, nu 

werd het openbaar, dat de aanspraak onzer vaderen op dien 
lof zich ook tot vroeger tijdperk uitstrekt, daar DELPRAT de 
verdiensten der r'raters jegens het volksonderwijs in het licht 
had gesteld en bewijs geleverd, dat de herleving der klassieh 
litteratuur in Midden- en Noordelijk-Europa onder den invloed 
van een ALEXANDEH HEGJUS en zijne geestverwanten van ons Va
derland was uitgegaan. Waren deze en andere algemeene 
resultaten van DELPRAT'S onderzoek al aanstonds bruikbaar, zoo
dat een GU:SELEH, HASE, CRAHER, RoIJAARDS en velen meer, 
die als beoefenaars der geschiedenis van kerk en onderwijs en 
van aangrenzende vakken roem verwierven, ze met vrucht tot 
volmaking hunner schriften konden aanwenden, zijne verhande
ling bevatte daarenboven een schat van vingerwijzingen naar 
gewigtige zaken, aanduidingen van nog te bewerken stoffen 
die als zoo vele zaden voor van de toekomst te wachten vruch
ten mogten aangemerkt worden. Dat dit inderdaad het geval 
was, blijkt niet alleen uit de in ] 856 verschenen tweede druk 
der verhandeling, waarin de auteur zelf de vroeger verzamelde 
stoffen, nu rijkelijk vermeerderd, op hoogstbelangrijke wijze 
uitgewerkt heeft, maar ook uit vele schriften van andere auteurli, 

die geenszins toevallig met het zijlle zamellhangen. ULLMANN'S 

Riformatore1l t'or der Riforlization, BÖHRINGER'S ])eutachen Myati. 
ker en andere veelzins voortreffelijke schriften van vreemden bo· 
dem zijn, in hunne belangrijkste gedeelten, geenszins onafhanke
lijk van DELPRAT's werk ontstaan, en hetzelfde geldt van eene 
gansclle reeks van schriften van grooteren en kleineren omvang, 
die, door landgenooten gesteld, hier niet behoeven genoemd 
te worden. DELPRAT waakte zich door dit werk den naaDJ 
van een wetenschappelijk ontdekker volkomen waardig, en hoe 
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vele van de door hem aangewe?:en sporen des onderzoeks reeds 
met goede vrucht gevolgd zijn, - ik twijfel el' niet aan -
nog lnng na onzen tijd zal de lectuur van zijn zaakrijk boek 
de geschiedvorschers wegen doen vinden, waar langs zij tot 
nieuwen en vruchtbaren arbeid worden gevoerd. 

Mannen van wetenschap, die ongebaande of zelden betreden 

paden van onderzoek bewandelen, zien zich gedurig voor stof
feu geplaatst, wier bestaan vroeger naauwelijks vermoed werd, 
maar die zij met te meer vreugde opzamelen, naarmate zij 
te meer van hare belangrijkheid overtuigd zijn. DELPRAT was 
eeu van die gelukkigen. Kennel' en bezitter van tal van 
zelden voorkomende boeken en boekskens van allerlei aard, 
ijverig onderzoeker van onuitgegeven handschriften en diplo
men, voor wien al onze bibliotheken en archieven, ook som
mige in den vreemde open stonden, trof hij gedurig aan, 
wat hem bruikbaar scheen tot aanbouw der wetenschappen, 
waaraan hij vooral na het jaar 1850, toen hij op zijn verlan
gen "salvo honore" van zijn kerkelijk ambt ontslagen werd, 
zijne beste krachten besteedde. Dan werden de noodige, dik
werf breede voorbereidende studiën gemaakt, wier vruchten 
\ervolgens, in kleinere of grootere opstellen neêrgelegd, door 
de redactiën van onze tijdschriften en dergelijke werken met 
ingenomenheid ontvangen werden. In de Lettero~feningell, den 
Recensent der recensenten, den KU1t8t- en letterbode, den Spec

tator en den Gids werden van tijd tot tijd stukken van zijne 
hand opgenomen. Een ijverig medearbeider was hij bovenal 
voor den Navorsrlt.er, NUHOFF'S Bijdragen en het Ardliif voor 
KerkgeseliJedenis. 

In de jaargangen 1858-1859 van deu Navorscher ont
moet men een groot aantal artikelen van DELPRAT, antwoorden 
op voorgestelde vragen, meestal betrekkelijk biografische 011-

del'werpen, die, ofschoon zij met het woord "Quiescendo" on
lIerteekend zijn, leeren dat des auteurs tijdperk van rust een 
waar "otium litteratum" mogt heeten. Alleen in latere jaar
gangen, die voor een tijd bewijs in zich droegen, dat menig
een, die zich een "navorscher" heette, veeleer een "vraagal" 

6* 
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verdiende genoemd te worden, vindt men wemlge of geene 
uauteekeningen zijner pen. 

Belangrijker opstellen, meestal van gr00ter omvang, plaatste 
DEJ.PRAT in de beide reeksen der Bijdragen van NUHOFF. 

Reeds voor het tweede Deel schreef hij eene verhandeling 
"Over den voorgenomen doop van Koning RADBOUD" , waar
door, naar mijn inzien, het opstel eens jongeren schrijvers over 
dezelfde stof tamelijk overbodig werd gemaakt. In het vijfde 
Deel bragt hij "JOHANNBS AJlGIDJUB van Zierikzee" in ver
nieuwd aandenken, een Nederlandschen kruisvaarder, wielIs te 
zeer vergeten bedrijf hier geteekend wordt met eenft groote 

zaakkennis, door de lectuur van vele, ook zelden gebruikte 
bronnen verkregen. Het negende Deel verrijkte hij met eene 
uitvoerige aankondiging van het Arcltiv der Ge8ellacn,aft jiir 
ältere deld8che Ge8chickte vlln PERTZ, waarin hij aanwijzing 
doet van die berigten in de eerste tien Deelen van genoemd 
werk, welke den Nederlandschen geleerde bij het behandelen 
der geschiedenis van ons Vaderland nuttig kunnen zijn. Het 
gallsche opstel leert ons, dat de schrijver zich ook minder 
aangenamen arbeid gaarne getroostte, zoo hij slechts hopen 
mogt, dat die 'arbeid voor de wetenschap, die hem zoo zeer 
lief was, vruchtbaar zou wezen. Aankondigingen van histori
sche werken van anderen aard plaatste hij meermalen in de 
Bijdragen en somtijds ook elders. Zij zijn gewoonlijk zeer ob
jectieve verslagen, waarin de schrij ver zelden in het karakter 
des recensents optreedt en alleen dàn, wanneer hij - ik denk 
hier b. v. aan zijne scriptie in den Gida van IR65 - wanneer 
hij te doen heeft met hetgeen in zijn oog openbare sofisterij is. 
Overigens bepaalde hij zich hoofdzakelijk tot het aanwijzen 
van de bruikbare bestanddeeleD der schriften, die hij bekend 
maakte, ofschoon hij daarbij de gelegenheid om nuttige wen

ken en leerzame aanduidingen te geven, geenszins verzuimde. 
'l'ijdgenooten, wier pennevruchten de onderscheiding genoten 
van door DELPRAT bij de beoefenaars der wetenschap inge
leid te worden, hebben nimmer reden gehad, zich over de 
lessen van den meester te beklagen, maar veeleer oorzaak om 
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em wegens welwillende opmerkingen en vruchtbare mededee
ngen met dankbaarheid te vereeren. 
Minder talrijk, maar vooral niet minder gewigtig zijn de 

stukken van DELPRAT'S hand, die men in verschillende seriën 
van het Arcltief voor Kerkgeachiedenia ontmoet. rn het zesde 
Deel der eerste reeks plaatste hij een uitvoerig verslag van 
een HS. der Kon. bibliotheek te 's Gravenhage, dat de ge
schiedenis van het zoogenaamde RUke Fraterhuis te Zwol 
bevat. Dit opstel, waarin de belangrijkste inhoud van het HS 
woordelijk opgenomen is, had de bestemming om door meer 
dergelijke versla~n gevolgd te worden. Ik heb het steeds 
betreurd, dat de auteur zijn voornemen niet uitgevoerd, en dat 
het door hem gegeven voorbeeld geen navolging gevonden 
heeft. In onze en in vreemde boekerijen toch liggen vele HSS. 
verscholen, wier volledige uitgave Of naauwelijks mogelijk Of 
onnoodig is, maar die evenwel bestanddeelen inhouden, wier 
bekendmaking in hooge mate wenschelijk is. In de twee 
laatste Deelen der vierde reeks van het Archief treft men nog 
drie verhandelingen aan, die een merkwaardig bewijs zijn, dat 
de auteur, die tijdens de bewerking roods zijn zeventigste le
vensjaar achter zich had, nog over al die geestesgaven had te 
beschikken, waardoor hij veertig jaren vroeger een beroemd 
geschiedvorscher werd. !I Dordrecht onder kerkelijk interdict 
van 1352-1356," en "het Bisdom van Utrecht en het Graaf
schap Holland onder kerkelijken ban ten jare 1280-1283," 
zijn evenzeer als 11 De geschiedenis van St. Aagte-klooster te 
Delft" vruchten van archief-studiën, die te allen tijde gewllar
dccrd zullen worden als ,:.!ewigtige bijdragen tot de kennis van 
het staatkundig en kerkelijk leven onzer vaderen in eeuwen, 
waarop het licht der historie nog slechts spaarr.aam stralen 
deed vallen. Zij openbaren evenzeer als vroegere werken van 
den schrijver eene bewonderenswaardig rijke kennis, meerendeels 
geput uit zelden of nooit geraadpleegde bronnen, eene scherpt.e 
van blik, doordringende in de volle diepte der stoften, en eene 
gelukkige combinatie-gave, doorgaans onder strenge tucht ge
houden. Zij dragen geenerlei spoor van vermindering van 
zielskrachten, den ouderdom te dikwerf eigen. De vele b~lla-

* 
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gen alleen, afdntk bevattende van de voornaamste diplolllen, 

welke hem bij de bewerking ten dienste stonden, doen ver· 
moeden, dat des grijsaards oog bij het afschrijven der docu
menten meermalen fualde, waarom het voor een ieder, die tleze 
stukken wil gebruiken, raadzaam zal zijn, eene collatie met de 
oorspronkelijke niet te verzuimen. 

Een geleerde, zoo uitstekend als onze DELPRAT, moest bij 
onze wetenschappelijke Genootschappen wel gedurig met on
derscheiding genoemd worden, zoo dikwerf zij de rij hunner 
leden wenschten te versterken of aan te vullen. Van de meeste 

is hij dan ook vroeger of later lid geworden, en sommige 

heeft hij aan zich verpligt door de vrucht,en zijner pen voor 
hare uitgaven te bestemmen. 111 de Nieuwe reeks der werken 
van de Maatsch. van Letterkunde te Leiden, VIIe Deel, I, 
Stltk, vindt men een berigt zijner hand aangaande "De aller

eerste series lectionum der I,eidsche Hoogeschool," waaraan 

KIST zijne aanteekeningen verbond. Achter de I! Handelingen" 
des Genoot~chaps over het jaar 1862 ontmoet men een uit
voerig "Levensberigt van PAULUS KOKNRAAD GÖLlLITZ," DEL

PRAT'!; veeljarigen vrIend en geestverwant, wien:;; verdiensten 
jegens om lager onderwijs hier Illet liefde in het licht zijn 
gesteld. Op aanzoek van het Friesch Genootschap voor ge

schied-, oudheid- en taalkunde bewerkte hij in vereeniging met 
den Heer U. A. EVEIlTSZ de Mémoirea relatifs à la f/1terre de 
auccesaion de 1706-1709" van 81Oco VAN GOSLINGA, aan welken 
arbeid hij een vleijenden brief van MACAUlAY te danken had. 

In 1834 werd DELPRAT correspondent van het voormalig 

Koninglijk Instituut. Ofschoon hij in die betrekking zich nut
tig betoonde door de inzending van een uitvoerig verslag van 
in naburige landen verschenen geschriften, die den beoefenaars 
der geschiedenis van ons Vaderland dienen kunnen, werd h~j 

eerst in lH50 tot gewoon lid benoemd, nadat de Hoogleeraal' 

LULOJo'S door den dood aan het Institu1lt ontvallen was. ToeJl 
vijf jaren later onze Akademie hare Letterkundige Afdeeling 
r.ag geboren worden, behoorde DELPRA'l' tot de eerst benoemde 
leden. Wat de voortreflelijke man sinds voor ons geweest is, 

weten wij allen. 
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DELPRAT was in spijt van zijn gevorderden leeftijd, ook 
nadat hij naar de wet reeds rustend lid onzer corporatie ge
noemd werd, een der ijverigste bezoekers van onze vergaderin
gen. Het was hem goed in ons midden te zijn, want, gelijk 
hÜ het in zijne meervermelde aanteekeningen uitdrukte, hier 
had hij gelegenheid, banden van vriendschap aan te knoopeu 
Illet mannen, wier schriften hem reeds belangstelling voor hunne 
personen hadden ingeboezemd, als hij hen nog slechts bij 
name kende; hier werd eene gedachtenwisseling gehouden, die 
hij yoor zijne eigen voortdurende ontwikkeling op prijs meende 
te moeten stellen. \Vie onzer herinnert zich uiet gaarne, hoe 
hij, wanneer hij aan onze discussiën deel nam, - en zijne veel
zijllige kennis gaf hem ae bevoegdheid om het dikwerf te 
(loen -- hoe hij daarbij gedurig bewijs gaf, niet alleen van 
groote klaarheid des geestes en van rijke wetenschap, maar ook 
van die ongeveinsde bescheidenheid, waardoor zelfs zijne posi
tieve tegenspraak VOOl' andersdenkenden aangenaam werd. Aan 
hem danken wij niet alleen de uitgave der Let/res inédites de 

JUBte Lifise, die h\j met inleiding en aallteekellingen voorza~, 
maar ook onze rerslaf/en en Mededeelin!Jen getuigen op vele 
bladzijden, dat hij geenszins werkeloos in onzen kring verkeer
lie. Bij de behandeling van gewigtige zaken, die betrekking 
hadden op onderwijs of historische wetenschap en kommissori· 
aal gemaakt werden, gaf hij adviesen, die men doorgaans en 
met regt hoog waardeerde. Van onze Kommissie voor het 
Charterboek was hij een ijverig en geoefend lid, en de dood 
alleen verhinderde hem, door het opmaken van het gewenschte 
register, eeu moeitevollen maar hoogst nuttigen arbeid, zijne 
medeleden, ja alle beoefenaurs der historie aan zich te ver
jlhgten. Sedert 1856 was hij voortdurend verbonden aan onze 
Kommissie ter beoordeeling van de I~atijnsche prijsversen, die het 
lastige legaat van HOEUFl'T aan de pen van zoo vele poëten 
en poëtasters ontlokte. Hoewel hij noch van de eigenaardigheden 
van het klassieke IJatijn, noch van de metriek een voorwerp 
van hoofdstudie gemaakt had, leerden zijne beoordeelingell, 
llat het hem evenmin aan kritische scherpzinnigheid als aan 
~zond gevoel voor het schoone ontbrak. Vele malen deelde 
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hij juiste opmerkingen mede, zooals de verslagen van 1858, 
1861, 1864 en 1868, door zijne hand gesteld, bewijzen kun· 
nen. Als hij zelf die verslagen in onze vergadering voordroeg, 
bleek het, dat hij waarlijk poëtische voortbrengselen, b. v. dir 
van VAN LEEUWEN, in eere wi8! te houden, maar daar zulke 
voortbrengselen zelden inkwamen, hadden wij vaak aanleiding, 
hem en zijne medegekommitteerden te beklagen, dat zij 
geroepen waren geworden, uren, soms dagen te besteden aan 
de kritiek van zoogenaamd kunstwerk, dat geen kritiek waar· 
dig was. Toch heeft men g-een grond, om te vermoeden dat 
deze arbeid daarom den gr\jsaard geheel oulief was. Zoo ooit 
iemand een zeer prikkelbaar gevoel voor het belagchelijke had. 
DELPRAT had dat gevoel in hooge mate. Als het ongerijmde 
maar niet in het onreine ontaardde, kon hij er een spel mef 
spelen, dat hem zelven en anderen een geestig vermaak werd 
Hoe vaak bleek dit, wanneer hij in zijne verslagen te dikwerf 
voorkomende proeven van dichterlijken onzin ontleedde I Dan 
glinsterde zijn levendig oog van de vonk der satyre; zijne 
dunne lippen plooiden zich met kleine beweging, en wij hoordell 
dien eigenaardigen kort gehouden lach, die bewees - hoe zal 
ik 't beter uitdrukken? - dat de spreker inwendig pret had. 

Terwijl DELPRAT de pligten zijner maatschappelijke betrek· 
kingen en de belangen der wetenschap met onbezweken trouw 
behartigde. genoot hij een persoonlijk en huisselijk leven, dat 
zelden door de bezwaren en rampen, die het deel der meeste 
stervelingen zijn, gedrukt werd. Naar stand en behoeften ruim 
met aardsche goederen bedeeld, bezat hij in ANNA CATS, dochter 
eener aanzienlijke Friesche familie, aan wie hij in 1829 door 
den echt was verbonden, eene gade zijner volkomen waardig, 
met wie hij in den vollen zin des woords een innig gemeen· 
schapsleven voerde, welks heil verhoogd werd door het bezit 
van twee liefhebbende kinderen, een zoon en aene dochter, 
wier bloeijend kroost zUn huis dagelijks met onschuldige 
vreugde vervulde. DE1.PRAT droeg een hart in zich, dat de 
hem geschonken voorregten met ootmoedige dankbaarheid waar-
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deerde. Toen hii op twee-ën-zeventigjarigen leeftijd zijne auto
biografische aanteekeningen stelde, schreef hij met roerende 
eenvoudigheid: "mijne jaren ?ijn vele, maar geen gebreken des 
,uderdoms ?ijn mijn deel; mUn huisselijk geluk wordt door 
niets vel'Rtoord; mijne kinderen z~jn gelukkig gehuwd, mijne 
kleinkinderen voorbeelden van gezondheid en de blijdschap 
hunner grootouders. Ik moet de woorden van Lukas II: 29 
tot de mijne maken: nu laat gij, 0 Heer, uwen dienstknecht 
naar uw woord in vrede heengaan, want mijne oogen hebben 
uw heil gezien." Toch wachtte den grijsaard nog een zware 
slag. Op den l sten April 18r,9 schreef hij zijne laatste aan
teekening. Zij luidt aldus: "mon bonheur domestique est 
cmellement détruit par la mort de ma chère et digne épouse." 
Sinds dien dag - wie onzer merkte 't niet met leedwezen op, 
wanneer wij hem nog nu en dan in onze vergadering zitting 
zagen nemen - sinds dien dag was niet zijne geestelijke maar 
zijne ligchamelijke kracht gebroken, en het was voor niemand 
zijner vrienden en betrekkingen verborgen, dat de tijd van zijn 
"heengaan" naderde. Hij zelf gevoelde het en sprak er onver
holen over en op eene wijze, waaruit bleek dat de "vrede", 
dien hij zich toeb ad , woonstede had genomen in zijn christelijk 
gemoed. 

DELPRAT ontsliep zonder, naar 't schijnt, de smarten van 
llen doodstrijd ondervonden te hebben, op den 4den Januarij 1871. 
Zijn laatste uitgang was een kerkgang geweest op oudejaars
avond te voren. Bij zijne groeve op de begraafplaats aan den 
Berg bij Rotterdam vereenigden zich zijne vrienden, Protestan
ten en Roomschgezinden, en aan uitdrukking van vereering en 
liefde voor den voortreffhlijken burger, den uitstekenden geleerde 
en den edelen mensch heeft het niet ontbroken. 

Des stervelings werken zijn de openbaringsvormen zijns 
levens. Waar zij vruchtdragend voortbestaan, leeft de gestor
vene voort met de levenden. Met deze vertroostende gedachte, 
in de inleiding ~jner rede aangeduid, wil ik ook eindigen. 
Hij is "heengegaan", de dienstknecht tot zijn Heer, en hij is 
lIlet ons gebleven! -


