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het LandsclJap met eenen gelijken gcest was bezield, en tot in zijn 40ste Ievcnsjaar 9 

tot 1795, in c1rukke regtspraktijk en opcnba,re betrekkingen werkzaam. De staats
beroeringcn van clien tijcl ontzetteden hem deels van zijne ambten, c!eels Icicle hij 
dezclven vdjwillig neder, om zijl1e overtuiging na te leven. Gedmcl1l1e vijf ja
ren van ecn ambte100s 1cven, Idc1c1c hij zich op boschbouw en landontginning 
toe, ell, ve1c l1avolgers vim1cnc1e, ving hij op die wijze aan, de weldocl1cr des 
Lanc1schaps tc wordcn. In 1802 aangcstc1d als Sekretaris bij het hel'stelde hof 
van Jl1stitie te Drenthe, vel'wierf hij, 11a aanhoudcnde pogingen, VOOl' het gewest 
een eigcn bestllUl', waarvan hij ais Sekretaris welhaast lIe zic1 en het midden
punt l1itmaakte. Dat bestuul' heeft hij met eene korte tusschenpozing en onder 
verschil1cnde V01'men gevoercl, totclat hij 27 jaren later a1s Gouverneur en 

Kommissaris des Konings hetzelve l1edcrlcide. 
Een wel ingerigt ondel'wijs voor het volk, een uitmuntcnde al'menschool, een 

ilfgeschcidcn behreJ' del' geldmidde1en, een afzonder1ijk toezigt voor de geneeskul1-
dige zakcn, en ve1e andere verbeteringen in den uitwendigen toestand waren de 
vl'Uchten zijner bemoeijingen ter gunste van het gewest. 

Hij sleet de laatstc jaren zijns levens tc Grollingen, waar ODze geeerbiedigde 
Koning, vool' twee jaren vcrtoevenc1e, den grijzen Staatsdienaar nog door een Per
soonlijk Bezoek eell bewijs gar' Zijner bijzondere hooge achting. Vroegcr had Zijnc 
Majestcit hem reeds cen blijk zijner hooge goedkeuring gegeven, door hem te be·, 
noemCl1 tot Kommandeur del' Orde van den Nederlandsche Leeuw. Gelijk dc Eerste 
en Tweede Klasse door een eerbewijs zijne verdiensten trachtten tc huldigcn , deed 
zu1ks insgelijks de Hollandsche Maatschappij del' 'iVetenschappcl1 te Ilaarlem, 

door hem te verkiezen tot J)il'ecteur. 

De Tweec1e Klasse verloor van hare Lec1en den Hoogleeraal' NICOLAASGODFnIED 
VAN KAMPEN, welke op den ] 5den Maart aan eene korstbndige ziekte te Am· 
sterdam overleed. Dat dit verlies be1angrijk was, vereischt geene verzekering. 
\tVie toch kende VAN KA1I1P,E.N, zijl1e veelomvattcnde kennis, zijne onbeschrijfelijk 
vlugge pen niet, die onzc letterkunc1e met zoo talrijke voorthrengselen heeft ver
rijkt, dat de enkele titels zijner uitgegevene werken, de weinige bladzijden ZOll-
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innemen, die ik aan zijne nagedachtenis wijden mag, dat derzelvcr gezette lek
tuur alleen een niet onbeduidend gedeelte van een menschen-leeftijd zou vereischen. 
Veroorlooft mij daarom, mij voornamelijk bij den verdienstelijken man te bepalen , 

en dien in uwe herinnering te hCl'roepen. 
VAN KAMPEN verloor als zevenjarig knaapje zijncn vader, een welgesteld en 

niet ongeletterd man, ervaren in de nieuwere, en niet onbevriend met de oudere 
talen, overigens geen geleerde van bel'Oep, maar te Haarlem als Bloemist woon
achtig. De opvoeding van onzen VAN KAMPEN werd dien ten gevolge toevertrouwd 
aan zijnen oom STE TIUS te Crefeld, waar hij een zeer goed ondcrwijs in de 
nieuwere en in de beginse1en del' ondere talen ontvangcn heeft. Zestien jaren oud 
geworden keerde hij naar Ho/!and terug en zette te lIaar!em onder de lei
ding van eenen praeceptor del' Latijnsche Scholen, bij wien hij inwoonde, zijne 
stlldi(~n voort Zijne vaderlijke nalatenschap, bestaande voornamelijk in de meer 
vermelde bloemisterij, welke door het achteloos beheer zijner voogden zeer ver~ 
mindel'd was in waarde, werd omstreeks dezen tijd te gelde gemaakt. V AN 
KAMPEN vertl'ok vervolgens naar LeMen, om in den boekhandel del' heeren MUR
RAY te worden opgeleid. De bezighedcn in denzelven verleenden nog geruimen 
tijd voor eigene letteroefening, maar de weetlust van onzen VAN KAMPEN, door 
de overvloedige gelegenheid geprikkeld, liet tijd 110ch aandacht over voor 
het eigen1ijk hande1sbeddjf, zoodat het well'as onvermijdclijk bleek te zijn, dat 
VAN KAMPEN eene betrekking, meel' met zijnen smaak en neigingen strokende, 
opspoorde. Hij yond deze bij de redactie del' Leidsche courant, waarvan hij de 
voornaamste werkzaamheden. gedurendc eenige jaren, waarnam. Zoo leefde hij, 
kortelijk gehuwd, in de vCl'vulling zijnel' beroepspligten en de daannede gepaard 
gaandc beoefcning van geschiedenis en letter en , gelukkig en tevreden, toen hij 
tel' kwader um zich liet overhalen, om aan zijne betrekking tot de Leidsche 
courant vaarwe1 te zeggen, ten einde deel te nemen aan eene onzekere onderne~ 
ming, de oprigting van een 111enw dagblad te Alphen, waarvan VAN KAMPEN 
de redakteur zou z~in. Tocn deze onderneming, in weerwil del' ijverige pogingen 
des redakteurs, den gewenschten bijval miste, en dus te niet ging, kcerdc VAN 
KAMPEN, thans zonder betrekking, van Alphen naar LeMen terug. Zoo werd 

C het 

EllenO
Highlight



( 18 ) 

het vool' hem noodzakelijk , om, door het geven van onderwijs in de talen en de 
opbrengst van zijnen letterarbeid, in de behoeften van zijn klimmend gezin te 
voorzien. Eene vaste gezondheid, eene werkzaamheid zonder wedergade, hebben 
het hem mogelijk gemaakt, die zwaretaak zoo te volbl'engen, dat hij niet OpQ 
gehouden heeft, zijne kennis dagelijks liit te breiden, en dat devruchten van 
zijne pen tevens eene aanwinst zijn VOOl' Ol1ze Letterkunde; maar het is niettemin 
hoogst te betreuren , dat eene tijdige ondersteuningdenverdienste1ijken man niet 
heeft in staat gesteld, zijne vlijt uitsluitend aan die Letterkunde toe te wijden , 
waarvan hij dan een alles overtreffend sieraad zon geworden zijn. Eerst in 1816 
werden zijne verdi ens ten flaauwe1ijk . erkend en kariglijk beloond door eene aan~ 
stelling tot Lektol' in de Hoogduische taal aan de Leidsche Universiteit, en eel'st 
zeer laat, in 1829, op eene waardiger wijze door zijne benoeming tot Hoogleel'
aar in de Nederduitsche taal en geschiedenis aan de Doorluchtige School te· .dm~ 
sterdam. 

Men vindt onder zijne wel'ken niet mindel' dan twaalf van geschiedkundigen 
inhoud ; onder welke de meeste van aanmerkelijke uitgebl'eidheid, zes. van 
geogl'aphischen aard, zeven geschriften meerendeels van belangrijken omvangin 
het vakvan Taal~ en Letterkunde, acht met goud en twee met zilver bekroonde 
prijsvel'handelingenover wijsgeerige, historische en letterkundige onderwel'pen, 
zeven redevoeringen, verhandelingen en losse stukjes ,zeven vrije overzettingen 
van uitvoerige historischeen lettel'kundige werken, behalve, hetgeen in ver~ 

schillende tijdschriften met zijnen naam is geplaatst, of zonder zijnen naam is 
in het licht verschenen. 

De bekendespl'euk van den wijsgeedgen dichter POPE, dat de mensch zelve 
het eigcnaardigst voorwerp • van ondel'zoek is vool' den mensch, had het devies 
van VAN KAMPEN kunnen zijn. Hij was met eenc vurige be1angste1ling voor al 
de hoogel'e belangcn del' menschheid bezield. Daarvan getuigt zijne voorkeur vool' 
de"geschiedenis,welke reeds in zijn Vl'oegen schooltijdhem ondel'scheidde, en 
hem immel' bijbleef; vool' de geschiedenis del' Landen, volken en eeuwen, del' 
lettel'kunde en beschaving,·· daarvan getuigen zijne wijsgeerige inleidingen totzijne 
geschiedkundige werken, inzonderheid de uitvoerige inleiding tot zijne geschiede~ 
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nts cltr Fransche heerschappfj ilZ Europa; daarvan zijnc opzcttelijke naspofingen over 

den 1m/oed 'Van groote gebeurtenissen (als van de uitbreiding des Christendoms), 

over de dengod en het geluk del' oude natten ,over de /otgevallen rler Dichtkunst 

enz.; daarvan zijn vurige ijver voor het godsdienstige, en zijne gestadige op
merkzaamheid, om de hand del' Voorzienigheid in de 10tgevallen del' volken te 
el'kennen. De mensch ze1ve, diens ge1uk en welvaart, maar vool'al· diens ontu 

wikkelingin het verstandelijke en zedelijke., staat overal bij VAN KAMPEN op 
den voorgrond. Niet slechts de keus der ondel'werpen en de wijze van behauu 
deling, maar de uitdrukkingen en schrijfwijze zuBen ons van het gestelde over~ 

tuigen. Zijne rede vloeit als in een ruimen onafgebrokcn stroom voort; de denk
bee1den verdringen elkander; en zoo dikwijls een feit te vermelden is, dat met 
de zedelijkheid. de l'egtvaardigheid, de godsdienst in stl'ijd is , verheft zich zijn 
to on , de krachtigste uitdrukkingen getuigen van de volheid van zijngcvoel, en 
slepen denlezer, zijns ondanks, mede. 

Twee Klassen, de Tweedeen· de Derde, kozen hem tot Korrespondent ,de 
Eerste dezer benoemde· hem in 1830 tot medelid. Sedert dien tijd was hij ijverig 
in het bijwonen harer vel'gaderingen, en heeft door menige historische en w\isgeerige 
verhandeling in hare wetkzaamhcden gedee1d. De Maatschappijvan Nederduitsche 
Letterkunde te Leiden, de Hollandsche Maatschappij van'iV etenschappen te 
Haarlem, het Zeeuwsch en· Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Weten
schappen benoemden hem tot medelid, gelijk de Hollandsche Maatsch2tppij van 
fl'aaije Kunsten en Wetenschappen tot eerelid. Zijne levensgeschiedenis, die van 
eene bekwame en bevriende handwordt te gemoet gezien, zal hem eenmaal volle~ 

diger doen kenuen. 

Dc Derde Klasse scheen dit jaarvoor verliezen onder hare Leden ,bewaard te 
zuHen blijven, toen voor weinige' weken de treurmare van het overlijden van den 
Hoogleeraar VAN HEUSDE, ons in de ooren klonk. Deze toch overleed te Gene'Vc. 

waar hij, eenige weken van het schoone saizoen in Zwitserlanddoorbrengende, 

zich bevond, toen eene kortstondige ziekte zijn teeder ligchaamsgestel sloopte. 
0, hoe gaarne zoude ill: de taak, om van hem te gewagen, ovel'laten aan zoo-
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