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Verllande1-ing over iIe keur 'Va,n Cui 'Van Henegouwen, door aBerlei
,werkzaamheid in onderfcheidene hem opgedragen Kommisfien, door
gedurige briefwisfeling en narigten omtl'ent uude Handfchriften, ar.chie"!
ven en gedenki1:ukken, onder anderen over Handfchriften van MAERLAN'!, over tie Pelgrimagie tier menfchelijker nature, over erJno jam",
mcrlicke Clag.e, over den St. Piet.ersfteen 'Yon Egmond, over opge..
graven Penningen te Lier, en over het 10ze.1I 'Van oud Sc.nrift,. met
,een WOOl'd, overaBes, wat het vak de~ Oudheid, bijzondel' de Vader..
. landfche, betreft, waarin de man als heerschte, en waal·over de Klasfe
hem altijd in de eeri1:e plaats raadpleegde. Hij overleed den 1l7 sten Sep:tember 1831, ill den ouderdom van 91 jaren. Zijn roem is oni1:erfelijk.
En.l1,u Bl,LDERDYK, die den .18,den December 1831 overleed, in den
.ouderdom van 75 jaren? Hem in al zijne kundigheden te fchetsen,
zoude zoo veel zijn alsal' de vakken onzer Ini1:elling te doorloopen.
Hij toch was als eerie geheele Inftelling voor Wetenfchap, Letteren
Jan . Kunst, eene. zeer zeldzame fchatkamer van aUerlei begaafd- en
hekwaamheden. Hij was de man van zijne eeuw. Noemde men
DE GROOT, de HUIGENSEN, HOOFT en VONDEL ,als fterren van
de eeri1:e grootte, in vroeger eeuw; BILDERDYK zal niet minder dan
Qezen als zoodanig geroemd worden, bij de vermelding van onzen' leef..
rijd. Wie zon dan zoo· ondankbaar zijn in dezen tempel van Wetenfchap, Letteren en Kunst ,om geen dank offer , geene hulde te willen
brengen op het graf van dien onvergelijkelijken Dichter, Taalkundig.e
en Geleerde; van den man van zoo veel omvattende kennis, van zoo
hoogstzeldzaam vernuft en onuitputtelijke werkzaamheid ~ Maar waar is
de redenaar, die zljnen lof· en w.erken naar waarde zon vermelden en
alln allen voldoen'1 At 'wilde, at konde men, en ze·ker ik kan het .
niet, t\jd en geduld zoudenontbreken. Bepalen wij ons dUB eeniglijk
.en kortelijk tot eene oppervlakkige aanfl:ipping, wie by voor het InUi...
:t11Ut
ell wat bij voor hetzelJle deed.
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" Dat frij dildelijR biJ de. oprigting van het Ii.1nftuut Lid' wer<j, fpra'k
yani zelve. Reeds bij den aanvango, toonde: hijdoor zijn Lfjkdicl1t 0.1'"
<ten toenmaligen Voorzitter der Tweede Klasfe H'INLOPEN, als anderzi~s2
zijnehelangnelling •. In S'Cptember 1809, gaf hij eene Verhandeling:
tNef' dichterlfike gees.tdrift en dweeperij,. in November, over de {Jew:'
rlaante en bet:cekenis del' Letteren,. in December van dat. jaar en in
J:muarij van 18 10 vel'volgde hij dit onderwijs; wij i1:11arden .'8 mans
!tennis en vlughe!d aan, terwijl hij al de alfabets del' onderfcheidene
talen doorliep, zigtba.ar en gees~l'ijk met elk,ander vergeleek. Bijna:
te gelijk las hij cen gedeelte van zijn onvolprezen en, helaas 1 onvol.
eind Heldendieht de ondergang del" Eerfte Wer.e!d, gevolgd door eene
belangr~ke Verhandeling over de tnachiene in hetHetdendicht. In Mei
1:810 las hijeen Vertoog ov,er d:en afkeer' onz,er Vo·orv(t'deren tegen net

HoogcJ:u#scn en de blijken daarvan in o!zze taal te 'Yinaen.,

welk~

hi} overtuigefid en met vurige deelneming aanwees. In September 1810·
verhandelde hij over de Nehalennia. en over het ZOQ lezenswaardig
Toonecl/pd van o. Z. VANI-IAREN, Pietje e7Z .dgnietje genaamd, des ...
zelfs historifchen oOl'fprong, aanlegen verdien£l:en. In October droeg;
bij iets voor o'YCr de SdfastianiJten in POKtuga!; in December anI' de
R.eijenin n,et T!&qr!pel, ,en over f:et gebruik der Ho!landfcn(: ddjec"
#va met en t.onder e, terwij~ hij in 1809', i810 en 18£1, gelijk later"
geen; klasfikalen' avond liet voorbijgaan, zonder dat hij uit zijne onS';
'Overdierbare brieventa<s de' keudgfl:e dichtfrukjes vaol' den dag ha~lde
en ons mededeelde. fIg las in Novemober JSIl eene treffel1de Vethandeling over tie -vertaling en nawMging 'Van dichters;; in I8n oYer dc'
8inefohe ta'll!; en over dhuit'Yinciing tllr Drukkunst. Hij wisfelde deze'
raalknndigeen dichterl1jke med:edeelingen :af door opga·ven en uiileggin-·
:gen~:p zUveren Pen-qingen van Karel den Groote' en Lodewykden God!'vruchtige, toen in Drenthe gevonden, geJijk hij vl'.cfger over HaUandfo'
rclte. ritunteti v.an'1.s:~3·",Jte' VOolOOI'g., in.eel} turf g~\lOnden., ',f)1lS. hezig::
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bield. Ook in de voot hem drukkende jaren van' is'IS, hleef hij onvermoeid werkzaam, fcboon mill gezet in het do en vanverhandelingen en
het houden van ~oorlezingen; want daarvan fpraken wij nog maar alleene.
rn genoegzaam aUe belangrijke Kommisfien' was hij daarenboven
van-den' beginne af, met de hem eigen lust en volharding werkzaam;
'inzonderheid in die . over de taal, over h'et opgeven ')Ian al de nog
bruilebare TooneelfJukk6n; over tie· 'Verbet'ering 'Van het .Tooneel; ovet
het'Ver'vaartligen van eene anal1fts der Holland/ohe taal; over dewar.;.

loopige en nadere bepaJingen, op 'Welke gronden een Nederduitscli
Woordenboek moest en leon 'Worden gebou'Wd; over de accent en maa.t
der 'Woorden; over het nagaan en bepalen 'Van den tege,n'Woordigen
fiaat der Dichtleunst, en b~jzonder 'Van het Treur/pel, over den
invloetl der Spraakorg't/nen op de taal, en over het zamenflellen van
een Glos/arium van verouderde 'Woorden.
, Niet enkel de dichtpen was BILDER.DYK eigen; de keurigfl:e Jchrijfen teekenpen met gl'aveerfl:ift, ja Bouw- en Doorzigtkunde, waaroveJ:'
. hij iets Mn de Vierde Klasfe mededeelde, fl:onden hem ten dienfl:e. .It
behoef- zijn fl:out en keurig ont'Werp tot een Monument QP den .berg
Celiis bellemd, nechts te noemen; zijne affchriftenvan de oudlle Hand...
fchriften lieten in keurigheid en naauwkeurigheid niets. tee wenfchen
over. Innerlijke nafporing 'paarde zich aan l.literlijkenette navo1ging
eh ()verbrenging, het zij hij, den Spiegllel Riflq1"iael ,het Vflorwerk
van Meter/antS Bestiarii, de Naturel1b/~eme, de Rijmbifbd, de'h~ec.
:kin/pieghel, den Nedetduit/chen Reinaert/ de 17os; de Nattturkumle.
van Broeder. Gheraert,' de oude drohieven in de ij2;eren ~apel in de
·Oude. Kerk' alhier ,of andere -Ch4,ters nafpoorde; overfchreef of af~
'teekende •. Eeoe gedurige. briefwisfeling hi,eld hij ondet; dit aUe!), .al$
i1amens de. Klasfe,. met de' geleerdfl:e taalkundige. buit~nlanders :; ,4e
1febroeders GRIMM" ·PQUGENS, VANPRAET.en 3nderen;'"., '
!' T6elt_.~d~ :j:Ie.er "S2HEI/J:Jl:MA .;in ,'de.n.ja.l'e ...IUI+., .. dQot; q~ ver:l~gging
,"'; ·:'.7.~~·t
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mjnet'. woonphiat$ :'flaar elders, van de~aarnetning van hetS"elmtadaat
JllOest afzielJ,,- w~rden die. werkzaamheden BILDERDYK opgedrage~, e~
door hem tot in 1816, geheel zonder verband, waargenomen met een
ijv:e~: naauwkeudgheid en goedwilligheid, ~ie, boven aIle verwachting
waren. .Ny;en dah ,liet hij, op de bege~rte del' Klasfe, zijne opfl:ellen.
v{)or di~. van a~deren plaats maken; zijn eigei1.e te veranderen was
hem onm'ogelijk. Het ..heugt. mij, boe hij meer dan een jaarlijksch
Verflag., daL hij altijd aan, bet oordeel der Klasfe eerstpligtmatig onderwierp, op verzoek del' Klasfe, geheei liet veranderen, en den
ileIler zijnen dank nag daarenboven hartelijk betuigde. Bet denkbeeld
v.an gehoudenheid, van verpligtiug, met zekere yuste belooning vooral,
)Vas, hem, tegen. de borst, en toen men, met het beste oogmer!r, In
181(} hemuls. Y4stm Sekretilris verkoos en aan~elde, bleef hij weI,
tot ~ij~ vertrek naar L~iden, pligtmatig _werkzaam, maar de regte
warmte( ,de vrije l~lSt was g~weken; en van dat oogenblik af betuigde
bij zich, ~n was inderdaad, als voor de Klasfe verloren., tot fpijt van.
ons allen. Het is waar, .zeer enkelen fehenen hem de eer eener zoo.
geheele werkzaamheid, alsof hij eengoed ell groot deel der Klasfe des·
tijds zelve was, te misgunnen, en, 'daar zij hem niet konden voIgen
noch verbeteren, bingen zij somwijlen nan kleinigheden, die ElLDER.bvIt als dingen van groat gewigt verdec,iigde, of hielden aan den vorm,.
a-an eell geuit woord -of geVQeIen weI eens kleingeestig v~st •. Zulken
hielden ,hem inzijne vaart, zeker al te ruin} van omvang en te fnel
van beweging am b~i te houden, tegen;. maar andel'en begrepen te
regt, dat het den Koning, onzen Lastgever, dat het 't Gemeenebest der
Letteren, dat het del' l{taFfe. te doen was, om de zaak zelve, niet zoo
zeer wie daar, meer of min,_ aan werkte; trouwens BILDERDYK werd
door velen onzer Lede-n ,als het pas gaf of men dit toonen wilde,
uitnemend bUgellaan -of geevenaard, somwijlen overtroffen, VQoral in
gematigdheid en bezadigdheid, en weI inzonderheid door ons kundIg,',
tdelen werkzaam medelid SIEGENBEEK.
C
Zie
\.

•

•

.

.

'

11

I.'I!
}

(

t

f8 .)'

Ziet daar, i-n· aHe ' apyeg~heid, kOPt' en oppervlakkig ; mar- welmt:e\
nena, ge~eld, wit Mr. WIl'.LEMBILDERD¥Ie, ,dfe zoo v:~l, tilt zoo·
vele opzigi:en, was en. (chree:f', voor bet· Inftituut gemest·j$.c;'Hijwas,
in alles'· een geheel, in alles ·oovfprankeU}k, eeg: w~ndel' vall ver~uft,
Hjn' gevoel,' fmQak en kennis. Zijn 'leven ,is' een fpiegel van "menfc'b~..
iijke ,kracllt eli menfchelijke zwak-beid. Doer fommigen gruwzaam ge"
lroon4; ~n z·elfs na' zijn_ dood· fchandelijkgtlasterd, dQor andtu-eD'iI}.
alles ~ ik zoude hijna. 'zeggen in zijne zwalt:hede:n, aJsten bemel ~elS.
heven, moeten zijn leerzlme otllg:1!lg" enboog-st· belangtijke.n)ededee...
Hngen en werkzaatnbedell ons overdiel'baar blijven.' Draagt zUn Ie~en,
droegen zijne' gevoelens den indr·uk, bet kentncl'l£ v.andepart~i~lne'
en de orircust onzer dagen, waarvan hij veel te lijden heef!: gebad, en,
waarvoor hij zich weinig boog; hUll echter, die hiel:' ,iijIDIeOOl ~!lII1!l
niet met. eerbied uitfpreken, zijn afbeeldfel, waarnieae onae gewone
vergadel:kamel' ~egtmatig prijkt,' niet:, met-erkentelijkheid en welgeV)~J,.
len befchouwen,' hun -zouden wi} weUigt '1i~(woeg<en de gezegdeJ,l 4er:
ouden:
"
Wcg OlJge'Wfjticl1" Wt;g V?tIf}j It;'~r! "!"!'
Zijn C&1:, zfjn 11o;al1), zfjn, lof ~,t!i to/Ilk fjee.c!s b,{fj'l{en"
I

En nu JACOBUS KONING, 4er Twe~c,i~ K),asfe plotfeliQg OJ? deq ~dell'
April dezes jaars, in den ouderdotn van 6~ jar~l1, on~val~en?- Hij, w~.!!"
een geheel ander man als BILDERDYK; zijn verlies, w:;l.s niet mil},d~H
groot en gevoelig voor de Klasfe. . Hij toch mogt m.et regt genpernq.
worden een der meest werkzame Led,en. lJveriger omtrent Vaderla,nq,.
rehe Oudheden en Gefchiedenis, vuriger beminnaar on,zer L'etteren,
kon er niet zijn. Zijn lust tot opfporen, onderzoeken, vergelijk~n ':
zijne boel<enkennis hieromtrent hadden bijna geen wederga. Zijne mees,.
terlijk uitge~erkte Verhandeling ter handhaving van de eer der uit~~",~
ding van de .Boekdrukkunst voor Haarlem en KOSl'ER en al w,at qa!lr,ot
mede ,in verband fiond en daartoe'1,1adeJ; went bijgedr~e~j'_ zijI?c q4~'
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/I1II:lfftldlll-t ;11411f!$~' ]ff,MilliJr"Slat; zij,lle, G.efr;bielJ/f.illfuJige ',(J(J'n,t8e'k,ening-en
iliVU 'db IltJffll'4ifelfj lee RegF}(Jcfening IHhi~r; »ullen hem in I-l~, :gefchie.
denis 6ilzer· Letteren freeds' waardig do en vermelqen; en nl)g zwegen
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WiJ v'art 2;ijt1~ uiigave en 6phelderingen vande Nedef/aag'Van FratJf
Vlln Blder-olle, of de laatjle 'onderneming difr Huek/chen, van zijn8 redevoeringen over denKI'Oveniers Doe/en,' over den Gysbretht 'Van rLlmflel
clootVondel,en andere milde kleine lettergiften. Hij deelde_o,ns, nog mede
i:ets"":' over J. J', EeeUthauwer(gedrukt in dewerken del' Tweede Kla_sfe,)
ovet Petrus Dntnenus, over onttitgegeven, gediclztcl1Vafl. Cqsparus
JJdr!aetls, o-{er'''liCt Filnsdom Oranje, over Prins Fretlrik Hendrik,
dver de Ridde.r-Onle van', St. Anthony, over de Jan RoodepoiJrtstorcn.
Hoe vele oude Atchieven, .. BFieven; Kaarten, Charters, fac-Jimilcs
van zijne eigene hoogstzeldzame, en andere zoo open bare als bij-zondere
verzamelingen:, gafhij ,tins &er<befchouwing. ,£-loe droeg hij ons· voor,
He pligten van dtt~ Kfijgsl11an' in nood en nijpentk ,omJld!1dig-heden,
Iflzonderheid die' VClfJ tle~ ZUe'ma1J.J,;lio'eo-ndier'hotl:dend· was' niet zijn
-t>pgave;· 'Von het ctdrag 'V(tn·een' aan'P'(IiJ', Nede1'lani:!ers ; (1i(}.,', me-er of
min gelijk j&ont/e-n of in' ti;etgelijking. koiuicngebl'''agt 'Worden met den
ettelen 'Pan 'Spejk, wiens beddjf hij zoo' naauwlfeurig heef~ toeg~licbt
'en aan wiens' ,Ieventbefohtyving hij fl:etvende nog de laatfte h~nd legde,.
" Ret· Register, door hem <ill' een gedeelte ouzel" handfehriftenvan
eoNS'T~ HUYGENS gemaakt, tal een blijvehd- gedenkfiuk'voor 000 zijn
van zijne "vIijt en naauwkel1righeid. tn .-het lezeh, nagaan en, over·
b'rengen v.an .oudfchtift vond, hij geen wederga. Al den letterrehat,
dien hlj had, en hoeveel'lrad hij niet! ,frond der Klasfe ten dienfl:e"
a;,tlf welke hij ,. dali e6!k ep-zetteJijk zijne garifche boekerij ten' gC'lmlike
'l1anbo()d. Zijneverhindeling ovi!r 'het al of niet bejlaiJn van RidderlJiden< in tlf:Nede-r!tZfj'i'dfj·:<f)'$~f lfb' -lTJjJ.dlling 'fIan; liet (hllden'Flies, gaf
bl1jk van diepe·nafp6ringl.'etf meet dangewane 'kennis' in onze oud..
ti~de1f en'gefChietie-mS~4' K.oNIN-G' was. de'··,befeheltlenheid·zeTve, en',~h.·
'."
ell.ter,

