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JL waalf jaren zijn er reeds verloopen, sedert een man
uit dit leven scheidde, die mij boven veel in deze wereld
dierbaar was, en op wiens zerksteen ik wel de woorden
van Claudius had mogen schrijven:
„ Tränfte mir von Segen, dieser Mann,
„ Wie ein milder Stern aua bessern Weiten!"

Banden des bloeds verbonden mij wel niet aan hem,
maar met de volle liefde eens grootvaders had hij mij, als
jeugdigen knaap, in zijnen naauwsten familiekring opgenomen , en van toen af oefende hij op de vorming van
mijn verstand en hart den weldadigsten invloed. Als
jongeling mogt ik niet slechts zijne lessen hooren, maar
bij al, wat ik ondernam, was hij mij een leidsman, wiens
ervaren raad en bereidvaardige hulp nooit te vergeefs door
mij werden ingeroepen. En toen ik, een man geworden,
mijne woonplaats in zijne nabijheid gevestigd had, verI. N. E.
8
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sterkte en bevestigde een verstandelijk inzigt van zijne
hooge voortreffelijkheid de genegenheid, als die van eenen
kleinzoon, welke ik hem toedroeg.
Deze, door mij zoo hoog vereerde, man was Jan Willem
de Crane.
In zijne laatste levensjaren bragt ik menig stil avonduur,
in vertrouwelijken kout, met hem door. Vele en verschillende waren dan wel de onderwerpen onzer gesprekken,
waarin hij zeker het meest sprak en vertelde, ik meer
vragen deed en toeluisterde. Nu waren het godsdienstige
of zedekundige onderwerpen, dan bijzonderheden van geschied- of oudheidkundigen aard, die ons bezig hielden;
menigmalen gaf ook eenig nieuw uitgekomen boek aanleiding, dat hij den rijken schat zijner kennis voor mij ontsloot. Maar het liefst en het meest vertelde hij toch van
zijne eigene lotgevallen en levensontmoetingen , van zijne
opvoeding als kind, van zijne opleiding als jongeling, van
de opmerkelijke schikkingen der Voorzienigheid, waardoor
hij geworden was, wie en wat hij zich met zooveel regt
mogt verheugen te zijn. Zoo liet hij mij dan toe, eenen
blik te werpen in zijn gemoed, als gewis aan zeer weinig
anderen, en het werd mij duidelijk, dat het zijne eigene
levenservaring was, die hem tot levensspreuk had doen
kiezen het zinrijke alles is goed, en dat liet de volle overtuiging zijns harten was, wanneer hij zich, zoo als hij
vaak en gaarne deed, een Mnd der Voorzienigheid noemde.
JSTa zijn verscheiden gaf het mij steeds een weemoedig
genoegen, het beeld van den vriendelijken grijsaard voor
mijnen geest terug te roepen. De zelfvoldoening, die ik
daarbij smaakte, en het gevoel van dankbaarheid, dat mij
bezielde, dreven mij aan, om dat beeld ook voor anderen
aanschouwelijk te maken. Het bezit van zijne eigene aanteekeningen , van vele brieven en papieren, voor zooveel
hij de vernietiging daarvan niet uitdrukkelijk begeerd had,
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en wat mijn geheugen, uit hetgeen hij zelf mij verhaalde,
bewaard heeft, stelden mij in staat, vele trekken daartoe
te verzamelen. Maar mag ik mij daardoor bekwaam achten, ze tot een goed geheel, tot eene welgelijkende beeldtenis, in den vorm eener levensbeschrijving, zamen te vatten ? Bij die vraag bekruipt mij de vrees, dat mijne
onderneming niet vrij is van vermetelheid, wanneer ik
bedenk, met welk eene fijne keurigheid hij zelf de levens
van zoo vele zijner tijdgenooten beschreven heeft. En toch
bemoedigt mij de gedachte, dat naauwgezette waarheidsliefde , en hooge ingenomenheid met mijn onderwerp, aan
dit geschrift zooveel waarde, gloed en leven zal bijzetten,
om het bij de vereerders van de Crane's nagedachtenis
met vriendelijke verschooning te doen ontvangen.
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t) an Willem de Crane zag liet eerste levenslicht te Hoorn.
Hij werd geboren te middernacht tusschen den lO^a en
Uden April 1758, en was liet eenig kind van Martinus
Isaac de Grane en Glaasje van Beek. Zijn vader behoorde
tot een niet onaanzienlijk geslacht, dat lang in Zeeland
gebloeid had, en daar met vele deftige familiën vermaagschap t was. Hij was de zoon van Johan "Willem de Crane,
Predikant te Culemborg, en Cornelia Buys, en bekleedde
in 1758 den post van Conrector aan de Latijnsche scholen te Hoorn. Derwaarts was hij vier jaren vroeger uit
Culemborg beroepen, en er den 7. Maart 1756 getrouwd
met een Hoornsch meisje s van moeders kant behoorende
tot de familie Galeman, die reeds voor twee eeuwen te
Hoorn in aanzien was geweest. Deze Martinus Isaac de
Crane bezat eene uitgebreide en veelzijdige kennis; niet
slechts een goed litterator, naar den eisch van dien tijd,
doorvoed met klassieke belezenheid, maar ook een liefhebber en gelukkig beoefenaar van de Nederduitsche taaien dichtkunde, en ijverig medelid van het kunstgenootschap: Magna rnolimur paroi(V). Bovendien was hij geen
(1) Dit genootschap werd den 13. October 1759 te Hoorn opgerigt,
en gaf in 1763 eene Proeve, van Mengelpoezij in het licht, waarin niet
minder dan zeven stukken van M. J . de Crane voorkomen. In 1766
volgde eene vertaling van het Fransche treurspel De belegering van Calais. — Uit dit genootschap, vereenigd met het Leidsche Minima crescunt, en het TJtrechtscho Dulces ante omnia Musae, ontstond in 1766 de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Zie ,de werken
dier Maatsch. in 4to, I. dl., Voorber.. — Het Hoornsclie genootschap
telde oorspronkelijk zes leden, waaronder de verdienstelijke taaikenner
Nicolaas Hinlópen, gunstig bekend door zijne Historie van de Nederlandsche overzettinge des Bijbels, Leid. 1777. Na den dood van zijnen
vriend Frans van Lelijveld, gaf hij in 1788 het Illde deel van Huydecopers Proeven in het licht, met belangrijke eigene aanteekeningen, en
bezorgde vervolgens de uitgave der Bladwijzers, als IVdo deel.
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vreemdeling in de meetkunde, en hare toepassing op de
werktuigkunde. Hij was een zeer practiscli man, die gaarne
zijne kundigheden en bekwaamheden ten geraeenen nutte
aanwendde s en dan ook door en in velen geraadpleegd
werd. Ik vermeld deze bijzonderheden, omdat de opgenoemde eigenschappen van den vader, die in de eerste
plaats en wel voornamelijk zijnen zoon heeft gevormd, de
verklaring schijnen te geven van de veelzijdigheid, welke
wij in den aanleg en de kundigheden van dien zoon zullen
hebben op te merken. Geleek Jan Willem de Crane alzoo
naar zijnen geestelijken aanleg op zijnen vader, ligchamelijk gaf' hij zeker meer het beeld terug van zijne moeder,
eene zwakke en tengere vrouw; terwijl de vader daarentegen een forsch en gespierd voorkomen had. Immers
aldus vinden wij het ouderenpaar voorgesteld op een geschilderd huisselijk tafereel, dat in mijn bezit is.
Van de vroegste kinderjaren valt in de meeste biographiën zeer weinig te melden. Onze de Crane echter heeft,
met de hem zoo geheel eigene biographische naauwkeuriglieid , onderscheidene bijzonderheden omtrent zijne eigene
jeugd, welke zijne frissche herinnering bewaard had, opgeteekend. Zoo vind ik, na de vermelding van twee
kleine-kinderschooltjes, — de bewaarscholen dier dagen,
— aangeteekend, dat hij den 27. September 1764 begonnen is bij zijnen vader schrijven te leeren; •-— den
20. Augustus 1765 op dag en avondschool gekomen is bij
eenen meester Dirk Nierop; — dat op den 29. April 1766
liet eerste onderwijs in liet Latijn bij zijnen vader met het
schrijven van declinatiën is aangevangen; •— dat hij dan
9. October van het volgende jaar de eerste les in het
teekenen ontving van eenen doofstommen meester Herpert
Lakeman; — voorts dat hij den 28. Junij 1768 op de
Latijnsche school is gekomen bij den Praeceptor J. Fortman; den 20. Julij van het zelfde jaar de laatste som uit
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den regel van drieën, naar het Enkhuyzer cijferboek, bij
meester van Nierop maakte, en den 26. van de volgende
maand, bij zijnen vader, met de meetkunde en het teekenen van figuren begon. Bijzonderheden van luttel gevvigt
misschien, doch die ik geef als staaltjes van de Crane's
biographische naauwkeurigheid. Bovendien is hare vermelding niet geheel overtollig, omdat er onder anderen
uit blijken kan, hoe de zucht voor mathematische studiën
hem reeds in vroege kindschheid is bijgebragt, eene genegenheid, hem steeds bijgebleven, en nog op het ondubbelzinnigst door hem uitgesproken , toen hij voor de laatste
maal te Franeker, als afgaande Eector Magnificus, de
katheder beklom (2).
Gewigtiger nogtans voor zijne vorming en geheel zijn
volgend leven is, hetgeen ik vond aangeteekend op April
1771, hoe hij toen, door zijnen jongen vriend en schoolkameraad Jan Posthuma, die, ter gelegenheid dat zijne
ouders een reisje deden, tot gezelschap bij hem in huis
was, in nadere kennis gekomen is met zijnen voortreffelijken neef Nicolaas Hinlópen, bij wien Posthuma toen
reeds eenig onderrigt ontving, en wiens vriendschap en
onderwijs ook de Crane sedert genoten heeft. Dit onderwijs van Hinlópen toch heeft eenen diepen en blijvenden
indruk bij de Crane achtergelaten. Nog in hoogen ouderdom weidde hij gaarne uit over die genoegelijke uren,
met Posthuma in den tuin en op den koepel van zijnen
neef Hinlópen doorgebragt; en boe ernstig deze zich ook
in later tijd het lot van zijnen jongen neef heeft aangetrokken , is mij uit onderscheidene brieven en aanteekeningen gebleken.
En zijne vriendschap met Posthuma was niet eene voor(2) Narratio de, vita et scriplis Ev. Wassenbergh, explicata 25 September 1827, p. (od. in 8vo, Franeq. 1828) 36 sqq.
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bijgaande genegenheid, zoo als die bij knapen en jongelingen, in de zelfde levensomstandigheden geplaatst, veelal
ontstaat, om even spoedig weder te worden uitgewischt,
wanneer de oorzaken van haar ontstaan hebben opgehouden ; het was eene verbindtenis voor het leven, die steeds
bleef voortduren, in weerwil van de scheiding, onmiddelijk
op hunne bevordering tot de academie gevolgd, als Posthuma naar Utrecht, en de Crane naar Leiden vertrok.
Posthuma werd Pinkster 1780 Proponent bij de classis van
Hoorn, in het laatst van dat jaar Adjunct-Predikant te
Windesheim, nabij Zwolle, en overleed, na vele wederwaardigheden , den 5. November 1808, als liector en Lector
te Zierikzee. De levenswegen der beide vrienden liepen
dus, van het verlaten der ECoornsche school af aan, merkbaar uiteen, doch de vriendschapsband, die in de frissche
jeugd gestrengeld was, duurde over het graf. Want onder
de weinige beschikkingen, wier uitvoering de Crane bij
zijn sterven aan zijne beminde kleindochter opdroeg, was
deze, om aan de weduwe, of, zoo die mogt overleden zijn,
aan de dochter van Posthuma s eene, naar zijn beperkt
vermogen , niet onaanzienlijke geldsom , ten vriendschapsteeken, te doen toekomen.
Dat de Crane de Hoornsche scholen geregeld afliep,
bij elke bevordering tot eene hoogere klasse, als primus,
den prijs behaalde, zal ik niet breedvoerig vermelden.
Schoon eenigst kind, groeide hij niet in eenzaamheid
op, daar zijne ouders kostdiscipelen hielden. Onder dezen
behoorde, reeds sedert 1760, H. H. ten Oever, die, gelijk
de Crane hem, — toen Predikant, met den titel van Professor, te 's Hertogenbosch, — bij eenen brief van 10 Julij
.1819, dus eene halve eeuw later, herinnerde, in den
knaap reeds zeer vroeg eene sterke zucht tot de kennis
der natuur opmerkte, en hem den kleinen filosoof noemde,
waarmede het kind niet weinig verheerlijkt was. Ten
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Oever, vervolgens, als Predikant in liet aan Hoorn naburig Scharwoude, de huisvriend bij zijnen voormaligen leermeester geworden , en zelf liefhebber en beoefenaar der
natuurkunde, kweekte dien lust bij den knaap aan. In
1773 kwam, volgens gevondene aanteekening, de lezing
van Sulcers werk, over de voortreffelijkheid der natuur,
dien trek nog versterken. Iteeds vroeg ging dus de Crane
om met menschen en met de natuur; genoegzame voorbehoedmiddels voorwaar, om hem geen kamergeleerde te
doen worden. Bovendien verzelde liij vaak in de vacantiën zijne ouders of zijnen vader alleen, op kleine uitstapjes , clan eens naar Alkmaar, dan naar de Beverwijk, ook
wel naar Amsterdam en naar Utrecht. Hij bezat een helder oog en een open gemoed, om de voorwerpen van
natuur en kunst, die zich aan zijnen blik voordeden, op
te vatten, en er de beelden van te bewaren. Eeeds toen
ook teekende hij op, wat hij zag en hoorde. Het was toen,
in Hollands steden vooral, een gouden tijd. Vrede en
voorspoed heerschten overal. De onzalige tweedragt had
de gemoederen der burgers nog niet verdeeld. De Magistraten verheugden zich nog in hun aanzien en magt, en
leefden geëerd onder hunne medeburgers. De Stadhouder
Prins Willem V., die den 8. Maart 1766 meerderjarig geworden was, bezat nog de liefde der burgerij. De jonge
de Crane aanschouwde de openbare vreugdebedrijven, bij
's Prinsen meerderjarigheid, te Hoorn aan den dag gelegd. Hij woonde zijne plegtige inlialing te Utrecht, op
den 8. Julij, en de schitterende verlichting dier stad, bij.
Twee jaren later zag liij den Prins en zijne Koninklijke
gemalin weder in Amsterdam. Den 21. Mei 1772 mogt
hij te Enkliuizen het tweede eeuwfeest van JSTeêrlands
vrijheid helpen vieren. In Julij 1773 deelde hij in de
jubeltoonen bij 's Prinsen togt door de steden van Westfriesland. En op den 8. October van dat jaar vierde hij
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het tweede eeuwfeest van Alkmaars beleg. Is het wonder,
dat de indruk, dien dit alles in zijn jeugdig gemoed naliet, eene sterke genegenheid voor de toenmalige staatsgesteldheid in hem te weeg bragt ? Hij werd republikein ,
naar den geest en de opvatting van die dagen. Nooit
heeft hij in latere jaren, na vele staatswisselingen en telkens veranderde regeringsvormen, dien trek verloochend.
Hij is steeds gebleven een man van de vorige eeuw.

Op den 30. Maart 1774 werd de Crane, toen dus nog
geen volle zestien jaren oud, tegelijk met zijnen vriend
Posthuma, tot de academische lessen bevorderd. Hij hield
eene oratie: Theologo esse tirnido non Meere. Hij was toch,

even als zijn vriend, voor de studie der godgeleerdheid
bestemd. Zij hadden dan ook al iets aan het Hebreeuwsch
gedaan. Eerst zou de reeds genoemde ten Oever er hen
mede op weg geholpen hebben, doch deze vertrok in
Junij 1773 van Scharwoude naar Giessen Ouderkerk. Vervolgens nam Ds- H. A. van Marie, die te Berkhout stond,
deze taak op zich, maar ook hij volgde weldra eene andere roeping naar Charlois. Eindelijk heeft, naar het mij
toeschijnt, de Crane alleen eenig onderwijs in het Hebreeuwsch genoten bij Ds- van Tricht, te Schellinkhout,
dat echter, ook door spoedig vertrek van dezen naar elders , weldra werd afgebroken. Daar rustte, zou men
zeggen, geen zegen op. Maar deze studie schijnt ook niet
zeer in des jongelings smaak gevallen te zijn. Aan ten
Oever schreef hij in 1819 : » Het Hebreeuwsch heb ik,
» dat mij toch spijt, verwaarloosd; maar de zucht voor de
s kennis der natuur is mij altijd zoo zeer bijgebleven , dat
» de beoefening daarvan steeds mijne geliefdste bezigheid
» en uitspanning was en nog is."
Met de beste vooruitzigten vertrok de Crane naar de
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Leidsche academie. Door zijnen vader en zijnen neef
Hinlópen werd hij er ingeleid, bij den voortreffelijken
Schultens. Bij dezen hield hij dat jaar collegie; ook bij
Ruhnkenius, Valckenaer en van de Wijnpersse. Den 3.
October vierde hij Leidens ontzet; eene plegtige redevoering , toen door Ie Francq van Berkhey, met gedekten
hoofde, uitgesproken, maakte diepen indruk op hem; hij
sprak er nog van in zijnen ouderdom. Zijn vriend Pos~
thuma was toen uit Utrecht tot hem overgekomen; wederkeerig bezocht hij dezen daar in liet volgende voorjaar,
en zag er Eau, Saxe, Hahn, Bonnet, ook zijnen neef, den
Predikant Jacobus Hinlópen, In dit zijn eerste studentenjaar viel het plegtig eeuwfeest in van de stichting der
universiteit, den 8. en 9. Februarij 1775 gevierd. Den
indruk, dien dit feest op hem maakte, heeft hij bewaard
in eenen brief, twee dagen later aan zijne ouders geschreven.
Ik mag hier de opmerking niet terug houden, dat er
in de Crane's jeugd schier geen jaar is voorbij gegaan,
waarin hij niet aan de plegtige viering van een of ander
openbaar vaderlandsch feest mogt deel nemen. En wanneer ik mij herinner, hoe hij later, zoo als ik hem als
bejaard man en grijsaard gekend heb, steeds in de viering
van openbare zoowel als huisselijke feesten het levendigste
belang stelde, zoo zelfs, dat de verwaarloozing of geringschatting daarvan door anderen in hem een zeker onaangenaam gevoel, als wegens heiligschennis, scheen op te
wekken, dan meen ik ook dit in verband te mogen brengen met deze indrukken, op zijn zoo prikkelbaar en open
jeugdig gemoed.

Zoo sleet dan de Crane zijn eerste studiejaar te Leiden;
maar het was zijne bestemming niet, daar lang te blijven.
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Welke oorzaak zijnen vader bewogen hebbe, hem van
daar te doen vertrekken, is mij niet met zekerheid gebleken. Misschien waren wel de geldelijke omstandigheden
zijner ouders van dien aard, dat het hun wenschelijk moest
voorkomen , hunnen zoon zoo goedkoop mogelijk te laten
studeren. Intusschen is mij de aanleiding bekend tot de
verandering in liet lot van den jongeling, eene verandering , die den gewigtigsten invloed op zijn volgend leven
geoefend heeft, die den grondslag gelegd heeft tot zijne
latere bevorderingen, en waarvan de herdenking hem nog
in hoogen ouderdom tot de ootmoedige erkentenis bragt,
dat hij een kind der Voorzienigheid was.

In het voorjaar van 1775 deed Nicolaas Hinlópen, onder
huisselijk leed ter neer gedrukt, tot zijn verzet een reisje
naar Groningen. Daar bezocht hij den Hoogleeraar Petrus Abresch, die vroeger als Predikant te Hoorn gestaan
had. Met dezen schijnt hij over den jongen de Crane
gesproken te hebben. In eenen brief van den 21. Maart
gaf Abresch aan Hinlópen de zeer geringe kosten op,
waarvoor een jongeling in dien tijd te Groningen studeren
kon. Met twee honderd gulden kon men in een academisch jaar, van veertig weken, ruim rond komen. Van
het betalen van collegiegelden, die toen ook maar de helft
bedroegen van hetgeen zij nu kosten, kon men, zoo er
slechts een wenk van verlangen daarnaar gegeven werd,
vrijstelling bekomen. Bovendien was het voor jonge lieden, die zich wel gedroegen, eene ligte zaak, om van den
Rector het genot der halve, of van Curatoren dat der geheele vrije tafel, het zoogenaamde beneficium bursae, te
erlangen. Dit verminderde de kosten van het verblijf aan
de academie nog met zestig gulden, of eens zoo veel.
Weldra werd nu besloten, dat de jongeling te Groningen studeren zou. In het begin van Junij vertrok hij met
zijnen vader derwaarts, om ingeschreven te worden, en
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eene kamer te huren. Veel vriendschap genoot men van
Professor Abresch. En op den 8. September begon hij
er zijne studiën voort te zetten. Hij woonde de lessen
bij van Ie Sage ten Broek, Schröder, Abresch, die loca
classica behandelde, en van Medenbach Wakker over
Euripides. Onder de jonge lieden, met welke hij hier
vriendschapsbetrekkingen aanknoopte, verdient genoemd te
worden de zoon van den theologischen Professor Chevallier, later Predikant bij de Waalsche gemeente te Amsterdam.
Spoedig zoude echter ook zijn verblijf aan de Groninger
academie worden afgebroken, en zijn leven eene gansch
andere rigting verkrijgen. Twee met elkander in een
naauw verband staande omstandigheden schijnen mij toe,
de oorzaken dier nieuwe lotswisseling geworden te zijn.
De Crane was bestemd voor het predikambt. Maar de
streng orthodoxe, meer op de verkondiging van dorre en
onvruchtbare leerstellingen, dan op verbetering van het
hart en christelijke pligtsbetrachting, gerigte preekmethode,
bij zeer vele predikanten der Gereformeerde kerk, in die
dagen in zwang , schijnen hem tegen de praktijk der godgeleerdheid eenen zeer sterken tegenzin te hebben doen
opvatten, Wel ontbrak het ook toen niet aan mannen,
die, naar zijne meening , het wezen des Christendoms en
den aard en bet doel hunner bediening beter begrepen,
maar dezen zag hij juist daardoor bij den grooten lioop al
ligt in eene verdenking van mindere regtzïnnigheid vallen.
Dat lokte hem niet uit om Predikant te worden. Daarbij
was hij te Groningen steeds ziekelijk en gedrukt. Sedert
zijne eerste reize derwaarts was hij aan de koorts geraakt.
Zijn teer en hoogst gevoelig gestel éénmaal ontstemd, en
nu ter neder gedrukt door de voorspiegeling eener treurige toekomst, verviel in eene kwijning, die voor erger
vreezen deed. Nu kwam, —• toevallig, zouden wij zeg-
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gen, zoo er onder het bestuur eener leidende Godheid
iets toevallig genoemd mogt worden, •—• in Januarij 1776
de Grietman van Achtkarspelen, Daniel de Blocq van
Haersma, in Groningen. Deze , te Buitenpost wonende,
zocht eenen huisonderwijzer voor zijne zonen. Aanbeveling , naar ik gis, van Professor Abresch, deed zijn oog
vallen op de Crane. Deze betoonde zich., door Abresch.
aangespoord, nadat hij de toestemming zijner ouders verkregen had, gewillig, om de taak van huisonderwijzer op
zich te nemen. Hem schemerde een, in den lateren loop
der omstandigheden niet verwezenlijkt, uitzigt voor, dat
hij zóó eenmaal aan zijne letterkundige studiën die der
regtsgeleerdheid zoude mogen verbinden, om dan later,
met de vereischte bekwaamheden toegerust, onder medeWerking van zijnen aanzienlijken en vermogenden voorstander, in eenige gewenschte openbare betrekking te worden geplaatst.

Op den 13. Mei 1776 aanvaardde de nu pas achttienjarige jongeling, met lust en goeden moed, zijne nieuwe
betrekking, in het huis van den heer van Haersma. Opmerkelijk , ter waardering van het gezigtspunt, waaruit bij
toen dezen nieuwen werkkring zal hebben beschouwd,
komt mij eene redenering voor, in eenen kort daarna aan
zijnen vriend Posthuma geschrevenen brief, waarvan niet
hij zelf, maar een ander het onderwerp was, maar die
toch zoo geheel op zijnen eigenen toestand paste. » Waar» toe leven wij ? — vraagt hij zijnen vriend, •— om ons
» in onze jeugd voor te bereiden, en in onzen manlijken
» ouderdom der waereld van nut te zijn. Hoe moeten
» wij ons voorbereiden? Door ons op onze kamers op te
» sluiten, en het grootste gedeelte van onzen tijd in phi» losopheren over drooge quaestiën door te brengen, en,
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» na dit met allen ijver zes jaren gedaan te hebben, zal
» dan onzen uitgedroogden geest de kennis der waereld,
» van het menschelijk hart en van oneindig verwisselende
•» omstandigheden en gelegenheden, om wijsheid en deugd
ï te betrachten, van zelven worden ingestort? Ik geloof
Î het niet. Mijns inziens behoort iemand, die uit pligt,
» die voor het menschdom zich in de wetenschappen oefent,
» met oogmerk om te eeniger tijd in eene betrekking,
» waarin zijne opgelegde kundigheden hem te stade kun» nen komen, der waereld van nut te zijn, — niet alleen
» zich met ijver en eene welberadene keuze op de noodige
>
j kundigheden toe te leggen, maar ook als een gewigtig
» middel tot eigene bekwaming, alle gelegenheden aan te
» grijpen, om kennis te verkrijgen van de waereld en het
ï menschelijk hart; hij moet dikwijls zijne eigene vermo>
j gens beproeven, en reeds van den eersten trap af, zich
» zelven oefenen in de betrachting van wijsheid en deugd,
1, ten nutte van zijnen evenmensch. Zal hij, die zich reeds
» vele jaren er op heeft toegelegd, om de waereld naar
» zijn vermogen van nut te zijn, daartoe niet veel bekwa» mer zijn, wanneer eens zijn ambt er hem openlijk toe
» roept, dan iemand die zich in zijne kamer heeft opge» sloten gehouden ?"
Tot zulk eene vroegtijdige oefening in wijsheid en deugd
vond de Crane, in zijnen nieuwen werkkring, de ruimste
gelegenheid. Wonende in het huis van den heer van
Haersma, vond hij bij dezen waardigen man, en in den
kring van aanzienlijke en verstandige lieden, waarmede
het gezin in vriendschappelijken omgang leefde, — den
Generaal Acronius, den jongen Predikant Herman Muntinghe (later beroemd Hoogleeraar te Groningen), en anderen meer, — de schoonste gelegenheid om die kennis
van de wereld op te doen, die beminnelijke beschaafdheid
en wellevendheid zich eigen te maken, waardoor hij later
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een sieraad was van gezellige kringen. Bij eene gezette
en onafgebrokene zelfoefening in de Grieksche en Latijnsche letteren, oudheidkunde, geschiedenis en wijsbegeerte,
waarbij hij niet ophield de leiding en den raad zijner voormalige leermeesters te vragen en te volgen, riepen hem
nu neiging en pligt, om het reeds geleerde aan zijne
kweekelingen mede te deelen niet alleen, maar ook om in
hunne harten die zaden van opregte godsvrucht en beminnelijke deugden te strooijen, waarvan, blijkens zijne
onafgebroken voortgezette briefwisseling met zijnen boezemvriend , zijn eigen hart reeds toen overvloeide. Nog
bood zich hem de aangename gelegenheid aan, om eenen
anderen jongeling, van goede verwachting, in zijne letteroefeningen , ter voorbereiding voor de academie, met raad
en hulp bij te staan. Bij dit alles ontbrak het hem niet
aan uitspanningen; hij vergezelde zijne weldoeners en andere geliefde vrienden op veelvuldige uitstapjes in den
omtrek. Een allergenoegelijkst togtje naar Ameland, in
Julij van dit eerste jaar, heeft hij zelf in zijne aanteekeningen vermeld. Zijne brieven aan Posthuma zijn vol van
verhalen van zulke genoegens. De heer van Haersma was
een liefhebber van de jagt; ook aan deze, tot versterking
van zijn ligchaam, heilzame oefeningen nam de Crane nu
en dan deel.
De Crane gevoelde zich dan hier geheel op zijne plaats,
gezond, gelukkig, tevreden. Op eene treffende wijze
drukt hij zich daaromtrent dus jegens zijnen boezemvriend
uit: » Nimmer kunt gij u verbeelden, hoe groot eene ver» andering het genot der natuur, de vrije landlucht en
» mijne verbeterde gezondheid, in mijnen geest te weeg
» gebragt hebben. Hebt gij ooit eenen slapeloozen nacht
» op uw bed doorgebragt ? .herinner u eens, hoezeer de
» duisternis dan onzen geest benevelt, hoeveel invloed de
» akelige berooving van het beminde, en voor eene ge-
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» zonde gesteldheid van onzen geest onontbeerlijke, licht
» op onze denkbeelden en verbeeldingskracht heeft. Stel
» u tevens voor, hoe onmiddelijk ons het daglicht en de
» bekoorlijke zonnestralen, die onze kamer verlichten, en
» ons doen zien, dat wij van alle de gemakken en genoej> gelijkheden des levens omringd zijn, genezen, eene on» bekende vrolijkheid aan onze geheele denkwijze geven,
y> en de naargeestige monsters onzer verduisterde verbeel» dingskracht in de aanminnigste schoonheden verande» ren. Noem mijn verloopen leeftijd een slapeloozen nacht,
» mijn tegenwoordigen een aangenamen en helderen zon» neschijn."
Intusschen blijkt het mij uit deze zelfde briefwisseling,
dat die aangename en heldere zonneschijn toch ook bij
wijlen door nevelen en buijen onderschept werd. Geen
wonder! de natuur had den jongeling met een zeer sanguineus temperament begiftigd; bij de voordeelen daaraan
verbonden, zuchtte hij dikwijls over de daaraan eigene
gebreken. In hooge mate gevoelig voor de teedere aandoeningen van vriendschap , liefde, godsvrucht, daarbij
zeer prikkelbaar en vatbaar voor eiken indruk, dien de
buitenwereld op zijne zinnen te weeg bragt, leefde hij, als
zoo menig jongeling, in gedurigen strijd, klaagde over
onbestendigheid in de regeling van zijn gedrag, over onstandvastigheid in deugd en ijver, over gebrek aan volharding in de uitvoering van welberaamde plannen van studie,
niet liet minst ook over gemis aan omgang met gelijkgezinde en als hij gevoelende vrienden. Met groote smart
gevoelde hij die ledigheid na het vertrek, in September
1777, van den Predikant Muntinghe en diens zuster naar
Zeerijp, in Groningerland. Met deze hoogst beschaafde
en zeer ontwikkelde menschen had hij op vertrouwelijken
voet geleefd. Bij Muntinghe was hij ook in November
1776 als lidmaat der Hervormde kerk aangenomen. Dit
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was een zegepraal geweest, dien hij op zich zelven behaald
had; hij had er den moeijelijksten pligt in vervuld, dien
hij kende, en tocli eenen pligt, dien zijn hart, dat voor
de teederste godsvrucht gestemd was, hem gedrongen had
te vervullen; maar hij had dan ook hierin Gods voorzienigheid geprezen, dat zij hem aan eene plaats had geleid,
waar hij met een rein geweten belijdenis zijner godsdienst
had kunnen afleggen. — Bij Muntinghe's opvolger te
Buitenpost, Herm. Wesselius, schijnt hij minder overeenstemming gevonden te hebben, althans hij kon zich in
diens preekmanier niet voegen. Hij klaagt over liet verdriet van elke week te moeten hooren preeken in Oostersclien stijl en uitdrukkingen, onbevattelijk voor de gemeente. Men mogt al zeggen: de lieden zijn er aan gewend!
toch waren het hun slechts klanken, waar zij niets bij
konden denken, en niets anders gevoelen, dan eene domme
eerbiedserkentenis: j a , dat staat in den bijbel. Hij achtte
het spotten met zijne hoorders, te veronderstellen, dat
goede, eenvoudige landlieden, even goed als bun leeraar, den Oosterschen stijl zouden verstaan. Waartoe,
vroeg hij, de kennis der metaphysica, zoo men ze gebruikt,
om zijne toehoorders door eene onverstaanbare voordragt
te vervelen ? Men mogt, wenschte hij, de metaphysica
des volks, van de boeren bestuderen, en hun eene eenvoudige ontwikkeling van gedachten leeren doorzien.

De betrekking als huisonderwijzer bij den heer van
Haersma bragt de Crane ook nog dit voordeel aan, dat
hij jaarlijks eenige weken, gedurende den winter, deze
familie naar Leeuwarden vergezelde. De heer van Haersma
was Lid van Gecommitteerde Staten van Friesland in het
Mindergetal. Dit riep hem jaarlijks ter bijwoning van den
grooten Landsdag, de gewone vergadering van Frieslands
L. N. E.
9
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Staten, die in Februarij geopend werd. Het was dan de
gewoonte, dat de aanzienlijke Friezen, die in den regel
hun leven op het land doorbragten, met hunne familiën
een tijd lang in Leeuwarden kwamen vertoeven. Dan was
liet de tijd van assemblees en bals, van dinés en soupés.
Aan de Crane vergunde men gaarne den toegang in die
luisterrijke kringen. En schoon hij zeer wel gevoelde, dat
het geenszins zijne bestemming was,. om in de groote wereld te leven, —• schoon ook zedelijk en natuurgenot veel
beter strookte met de inspraak van zijn hart, — toch wist
hij niet alleen zich zeer we] naar deze grootheid te voegen , maar zelfs schepte zijn levendige aard, voor eene
poos althans, smaak in deze zinnelijke genietingen.
Maar, daarenboven, dit vertoef in de hoofdstad verschafte
hem de gelegenheid om de Fransche taal aan te leeren,
waarin hij bij zijne komst te Buitenpost nog geheel onbedreven was. Ook leerde hij er dansen en muzijk. Van
het laatste bleef hij , tot in zijnen ouderdom, een ervaren
en oordeelkundig liefhebber. Hij bespeelde de viool en
het clavier. In het Fransch genoot hij het onderwijs van
Mr- Cavallier, en maakte in zeer korten tijd de uitmuntendste vorderingen; hij leerde die taal als bij ingeving,
zoo als hij zich jegens Posthuma uitdrukt. De meesterstukken van het Fransch proza bleven levenslang onder
zijne meest geliefde lectuur behooren. Ook was zijne uitspraak van het Fransch zoo zuiver en keurig, dat zij ten
model kon strekken.
Te Leeuwarden was het ook, dat hij de aangenaamste
vriendschap aanknoopte met den veel begaafden en geleerden Herbell, toen, meen ik, Gouverneur bij de zonen
van den Baron thoe Schwartzenberg, te Beetgum. Zijn
nieuwe vriend leidde hem binnen in de Hoogduitsche
litteratuur, wier zoete ScJiwärmerei volmaakt harmonieerde
met de Crane's gevoelig hart. Klopstock, Uz, Kleist,
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Sophiens Eeise, het lijden van Werther, werden zijne lievelingslectuur. Doch het meest voelde hij zich aangetrokken door Grellert. Deze christen-wijsgeer en verheven
zeden-leeraar, dien hij reeds uit vertalingen lief had gekregen , werd nu in nadruk de leidsman van zijn hart.
Naar hem rigtte hij zijne godsdienstige bepeinzingen, zijne
studiën, zijn omgang met zijne kwekelingen en het onderwijs, dat hij hun gaf, geheel zijn gedrag en leven. Bij
de vlijtige lezing van Gellert voegde hij de beoefening
van de opvoedkundige werken van Mad. Ie Prince de
Beaumont. Ook hetgeen H. van Alphen en de Perponcher
in dien tijd begonnen uit te geven, maakte hij zich eigen.
Zoo vormde hij zich tot leeraar en opvoeder; zoo verkreeg
hij dien eenvoudigen, gemakkelijken takt, welke het hart
der kinderen zoo zeer tot hem trok, die bevattelijke , onderhoudende , voor het kinderlijk verstand berekende manier, zoo geschikt om de verhevenste zoowel als de eenvoudigste waarheden van godsdienst, natuur- en zedekunde,
in hart en hoofd der kleinen in te prenten, en schadelijke
vooroordeelen te keer te gaan,
"Wilt gij een staaltje van zijne denkbeelden en van zijne
manier ? De heer van Haersma had hem verzocht, om ,
behalve het meer ernstig en gezet onderwijs , dat hij aan
de beide oudere zonen van den huize te geven had, zich
ook de opvoeding en het onderrigt van eenen nog zeer
kleinen aan te trekken. En nu schrijft de Crane aan
Posthuma: » Verzoek bij gelegenheid den heer van Alphen
» eens, om het vervolg van zijne gedichten voor kinderen,
» dat hij in de voorrede belooft. Mijn lieve Hector zou
» er hem zelf huppelend om komen vragen, zoo Buitenpost
» en Utrecht een kuijerpaadje van elkander lagen. Ik heb
» het onuitsprekelijk genoegen gehad, het knaapje voor
» de eerste maal te zeggen, dat alles, wat hij zag, door
» God gemaakt was, en zijne gewaarwordingen op te mer-
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» ken. Men heeft hem reeds lang de denkbeelden van
» eenen almagtigen, alwetenden, alomtegenwoordigen, be» loonenden en straffenden Sint Nicolaas ingescherpt. Ach!
i> waar zijn wij christenen toch ? Is dit niet Gods eer aan
B een schepsel geven ? Is dit kinderen tot beoefening
j> der deugd, uit eerbied voor God, opleiden ? Men ge» bruikte dien Sint Nicolaas als den God, uit eerbied voor
» wien, uit begeerte naar wiens goedkeuring, hij zoet
s moest wezen. Mijn vriend , hoe verderfelijk! En moe» ten wij onzen goeden vader Adam dan ook al met het
» verderf van dit kind beladen ? Had men niet door, in
» plaats van Sint Nicolaas, God te noemen, het kind tot
» ware deugd kunnen aansporen , en, daar hij voor deze
y> indrukken zoo vatbaar was, daar hij waarlijk uit eerbied
» voor Sint Nicolaas dikwijls wél doet, zou hij het zelfde niet
» voor God gedaan hebben, en zou hij zelfs niet meer geï daan hebben ? Of zou de getrouwe vader, die zijn kind
» tot deugd opleidt, niet eenen zegen van God te wachten
y> hebben, boven dengenen, die het Sint Nicolaas leert aan» bidden ? Zie ! mijn ijver heeft mij buiten het spoor ge» voerd. Wat ik u zeggen wilde was, dat ik nu al mijn
» vermogen aanwend, om het bedorvene weder te herstelj> Ien. Een staaltje moet ik u mededeelen. Wij wandelden
» te zamen in den moestuin. Met vragen en antwoorden
B waren wij overeengekomen, dat alles, wat hij zag groei» jen, zijnen oorsprong aan God verschuldigd was. Ik vroeg:
» Maar zeg eens! waarom zou God dat toch doen ? •—
» Dat weet ik niet. •—• W e l , is niet alles wat je ziet,
» mooi? Smaakt die groente niet lekker?— O! jawel! —
» W e l , waarom is dat zoo ? •— Dat weet ik niet. —
» Waarom geef je Fidel een stukje brood? Waarom
» streel je hem? — Omdat ik veel van hem houd. —
» Wel, waarom zou dan God ons al dat mooije laten zien,
» al dat lekkere proeven? — Ik denk, omdat God veel
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» van ons houdt. — J a , juist zoo! Met een viel hij mij
j in: Maar, laat God de roode kool ook groeijen ? (Weet,
» dat hij hier een bijzonder liefhebber van is.) — J a
» zeker, gelijk alles. .— H é , dan laat God de roode kool
» groeijen, omdat hij veel van mij houdt."

Tijdens zijn verblijf te Buitenpost begon de Crane zich
ook met meerderen ernst op de Nederduitsch^ taal- en
dîchtkunde toe te leggen. Zijne benoeming tot Buitengewoon Lid van het Utrechtsch Genootschap: Dulces ante
omnia Musae, op aanbeveling van Posthuma, in Mei 1778,
gaf eenen nieuwen spoorslag aan die studie. Ook deed hij
iets aan het Zweedsch, waarin Lij behagen schepte, de
analogie met het Nederduitsch op te sporen, Eigen beoefening der dichtkunst bleef hem echter meer voldoening
aan eene behoefte des oogeubliks, om zijn hart uit te
storten, dan zij eene ernstige studie bij hem werd. E r is
één, zeker maar pligtmatig, gedicht van de Crane in druk
verschenen. Op den 8. September 1777 werd Prins Willem V, niet zijne gemalin en kinderen, door den Grietman
van Haersma plegtig en feestelijk te Buitenpost onthaald.
De Crane had eenen Herderszang vervaardigd, die, ter verwelkoming der hooge gasten, door eenige jongelingen en
meisjes uit het dorp, netjes als herders en herderinnen
gekleed, en als zangers wel geoefend, bij, beurt- en koorzangen , in de vestibule van het grietmanshuis, voor de
vorstelijke personen is uitgevoerd. Dit stuk is in het licht
verschenen bij A. Groenewoud, te Groningen, en G. Tresling, te Leeuwarden.
Of het ter uitvoering dienen moest van zijn vroeger
opgevat plan, om regtsgeleerde te worden, dan of het met
een zuiver letterkundig en antiquarisch doel geschiedde,
altoos in het laatste jaar van zijn verblijf te Buitenpost,
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las hij vlijtig de Instituten van Keizer Justiniaan. Toch
gelooven wij hem, als hij in de Meimaand van 1779 aan
Posthuma schrijft: » Justiniaan en de nachtegaal verdragen
» elkander zoo slecht!"

Dat de heer van Haersma dezen Gouverneur gaarne
zoo lang mogelijk bij zijne zonen wenschte te houden,
valt ligt te begrijpen. In een certificaat, afgegeven den
8. Augustus 1779, betuigt hij, » dat het hem in de hoogste
ï graad zeer zoude doen, wanneer zijne kinderen van
» zoo braven meester beroofd werden." En de Crane zelf
schreef, in eene aanteekening van veel lateren tijd , » dat
» hij bij deze achtenswaardige familie zulk een aangenaam
» onthaal vond, dat de betrekking, uit keuze ontstaan,
» weldra in vriendschap en wederzijdsche hartelijke belang» stelling overging." En echter haakte hij zeer naar eene
bestendige, eene openbare betrekking. In September 1776
was zijn vader, tot dien tijd steeds Conrector der Hoornsche school, aldaar tot Rector aangesteld, in de plaats
van J. Biman , wien het emeritaat was verleend, en de
Praeceptor J. Fortman was tot Conrector opgeklommen.
Reeds toen had het den jongeling zeer begeerlijk geschenen , om, zoo hij het Praeceptoraat onder zijnen vader
mogt kunnen deelachtig worden, naar zijne beminde geboortestad , ouders en vele lieve vrienden, weder te keeren. Doch die wensch was onvervuld gebleven. In 1779
mogt het hem te Alkmaar te beurt vallen. Nadat hij bij
den Rector der Alkmaarsche school, Isaac de Leeuw,
een examen had afgelegd, werd de Crane den 27. Augustus daar tot Praeceptor der eerste school aangesteld,
en, met vergunning van Curatoren, wederom naar Friesland vertrokken zijnde, aanvaardde hij zijnen post, na
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zijne terugkomst van daar, op 11 October, toen hij juist
21 en een half jaar oud was.
Zeer kort echter zoude zijn verblijf te Alkmaar duren.
In dezelfde maand October begon hij te sukkelen aan de
derdendaagsche koorts, die hem met kleine tusschenpoozen bijna dertien maanden is bijgebleven. In het voorjaar
bezocht hij, deels uit vriendelijke belangstelling, deels tot
herstel van zijne gezondheid, de familie van Haerstna, te
Buitenpost. En het geschiedde zekerlijk niet buiten den
vermogenden invloed van den Grietman van Achtkarspelen, dat hij den 14. September 1780, in de plaats van
Bichaeus van Ommeren, tot Rector en Gymnasiarcha (3)
der scholen van Dockum beroepen werd. Reeds den 4.
November aanvaardde hij dien post metter daad, doch
eerst den 18. Junij van het volgende jaar plegtig, door
het houden eener Oratio : De studio Mterarum elegantiovum
vel in quovis vitae genere humanissima ac liberalissima animi
remissione.

Weldra was de Crane met Dockum en zijne ingezetenen bevriend. Hij beminde de Friezen, met wier aard
hij in vele opzigten overeenstemde. En in beschaafde
kringen, bij liefhebbers van wetenschap , van vrij onderzoek , van letteren en schoone kunsten, was hij, dien het
niet aan frisschen levenslust ontbrak, even gaarne als wél
gezien. Aan zoodanigen had Dockum in die dagen geen
gebrek. Hij vond er eenen kring van liefhebbers van muziek , waar hij zich aansloot. Doch wat meer voor hem
beteekende , al ras maakte hij kennis met een jong man
van zijnen leeftijd, » een mensch," zoo als hij aan Posthuma
(3) Aan deze betrekking was niet alleen het bestuur van de Latijnsche , maar tevens dat van de Nederdnitsche, scholen verbonden.
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schreefj » van een edel hart, een beminnaar van de schoone
» wetenschappen, een lezer van Hoogduitsche en Fransche
)) literatuur." Deze jonge man , — Taco Schonegevel, —
werd weldra zijn meer gemeenzame vriend. Ook de vader
van dezen was een aller achting waardig man, die op de
verdere vorming van de Crane's karakter, en op de ontwikkeling zijner levenswijsheid, den grootsten invloed heeft
geoefend. Deze was het middelpunt van eenen kring van
beminnaren der geschied- en zedekundige wetenschappen,
in welken de beste werken, in die vakken uitkomende,
gemeenschappelijk gelezen en vervolgens besproken werden. De Crane en de jonge Schonegevel behoorden er
toe; zoo ook ïhijs Feenstra, die zich later te Leeuwarden
vestigde, en, naar ik gis, ook de Predikant F . van deiPloeg. Met aandoening herdacht de Crane die Vereeniging , en hem, die er de ziel van was , den ouden Herke
Schonegevel, bij liet overlijden van laatstgenoemden, voorgevallen in 1802, in eenen troostenden brief aan diens
zoon. Met eene welsprekendheid, die uit het hart opwelde,
ontboezemde hij deze lofspraak op zijnen ontslapenen grijzen vriend: » Die edele denkwijze, die regt kalme be» daardheid van geest, welke, door niets beneveld, zijne
» doordringende schranderheid het onbelemmerd vermogen
» verzekerde, van altijd de zaken in hare ware gedaante
» en betrekkingen te zien, zich. niet overijlde, en met
» waardigheid het beste wist te kiezen; die zigtbare ziel» rust, die op ongeveinsde godsvrucht en deugdsbewusts lieid rustede; die lieve goedwilligheid, om elk te helpen,
» elk te r a d e n , elk goed te doen, die niemand uitsloot;
» die nederigheid, die, als zijner eigene grootheid onbewust,
» zijne eigene kleine gebreken gulhartig openlegde; dat
s stille, eenvoudige, kunstelooze, hetgeen al zijn doen
» kenmerkte, en in elk bevoegd oog eene verhevene waarde
;af; — doch mijne pen kan alle die edele trekken niet
ö"
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» schetsen, welke, in eene zachte smelting vereenigd, mij
» het beeld voorstellen van dezen wijzen en deugdzamen
» christen."
Onder de vrienden, welke de Crane zich. te Dockum
verwierf, verdienen vooral ook genoemd te worden de
Remonstrantsehe Predikanten Mart. Stuart en C W. Westerbaen (4).
Het was te Dockum ook, dat de Crane in den echt
trad met Trijntje Groenewoud, eene burgerdochter uit die
stad, daar geboren den 8. Maart 1757. Het huwelijk
werd voltrokken den 2. Junij 1782, te Roordahuizum ,
waar de broeder der bruid, Johannes Jacobus Groenewoud toen Predikant was. Deze vrouw, met welke hij
meer dan 50 jaren mogt vereenigd zijn , schonk hem den
26. Mei 1783 eene dochter, Clasina gedoopt, bij welken
naam zij zelve later dien van Martina aannam. Nog werden hun den 10. November 1786 tweelingen geboren, een
zoon en eene dochter, die echter beide kort na de geboorte kwamen te sterven aan de kinderpokken, waar zij
mede besmet raakten, doordien de vader daaraan, tijdens
hunne geboorte, ziek lag. Voorts bleef Clasina Martina
van dezen echt de eenige vrucht, welke den volwassen
leeftijd bereikte.
Te Dockum sleet de Crane geëerd en bemind, en hoogst
nuttig in zijnen kring, acht genoegelijke jaren. De school
bloeide onder zijn bestuur. Met zijnen Conrector Sjaarda,
een man van reeds meer gevorderde jaren, leefde hij in
de beste verstandhouding. Verscheidene bekwame jongelingen hadden hunne eerste vorming aan hem te danken;
velen ook werden van elders aan zijne zorg ter geheele
opvoeding in zijn huis toevertrouwd. Onder zijne leerlingen mag genoemd worden Anne Eegnerus de Wendt,
(4)

Zie Letter- en geschiedkundige verzameling, blz. 29.
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onlangs als President der Algemeene Eekenkamer in hoogen ouderdom overleden; ook de nog levende Nestor der
Friesche regts-, staat- en geschiedkundigen, Mr- Daam
Fockema, van wien ik aangeteekend vind, dat hij den
16. Julij 1787, met eene oratie de eo quod patriae debemus, van de school promoveerde.
Dat de Crane, levendig en vurig van aard, geen koel
en onzijdig aanschouwer bleef bij de patriottische opgewondenheid , welke toen overal in ons vaderland, en ook
in geene geringe mate te Dockum heerschte, kan ons niet
bevreemden, noch ook, dat hij zich in 1785 aan het exercitiegenootschap aansloot.

Gedurende zijn verblijf te Dockum kwam de Crane onderscheidene malen elders in aanmerking: als in 1784voor
het Rectoraat te Gouda, in 1785 voor dat te Culemborg;
geen van beiden ten zijnen aanzien met eenig gevolg.
Even zoo was het gegaan met zijne plaatsing op eene
nominatie voor het Professoraat te Franeker, ter vervanging van den overledenen Professor historiarum et eloquentiae, Joannes Schrader, in 1784, wiens leerstoel toen
werd opgedragen aan den Middelburgschen Rector Theodorus van Kooten.
Eindelijk werd hij den 24. April 1788 beroepen tot Rector der Latijnsche scholen te Enkhuizen, werwaarts hij in
Julij daaraanvolgende metter woon vertrok, en er den
18. Augustus zijne inaugurele oratie hield. Zoo bevond
hij zich weer in het beminde Westfriesland , in de nabijheid van zijne dierbare ouders. Maar wederom voor korten tijd. Zijn verblijf te Enkhuizen duurde zelfs niet lang
genoeg, dat hij er eene blijvende herinnering van zijn
onderwijs zou kunnen achter laten. Misschien waren er
de scholen vóór zijne komst in eenig verval geraakt, al-
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thans hij had er op zijne eigene klassen geen enkelen
leerling. En reeds den 15. November van het zelfde jaar
1788, werd hij, op voordragt van Curatoren der Friesche
Hoogeschool, onder welke hij in zijnen ouden patroon,
den Grietman van Haersma, eenen ijverigen begunstiger
had, door den Prins Erfstadhouder benoemd tot Historiarum et Eloquentiae Professor Ordinarius te Franeker (5).

De Crane aanvaardde zijne nieuwe eervolle loopbaan op
den 17. en 19. Februarij van het volgende jaar 1789, met
het houden van twee publieke lessen , in het groot auditorium , voor de geheele Civitas Academica, ook alle de
Professoren, die hunnen nieuwen en onbekenden collega
met uitnemende vriendelijkheid ontvangen hadden, en door
hunne herhaalde tegenwoordigheid bij zijne tweede les (dat
anders niet veel gebeurde), een bijzonder blijk van goedkeuring gaven. Zijne lessen strekten ter inleiding op een
privaat collegie, dat hij vervolgens houden zou, over
Cicero's boekje, De Amicitia. In de eerste les handelde
hij over den bitteren haat tusschen P. Sulpicius, den volkstribuun, en den Consul Q. Pompejus, en schetste hij de
gesteldheid van Kome bij den dood van Scipio Aemilianus.
In de tweede ontwikkelde hij het karakter van C. Laelius.
Hierop voorloopig naar Enkhuizen teruggekeerd, kwam
hij den 24. April met zijn gezin te Franeker, vertoonde
den 1. Mei zijn diploma aan den academischen Senaat,
waardoor hij regt van zitting in dat collegie verkreeg, en
begon den 5. Mei zijne gewone lessen.
Op den 15. Junij hield hij eene inaugurele oratie de
perfecto historico. In deze schoone verhandeling legde hij
(5) l)e Crane werd én te Doekum, én later wederom te Enkhuizen,
als Rector opgevolgd door Ecco Epkema. Zie diens Levensschets, van
J. van Leeuwen, blz. 10.
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zijne ruime inzigten omtrent eene grondige, naauwkeurige
en tegelijk zooveel mogelijk alles omvattende behandeling
der geschiedenis, als wetenschap beschouwd, aan den dag.
Al dadelijk na de groote vacantie van 1789 begon hij,
in viermaal 's weeks gehoudene lessen, zijne beschouwingen in beoefening te brengen. Het was er echter verre
af, dat hij dadelijk zoodanige methode zou hebben gevonden , waaraan hij zich later steeds zoude hebben kunnen
vasthouden. Het tegendeel blijkt mij uit de veelvuldige
van elkaêr verschillende opstellen zijner lessen, en uit
hetgeen hij daaromtrent heeft aangeteekend, In 1789 dan
begon hij met monogrammata, zoo als hij ze noemde, over
de oude geschiedenis, en wel eerst niet verder, dan tot
op den dood van Alexander den Grooten. Deze , bevattende eene korte schets der feiten, werden gedicteerd,
daarna in uitgewerkte praelectiones broeder ontwikkeld en
uitgelegd, en voorts, bij wijze van responsie, met de toehoorders behandeld. Als hij echter zag, dat deze wijze
van behandeling te breedvoerig werd, met betrekking tot
den tijd , binnen welken de lessen moesten afloopen , vervolgde hij zijne monogrammata , en breidde die uit, doch
liet de breedere praelectiones weg. Zoo bewerkte hij vervolgens de periode van den dood van Alexander den
Grooten tot aan den ondergang van de vrije republiek te
Rome. Hieruit ontstond een volledig compendium, hetgeen
hij primae lineae historiae veteris aevi noemde.
In 1793 begon hij eenen cursus historiae veteris et medii
aevi, op eenen nieuwen, gelijken voet te ontwerpen, daarbij
het vroeger bewerkte, zoo veel noodig, doch meestal verkort , gebruikende, en alles verbeterende door nader onderzoek , terwijl hij aan de notitia fontium, bij ieder caput,
eene nieuwe uitbreiding gaf. Zoo ontstond allengs, met
bijvoeging van de periode van Augustus af, tot den ondergang van het westersche rijk, de volledige cursus van
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de oude historie, met doorgaande aanhalingen van Simsonii Chronicon, en Westerbaen's Algemeene Historie.

Vervolgens lieeft hij in 1799, ter voldoening aan nieuwe
behoeften, bij de veranderde inrigting der Hoogeschool,
welke ik later ter geschikter plaatse vermelden zal, Nederduitsche lessen over de oude geschiedenis opgesteld, loo-

pende tot op Augustus, en deze in 1800 voortgezet, tot
op liet einde van het Westersche rijk. Het doel, met deze
lessen beoogd, was: » eene geschiedenis te geven der
» menschen en volken, voornamelijk ten opzigte van hunne
j> godsdienstige begrippen, regeringsvorm, wetgeving en
» regtsoefening, krijgs- en burgerlijk bedrijf, koophandel
» en zeevaart, zeden en gewoonten en vorderingen in
» kunsten en wetenschappen." Zij zijn gehouden in 1799,
1800, 1801, 1802, 1804 en nog eens in 1810.
In 1805 is hij begonnen zijn Latijnsch collegie te schikken naar het Compendium van Offerhaus, gedeeltelijk met
overneming en toepassing uit zijne vorige opstellen, gedeeltelijk door nieuwe bijwerking. Daarmede kwam hij
dat jaar tot aan het einde van liet vierde boek, dat is,
tot het begin der christelijke jaartelling. Het volgende
jaar, 1806, vervolgde hij dien arbeid, en bragt hem ten
einde (boek 5 tot en met 9, tot het jaar 1700 na Christus),
eerst in breedere opstellen, vervolgens naar de volgreeksen der Vorsten in de verschillende rijken, — niet zonder
grooten arbeid. Zoo had hij den eersten grondslag van
eene nadere bewerking van de historie der middeleeuwen
gelegd. In 1809 het te voren, in 1806, volgens Offerliaus
bewerkte, nu op nieuw en met vergelijking van anderen
overwerkende, stelde hij eene historici regnorum medii aevi
in twee perioden, de eerste van de 5de eeuw tot Karel
den Grooten, ethnographisch, met bijvoeging van een
synchronistisch overzigt; de tweede van daar tot het begin
van de 16de eeuw.
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In 1815, na de oprigting van het athenaeum, de geheele
historia veteris et medii aevi in eenen cursus willende afdoen,
heeft hij zijne primae lineae vervolgd met de historia medii
aevi, doch heeft zulks toen niet verder kunnen brengen, dan
tot Karel den Grooten. Doch in het volgende jaar 1816
stelde hij eene geheel nieuwe synchronistische historia medii
aevi, met eene vrij volledige schets van het Grieksche rijk
en de geheele Oostersche historie. Dit werk voleindigde hij
in 1818, en heeft het voorts, doch steeds verbeterende
en aanvullende, ten einde toe voor zijne lessen gebruikt.
Men kan hieruit zien, dat de Crane geenszins, als ware
hij tevreden met het eenmaal opgestelde, en als schuwde
hij den arbeid in het hem aanbevolen perk der wetenschap , het genot zoekende van eene zalige rust, jaar uit
jaar in zijne leerlingen op de steeds weder opgewarmde
schotelen eener eindelijk muffe geleerdheid heeft willen
onthalen. En ik merk dit op, omdat de gewoonte van steeds
te dicteren wel eens aanleiding heeft gegeven tot zoodanig
vermoeden. Neen, hij heeft met naauwgezetheid zijne
krachten en talenten, naar zijne beste inzigten, ten nutte
van de studerende jongelingschap besteed, en geenen arbeid ontzien, om zijne lessen tot eene bereikbare volkomenheid te brengen. En toch trek ik het geenszins in
twijfel, dat de schrandere, kundige en levendige man, die
als geboren scheen om den schat zijner kennis op eene
onderhoudende wijze aan anderen mede te deelen, voor
zich zelven meer voldoening zou hebben geoogst, voor de
jeugd meer nut zou hebben kunnen stichten, indien hij
ware voortgegaan, zoo als hij begon, met mondeling zijne
monogrammata te verklaren en uit te breiden; vooral indien hij, hetgeen zijn vriend Posthuma hem reeds in den
beginne aanried, die monogrammata ten gebruike zijner
toehoorders, in druk had uitgegeven, welke hij dan, naar
latere inzigten, bij voortgezette studie, na uitverkoop eener
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eerste uitgave, steeds bij herdruk had kunnen herzien en
volmaken. Doch welligt zou hij hiertegen, al had hij het
gewild, een onoverkomelijk bezwaar hebben gevonden, in
gebrek aan genoegzamen aftrek, die bij het toen reeds
klein getal auditores te voorzien was (6).

Dit overzigt van de Crane's lessen over de algemeene
geschiedenis, heeft mij onwillekeurig de chronologische
orde, die ik tot hiertoe in mijn verhaal getracht had te
bewaren, doen ter zijde stellen. Nu acht ik het niet ongeschikt hier nog tevens het oog te slaan op de overige
lessen, door hem als Professor gegeven.
In 1796 heeft hij nog afzonderlijk de Romeinsche historie
behandeld.
In 1803 gaf hij een collegie de fontïbus et auctoribus historiae veteris aevi, deque constitutione ejus chronologica.

Yoor het eerst in 1799, en vervolgens meermalen, hield
hij een collegie in het Nederduitsch, over de geschiedenis
des Vaderlands; hij sprak naar den leiddraad van losse
schetsen ter herinnering, welke, met opzigt tot de grondgesteldlieid en den aardrijkskundigen toestand des lands,
zeer naauwkeurig zijn uitgewerkt.
Zoo lang de academie bestond, gaf hij gewoonlijk om
het andere jaar, en aan het athenaeum telken jare, drie
(6) Volgens de gevondene Praetorslijsten, werd liet collegie over de
historie in 1789 gehouden voor 19, in 1790 voor 31, in 1791 voor 14,
en vervolgens voor een meestal nog geringer getal studenten, dat nooit
weder boven de 14 steeg.
Op deze jaaiiijksche lijsten van de toehoorders van de Crane's lessen
trof ik vele namen aan van mannen, die in rijpen leeftijd zich jegens
school, kerk of staat verdienstelijk maakten. Om geene nafnen van nog
levenden te noemen, teeken ik van de reeks der overledenen hier op;
Bern. Verwey, D. H. Beucker Andreae, C. Ekama, H. Wassenbergh,
H. W. C. A. Visser, G. Benthem Eeddingius, P. Koumans Brouwer, P,
Wierdsma, T. S. Tromp, P. J. Romar, S. É. Wieling, J. Stinstra.
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maal 's weeks de Romeinsche antiquiteiten, en wel, naar
liet mij is voorgekomen, met groote verscheidenheid en
afwisseling in de behandelde stof, ten tijde van de academie, toen studenten uit onderscheidene faculteiten deze
lessen plagten bij te wonen. Immers vond ik afzonderlijke commentaria niet alleen de rebus sacris en de rebus
civilibus, maar ook de Diis JRomanorum, de re militari,

de magistratîbus vooral ook onder de latere Keizers, de
ratione vitae et victus, de pecunia enz. •— Van de in 1815

wettelijk voorgeschrevene verpligting, tot het bijwonen
van sommige lessen, Averd het een natuurlijk, doch voor
eene onbekrompene studie noodlottig gevolg, dat zij, voor
wie deze verpligting niet geschreven was, het bijwonen
van voor hen onverpligte lessen, als eene nuttelooze overtolligheid begonnen te beschouwen. Sedert 1815 werden
dan ook de lessen over de Romeinsche oudheden alleen
door de daartoe verpligte studenten, meerendeels aanstaande
regtsgeleerden, bijgewoond. En de Crane voorzag aan het
athenaeum in de behoeften van deze laatstgenoemden,
door het geven van een collegie de rebus civilibus, waaraan het Syntagma antiquitatum, van Pleineccius ten grondslag strekte.
Voor de Latijnsche letterkunde was de Crane gewoon,
jaarlijksch bij afwisseling te behandelen, of een stuk van
Cicero, of eenig leven uit Suetonins, of eenige carmina
van Horatius. Hij dicteerde daarop eene inleiding en eenen
zoo taal-, als geschied- en oudheidkundigen commentarius.
Bovendien hield hij steeds een collegie tot oefening in
uiterlijke welsprekendheid.

Ik keer thans terug tot den afgebroken draad van mijn
verhaal, naar de volgorde des tijds.
Toen de Crane te Franeker kwam, vond hij de acade-

Wumkes.nl

JAN WILLEM DE OBANE.

141

mie in tamelijk bloeijenden staat (7). Zwaar had zij geleden
tengevolge van de bittere verdeeldheden, wier hevige uitbarsting en geweldige onderdrukking, in 1787, het geheele
vaderland, en zeker het arme Franeker niet het minst,
hadden beroerd en geschokt. Vier beroemde Hoogleeraren, Joh. Valckenaer, Professor in de regten, en toen
Rector Magnificus, Samuel Henricus Manger, hoog geacht
godgeleerde, welke der academie meer dan vijf en twintig
jaren tot sieraad gestrekt had, Gadso Coopinans , Professor in de geneeskunde, en Scliraders opvolger, Tlieod.
van Kooteu, allen eerste lichten der hoogeschool, hadden
in dat rampspoedig jaar, gegriefd door de berispingen,
welke zij, wegens hunne begunstiging van het exercitiegenootschap , en hun lidmaatschap der burger-soçieteit,
van Curatoren en Gedeputeerde Staten hadden moeten
ondervinden, hunne posten neergelegd (8). Drie en twintig (9) opgewondene studenten, den wapenhandel en het
lidmaatschap van de burger-sociëteit boven het burgerschap
der academie stellende, hadden hunne namen van de lijst
der cives academici, wier getal toen nog geen tachtig
houden kon (10), doen uitwisschen. Nu waren der academie overgebleven deze Hoogleeraren : de godgeleerde Johannes Katelband, de regtsgeleerde Herman Cannegieter (11),
(7) Dit getuigde hij zelf Narrat. de vit. et script. E. Wassenbergh,
p. 3: „ Academiam primum inveni satis florentcm."
(8) Zie Eerste Heceuú van stuhhen raalcende beschuldigingen door de
Heeren Curatoren ter Staatsvergadering van Friesland ingebrayt tegen vier
Professoren der Friesche Hoogeschool. Harlingen 1787. Nieuwe Nederl.
Jaarboeken, 1787, blz. 1550 volg. Vergol. G. Bruining, Herinneringen
van zijnen levensloop, blz. 60, die echter min naauwkeurig verhaalt, dat
de Hoogleeraren hun ontslag ontvingen.
(9) Volgens eene geschrevene naamlijst, die ik bezit. Op die in de
N. Nederl. Jaarb., 1787, blz. 1553, komen twee, en twintig namen voor.
Bruining, t. a. p., noemt een getal van vijf en dertig.
(10) Volgens Bruining, t. a. p.
(11) Immers de honorarius Professor Elias Vigeri, sedert 1780 Pro-

I. N. E,
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de geneeskundigen Chr. Ev. de Lille en Adolphus Ypey (12),
en voor de Oostersclie letterkunde Joh. Henr. Verschuir,
voor' de Grieksche Ev. Wassenbergh; terwijl Ant. Chaudoir, pas aangesteld tot Hoogleeraar in de wijsbegeerte,
zijne lessen naauwelijks had aangevangen. Bij deze moet
nog genoemd worden de Hoogleeraar in de Fransche taaien letterkunde Jae. Garcin (13).
Doch de verzorgers der hoogeschool hadden getracht,
door nieuwe benoemingen, in de geledene verliezen te
voorzien. Den 11. April 1788 was Jae. Pierson Tliolen
aangesteld als Lector in de wiskunde. Joh. van Voorst
en Laur. Meijer waren in hetzelfde jaar tot de theologische professie geroepen (14), en Nic. Smallenburg nam
omtrent denzelfden tijd de plaats in van Valckenaer (15).
Aan deze geleerde mannen nu werd, na een vergeefsch
beroep van J. A. Nodell, de Crane toegevoegd , om den
leerstoel, door van Ivooten verlaten, te vervullen.
cureur Generaal van den Landscliappe, kon niet meer tot de docerendenworden gerekend.
(12) Ypey, ofschoon reeds sedert 1772 Lector, en in 1785 Professorgeworden, was nog niet eens als zoodanig geinaugureerd, toen hom, in
Mei 1787, liet Rectoraat, door het bedanken van Valckenaer vacerende,
opgedragen werd. Bij het Professoraat in de medicijnen was hem tevensdat in de wis- en krijgsbouwkunde, in de plaats van zijnen beroemden
vader Kieolaus Ypey, overleden in 1785, aanbevolen. Zie N. Nederl.
Jaarb., blz. 1552. Verg. Nieuwenhuis, Alg. Woordenb., in voce.
(13) Hij was, even als vroeger Jo. Lemonon, 1688—1716, tevens
Predikant der Waalsche gemeente te ^Franeker. Doch Garcin was ordinarius Professor. Lemonon, gelijk zijne voorgangers, L. Parent, 1650—
1663, de la Prix, 1663—1666, en Tronchin, 1667—1688, waren slechts
extraordinarii. De drie laatstgenoemden waren geene Waalsche Predikanten. Zie Vriemoet, Ath. Fris., p. 409, 484, 499, 689 seqq., 872 seq.
(14) Dit blijkt, wat betreft den eerstgenoemden, uit W. A. van Hengel,
Memor. J. v. Voorst, p. 6. Meijer nam het Professoraat aan, bij brief
van 31 Januarij 1788, hij was reeds zeer bejaard, want in 1798 stierf
hij in meer dan 70 jarigen ouderdom.
(15) Ik maak dit op uit zijne inaugurele oratie, te Leiden gehouden. 1 November 1790. Hij nam het beroep naar Franeker aan bij brief
van 26 April 1788.
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Dat ook de academie toen weer door een tamelijk aantal studenten bezocht werd, meen ik daaruit te moeten
opmaken, dat in 1789 negentien studenten geteekend hebben op liet collegie over de historie, welk getal in het
volgend jaar tot een en dertig klom.

Ik ben in deze vermelding van de laatstvoorgaande lotgevallen der academie eenigzins breedvoerig geweest, omdat
de Crane's lot en leven in de lotwisselingen dier hoogescb.00], sedert hij zich aan hare dienst verbond, ten naauwste
is ingeweven geweest. Niet alleen dat hij het hoogste
belang stelde in haren roem en bloei, maar, waar het op
de handhaving harer regten en de bevordering van haar
welzijn aankwam, was en bleef hij ook ten einde toe een
der ijverigste leden van den academischen Senaat. E n
ofschoon aan dat ligcliaam een afzonderlijk ambtenaar,
met den titel van Secretaris, was toegevoegd, voerde toch
de Crane meestal de pen; en dat liij dit op eene meesterlijke wijze deed, zóó dat zijne ambtgenooten het hem niet
slechts gerustelijk konden overlaten, maar hem ook die
taak in hun gemeen belang wel met aandrang mogten aanbevelen; dit is mij ten duidelijkste gebleken uit een overgroot aantal opstellen van memoriën en adviesen, in het belang der academie, van haren Senaat uitgegaan, alle van
zijne hand. De bewustheid nu van dit zijn ijverig streven,
de herinnering aan al wat hij gedaan had, moest bij den
fijn en diep gevoelenden man, in de beschouwing van zijn
eigen aanwezen, wel de naauwste verknochtheid te weeg
brengen aan eene instelling, aan welke hij voorts gedurende geheel zijn volgend leven verbonden bleef. Het kon
dan ook niet anders , of de Crane moest het lief en leed,
dat die instelling trof, zoo diep en innig gevoelen, als
voor iemand mogelijk was.
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Van de ambtgenooten, welke de Crane te Franeker
vond, is het mij steeds voorgekomen, dat hij de meeste
overeenstemming gevoeld heeft met Verschuil- uit de ouderen, uit de jongeren met Chaudoir.
Verschnir was als godgeleerde volkomen de milde beginselen van zijnen oom en vriend, den voortreffelijken
Hermannus Venema, toegedaan, wiens wijze gematigdheid
hij in een schoon Elogium zoo levendig en aanschouwelijk
geschetst heeft (16). Deze theologische rigting moest de
Crane aantrekken. Verschuir bewaarde daarenboven in
zijn geheugen eenen schat van bijzonderheden en anecdoten, tot de academie betrekking hebbende, welke hij gaarne
met zijne eigenaardige gulheid verhaalde. Voor de Crane
gingen deze niet verloren. Tot de standvastige gewoonten
der Professoren van die, gelijk van latere dagen , behoorden dagelijksche namiddag-wandelingen rondom liet stads
bolwerk. Hetgeen Verschuir dan omtrent den ouden toestand en lotgevallen der academie vertelde, ving de Crane
gretig op, en bewaarde het in zijn geheugen.
En dat het verkeer met den wijsgeer en natuurkundige
Chaudoir voor de Crane, den vriend van natuurkunde
en wijsbegeerte, veel aantrekkelijks moest hebben , valt
nog te meer in liet oog, wanneer wij de Crane deze schets
zien geven van Chaudoir: » Diepdenkend, veelomvattend
» en de gelukkige bekwaamheid hebbende, om onderlinge
» betrekkingen vlug te overzien, vatte hij gemakkelijk het
» regte oogpunt in iedere zaak. Zijne denkbeelden waren
» daardoor juist en helder. Zijn oordeel naauwkeurig. De
» wending zijner gedachten had altijd iets oorspronkelijks,
j> en de loop derzelve was zoo snel, dat hij ze vaak in
» slechts afgebrokene en onvoltooide uitdrukkingen mede(16)

Elogium Herm. Vencmae, Thcologorum sui aevi prindpis.

3 788.
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» deelde, waarbij dan degene, die hem verstond, de kracht
» van zijnen geest moest bewonderen (17)."

In goede verstandhouding met zijne ambtgenooten, waarvan nu het personeel in de eerstvolgende jaren weinig
verandering onderging (18), in uitnemende gunst bij de
verzorgers der hoogeschool, en in vriendschappelijk verkeer met Franekers ingezetenen, mogt de Crane eenige
geruste jaren in wetenschappelijken arbeid en steeds vermeerderend wetenschappelijk genot doorbrengen.
Ongetwijfeld werd de vrede, zoo in den Senaat als
in het onderling verkeer, wel nu en dan gestoord, door
verschil in zienswijze omtrent staatkundige aangelegenheden. Aan den eenen kant moest toch een pijnlijk gevoel
over de geweldige onderdrukking van de in 1787 te onstuimig losgebrokene vrijheidskoorts, aan den anderen kant
een kwalijk bestuurde ijver voor de toen weer bovendrijvende refferingsbeginselen, de gemoederen verbitteren en
vervreemden. Maar de Crane, ofschoon een onverholen
voorstander van de begrippen en gevoelens der zoogenaamde patriottische partij, voor zoo ver die niet op omverwerping en revolutie, maar op hervorming en verbetering langs wettige wegen doelde, was te verstandig, en,
(17) Kort levensberigt van den oud-Hoogleeraar A. Chaudoir, in de
Konst- en Letterbode van 1824.
(18) Smallonburg alleen ging in 1790 over naar Leiden, en werd
opgevolgd door Jo. Pliil. Scheidius, welke 6 Junij 1791 inaugurcerda,
met eene Oratie de eloquenlia fori, doch mischien al in 1790 zijn ambt,
dat hij bij brief van 8 October 1790 aannam, aanvaard had. — liatclband overleed 15 Junij 1793, na reeds sedert eenigen tijd eervol van
zijne dienst te zijn ontslagen. Sedert zijn er niet meer dan twee Professorea in de theologie te gelijk geweest. Vea löSs tot 1,"SS rrârea
er steeds drie.
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nu het eerste vuur zijner opbruischende jeugd, door ervaring en nadenken getemperd was, te voorzigtig, om rust
en welvaart, door eene onberadene inmenging in hetgeen
hem niet onmiddelijk aanging, op liet spel te zetten. Doch
nu verscheen het noodlottige jaar 1795 , hetgeen, na verdrijving van het Stadhouderlijk geslacht, en gewelddadige
slooping cler oude republiek, met stelselmatige vergruizing
en omverwerping, zoo ver mogelijk, van wat er goeds en
edels van het voorgeslacht geërfd was, het arme vaderland tot eene gemakkelijke prooi voor vreemde overheersching deed rijpen. Ofschoon de Grane geenszins met de
gewelddadige maatregelen cler revolutie, noch met de dwaze
overdrijving van het uit Frankrijk overgewaaide vrijheids»
en gelijkheidsbeginsel, kon instemmen , nam hij echter aan
de vergaderingen en verkiezingen , waartoe nu de burgers
werden geroepen, een werkend deel; en als ingezeten
van Franeker, jubelde hij met zijne verheugde medeburgers mede, op hun poortenfeest, den 5. Maart 1795 gevierd (19).
Was het jaar 1787 noodlottig geweest voor Franekers
academie, het jaar 1795 werd dit nog meer. Tot de
vreesselijke reactie van de in 1787 onderdrukte partij behoorde aldra het removeren van de hoogstverdienstelijke
Professoren Herm. Cannegieter en Ad. Ypey. De eerste
was, toen, in en na 1787, eenige van 's Hofs gewone Raden, door verwantschap met sommige der wegens politieke
misdrijven vervolgden, verhinderd waren geworden, om
over dezen en hunne medebeschuldigden te regt te zitten ,
tijdelijk als buitengewoon Raadsheer in dat Hof geroepen
geworden , en het was velen bekend, hoe de zachtzinnige
(19) Van die dagen af dagteekende zijne vriendschap met Wenckebach, die toen Rector te Franeker was, welke, door briefwisseling, tot
liet einde van liun leven is aangehouden.
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man zijne beste pogingen, somtijds met goed gevolg, tot
leniging der strenge eischen van de strafvorderende geregtigheid had aangewend. Ypey, die in 1787 liet Rectoraat
der academie waarnam, had, na het verlaten dei' stad
door het Defensiewezen, de papieren van de zich eigenmagtig opgeworpen hebbende Staten, die in de senaatkamer hunne vergaderingen gehouden hadden, in beslag
genomen, en, onvoorzigtig zeker, in handen van de justitie gesteld. Nu werden Cannegieter en Ypey van hunne
posten ontzet, omdat zij, — dit was eene geliefkoosde
uitdrukking, — » zich hadden gemest met het zweet en
» bloed van de patriotten (20)! Op den 20. Julij 1795
overleed Professor de Lille, en zoo was de faculteit der
geneeskunde van de academie verdwenen. Eerlang hield
ook die der regtsgeleerdheid op te bestaan , als Scheidius
mede zijn ontslag nam, ongezind, gelijk hij aan de nieuwe
burgers-verzorgers der hoogeschool verklaarde, om in eene
republiek, waar men er openlijk voor uit kwam, dat
slechts de regten van den mensch en den burger behoefden
te worden gekend , nog het Romeinsche regt te doceren.
In Julij 1797 volgde van Voorst, met reden bekommerd
over liet behoud zijner theologische professie bij eene gereformeerde faculteit, nu alle vroegere voorregten van die
kerk waren opgeheven, eene meer veilige roeping als predikant naar de gemeente van Arnhem. Met hem was ook
de faculteit der godgeleerdheid zoo goed als geweken,
want Laur. Meijer, schoon hij nog tot in 1798 bleef leven,
was oud en afgeleefd. Reeds in 1796 had Verschuir be(20) Ypey, deze beschuldiging verhalende, plagt er bij te voegen,
dat hij toch menigen patriot om niet had behandeld en genezen.—. Beiden werden in rustiger tijden hersteld. Cannegieter in het "begin van
1802. Hij overleed 3 September 1804, 82 jaren oud. Ypey werd uit
Amsterdam, waar hij zich als geneesheer had neergezet, tot de academie
teruggeroepen, in het begin van 1805.
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dankt (21). De oude Garcin was den 27. November 1796
overleden. Zoo bleven dan eindelijk slechts de Hoogleeraren Wassenbergh, Chaudoir en de Crane, benevens den
Lector Tholen, aan de academie overig, en het getal der
studenten was verloopen tot op zes (22) !
Intusschen had, reeds van den beginne der revolutie af,
de Senaat niet stil gezeten, om de academie te Franeker
te bewaren, en de geledene verliezen zoo mogelijk hersteld te krijgen. Vooral de Crane en Wassenbergh waren
daarin zeer ijverig. Het oude collegie van Curatoren was
ontbonden, en het was nu de Commissie van Gedeputeerden , waarnemende de zaleen van het Collegie, — opgetreden

in de plaats der voormalige Gedeputeerde Staten, — bij
wie men heul en troost moest gaan zoeken. En gelukkig
vonden de voorstellen van den Senaat daar genegene ooren.
In die commissie zat een wijs man, een liefhebber van
wetenschap en beschaafdheid, geen geleerde, maar een
hoogachter van zulke geleerdheid, die nuttig en bruikbaar
is voor het leven, een ijverig bevorderaar vooral van verbeterd volksonderwijs, — Yme Freerks Tigchelaar, van
Makkum. Deze, bijgestaan door Franekers beroemden
burger, Eise Eisinga, toen lid van het Provinciaal Bestuur
en van de Commissie van Finantiën uit dat Bestuur, bragt
te weeg, dat niet slechts tot herstel van de academie binnen Franeker besloten werd , maar tevens om haar voor
het vervolg meer dienstbaar te maken aan het volksonderwijs. Ten dien einde werden bij een en twintig pensiën
voor eigentlijk dus genaamde studenten, nog bovendien
(21) Hij heeft ambteloos geleefd tot 20 Mei 1803, toen hij in 67jarigen ouderdom, op zijn buitengoed Bornia-State, te Weidum, overleden is.
(22) Verg. de schilderij van den toenmaligen toestand, opgehangen
in Ev. "Wassenbergh, Orat. de varia acad. Fran. nuper fortuna, 1803,
p. 21 sqq.
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even zoo vele pensiën daargesteld voor jonge lieden, die
zich tot de betrekking van schoolonderwijzer wenschten te
bekwamen, en aan welke de gelegenheid geopend werd
tot het bijwonen van lessen in onderscheidene takken van
wetenschap, in liet Nederduitsch te houden, en waarvan
evenzeer andere, der oude talen onbedrevene, doch naar
wetenschap begeerige jongelingen konden deel nemen. Er
werden zes nieuwe Professoren benoemd, voor de regtsgeleerdheid Joh. Henr. Voorda en Joh. Henr. Swildens, voor
de geneeskunde Joh. Mulder en Chr. Allardi, voor de
wiskunde Jae. Pierson Tholen, tot hiertoe Lector, en voor
de Oostersche talen Egb. Joh. Greve. Deze aanvaardden
den 15. en 16. November 1797 hun ambt, met plegtige
redevoeringen, deels in het Latijn, deels in het Nederduitsch uitgesproken, en de lioogeschool werd van nieuwe
Curatoren voorzien , ter zelfder gelegenheid statelijk ingeleid (23). Bij deze uitbreiding was aan de Crane, met verhooging zijner jaarwedde, opgedragen , om de Nederduitsch e lessen te houden over de geschiedenis der menschen
en volken, en over die des vaderlands, waarvan ik reeds
gewaagd heb.
Zoo was dan de academie hersteld, en in de daad meer
dienstbaar gemaakt tot algemeene verspreiding van kundigheden en vermeerdering van volksbeschaving. Voor
één vak echter, dat, hetgeen de vrome vaderen bij de
stichting in 1585 bovenal op het oog hadden gehad , toen
zij hunne school aan Christus en de kerk wijdden, voor de
(23) Deze waren, behalve Tigchelaar en Eisinga, de beroemde doctor Gcorg. Coopmans en Joh. ter Horst. Zie over deze geheele zaak:
Plan tot herstel der academie van Franeker, door het Provinciaal Bestuur
van Friesland, gedecreteerd op den 9. Junij 1797, en op deszelfs orde
gedrukt, benevens een /Betoog over de nuttigheid der nieuwe inrichting dezer
academie, door Y. F. Tigchelaar. Leeuw. 1798, en JBerigt aan het Friesche volk, betrekkelijk de plegtigheden op den 14. 15. en 16. November l. L,
tot herstel en verbetering der academie te Franeker. Leeuw. 1797.
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theologie was niet gezorgd. Wel was bij het besluit tot
herstel aangenomen, » dat de twee hoogleeraren in de
» godgeleerdheid en kerkelijke geschiedenissen (te weten
» Meijer en van Voorst), voor alsnog zouden aanblijven,
» tot dat de binnen kort op handen zijnde constitutie, om- ;
j> trent de theologische faculteit, in dadelijke werking werd
» gebragt, en opdat men door eene spoedige ontijdige
» demissie dezer Professoren, en het weggaan veler stuit denten, de academie niet noodeloos tot haar altoosdurend
» nadeel, geheel uiteen rukke, voor dat men dezelve hebbe
» hersteld." Daar intusschen Professor van Voorst, gelijk
wij verhaalden, zoodanige tijdelijke, en ter bede van de
hoogste magt gestelde betrekking, voor zich te hagchelijk
vond, moest e r , wilde men een geheel verloop van de
theologische studenten te keer gaan , iets anders op worden gevonden. De Commissie, waarnemende de zaken f
van het Collegie, gaf, bij eene proclamatie aan het Friesche •
volk, van den 5. Augustus 1797, te kennen, dat zij, nu |'
van Voorst de academie verliet, een ander besluit had î
moeten nemen, » dat zij nu niet kon noch mogt wachten I
» naar eene nieuwe constitutie, dat ook, aangezien de kerk f
s van den staat was afgescheiden, geene geconstitueerde
7> magt hoegenaamd eenige aanstelling van theologanten ten
\
» uitvoer kon brengen, noch de onkosten daarvan uit de
\
y> algemeene kas betalen, weshalve dan uu alle godsdienstige ge» sindheden, zonder onderscheid, werden uitgenoodigd, om op
7> eigen kosten, hoogleeraren, elk naar zijn gevoelen, aan de
j> academie te Franeker te plaatsen, ten welken einde com[
i missiën uit de leeraren van iedere gezindheid tegen den
s 28. Augustus werden zaâmgeroepen, om met Curatoren
;
» der academie hierover in conferentie te treden." Of nu f
aan deze oproeping door de verschillende gezindten eenig :
gevolg gegeven , en de verlangde conferentie in de daad
gehouden zij, is mij niet gebleken. Maar hoe dit zij, de
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commissie, waarnemende de zaken van het collegie, maakte
den 29. December 1797 een plan openbaar, om door de
Gereformeerden, Koomschgezinden en Doopsgezinden, elk
in den hunne, op den grondslag van de laatste geforceerde
heffing of 83|- penning, de noodige fondsen te doen bijeen
brengen, tot bezoldiging van twee gereformeerde, twee of
drie roomschgezinde, en twee doopsgezinde theologische
Professoren. Deze opwekking bleef, gelijk te voorzien
was, zonder gevolg. Eene consequente uitvoering van de
beginselen der revolutie bleek alzoo schipbreuk te moeten lijden op de klippen der practisclie onuitvoerbaarheid.
Wat dan te doen? Zou men nu de theologische faculteit,
en met haar de pas herstelde academie opofferen aan de
revolutionaire beginselen ? Eere zij het gezond verstand I
men liet het beginsel aan zijne plaats ? en, moest men zich
ook wringen, om tusschen de revolutionaire theorie en de
practisclie vordering van het belang der academie heen te
komen, men zocht en vond eenen uitweg. Men beriep
twee gereformeerde Professoren, echter niet tot de theologie! Joh, Henr. Regenbogen, predikant te Franeker,
werd benoemd tot hoogleeraar in de kerkgeschiedenis en
bijbelsche uitlegkunde; Eelko Tinga, predikant te Vlissingen, werd, na eene vruchtelooze poging om C Franzen
van Eek te verkrijgen, tot hoogleeraar in de natuurlijke
godgeleerdheid en zedekitnde, aangesteld. De gereformeerde
theologische faculteit bleef afgeschaft; de nieuw benoemde
Professoren werden geacht tot de philosophische faculteit
of zoogenaamden coetus te behooren. Zoo werd de Gelijkheid verschalkt, en twee theologen, in philosophische mantels gehuld, kwamen onverlet binnen. Tot zulk wringen
en plooijen noodzaakt liet vasthouden aan eenmaal aangenomene doch practisch onuitvoerbare theoriën! Eerst bij
besluit van 30 Augustus 1803 , toen men het zich met de
beginsels der revolutie zoo naauw niet meer nam, heeft
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het Departementaal Bestuur van Friesland, de theologische faculteit in haren rang en eere aan de academie
hersteld.
De hoogleeraren Regenbogen en Tinga inaugureerden
den 3. Junij 1799. De Crane, toen Eector Magnificus,
gaf het programma er van uit, en hield bij die gelegenheid, als ook het Eectoraat op Voorda overging, eene
Oratiuncula narrativa, gelijk hij ze in eene aanteekening
genoemd heeft, tevens strekkende tot inleiding van den,
later als portretschilder beroemd gewordenen, Willem Bartel van der Kooi, die in dat academiejaar, 3 December
1798, tot Praelector in de teekenkunst was aangesteld.

Het is mij voorgekomen, dat de Crane onder zijne
nieuwe ambtgenooten, vooral met Joh. Mulder, den gelukkigen beoefenaar van de vergelijkende ontleedkunde en
natuurlijke historie, en met Eelko Tinga, den zagtgeaarden zedeleeraar, door overeenstemming in geliefkoosde
studiën en inzigten tot beiden aangetrokken, in meer bijzondere vriendschappelijke verkeering heeft omgegaan, tot
aan beider vertrek naar de Groninger hoogescliool, van
den laatsten in 1804, waarna hij hier werd vervangen door
J. A. Lotze, van den eersten in 1809, welke hier door zijnen leerling Sicco Ens werd opgevolgd.
Eene aanwinst voor de Crane's wetenschappelijk levensgenot was gewis ook de komst van lïendr. Will. Tijdeman,
die in 1803 de plaats van Kegtshoogleeraar, door Voorda
verlaten, bezette. Met dezen zoo veelzijdig geleerden man,
die met hem de slooping der academie moest zien, toen
naar Leiden vertrok, en thans van de Professoren der
Franeker academie nog alleen in leven is, heeft de Crane
in duurzame vriendschap geleefd, en die ook tot het laatst
door briefwisseling onderhouden.
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Eene groote zelfvoldoening mogt hij nog smaken, toen 9
in de plaats van Chaudoir, die in 1807 zijn Professoraat
had nedergelegd, Corn. Ekama, vroeger Predikant, doch
laatstelijk Lector in de wis-, natuur- en zeevaartkunde te
Zierikzee, tot Hoogleeraar in de wijsbegeerte werd aangesteld. Deze, zoon eener halfzuster van de Crane's echtgenoote, was aan de Franeker academie onder zijn oog,
toezigt en leiding, gevormd; hem had hij lief als eenen
zoon, en oefende eenen onmiskenbaren invloed opderigting
zijner studiën. Het was gewis niet zonder de Crane's raad
en hulp in het bijeenbrengen van bouwstoffen, dat Ekama
zijne inaugurele Oratie, de Frisia ingeniorum maihematico-

nim in primis fertili, en later zijne verhandeling over
Gemrna Frisius, voor het Koninklijk Instituut opstelde.
Den 28. Junij 1805(24) werd aan de Crane eene bemoeijing opgedragen, geheel strookende met zijne uitgebreide en
naauvv'keurige boekenkennis, met zijne zucht naar orde en
zijne geschiktheid voor regeling en bestuur, •—• liet ambt
van Bibliothecaris der academie» Hij bekleedde dien post
tot aan de opheffing der academie, bezorgde de belangen
der boekerij gedurende den tijd van stilstand, zag er zich
wederom mede belast bij de oprigting van het athenaeum,
en verkreeg zijn eervol ontslag als zoodanig, den 1. October 1816, toen eene wat ver gedrevene gezetheid van
den President Curator Camper, op de stipte naleving der
reglementen, hem de waarneming lastig deed worden.
(24) Vroeger werd het ambt van Bibliothecaris meestal door een
afzonderlijk daartoe aangesteld persoon, buiten de Professoren, bekleed.
De laatste was geweest Mr. Everwinns Drabbe, 1755—1799. Na diens
afsterven werd, overeenkomstig eene, reeds den 9. Mei 1774, gonomene
staatsresolutie, de waarneming van dien post aan de Professoren, bij
tourbeurten, opgedragen voor ƒ 150, waardoor, daar liet tractement van
den Bibliothecaris ƒ 400 was geweest, nu ƒ 250 vrij viel, en aangewend
werd tot een fonds voor de bibliotheek. In 1805 resigneerde de Senaat
aan de waarneming van dit ambt, dat nu aan de Crane op eene wedde
van f ISO werd opgedragen.
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Het huisselijk leven van de Crane werd door weinige
buitengewone gebeurtenissen gekenmerkt. In 1803, den
7. November, verloor hij zijnen vader, wiens aanzienlijke
boekerij niet weinig tot vermeerdering van zijnen eigenen,
reeds niet geringen, boekenschat, bijdroeg. Zijne moeder
woonde sedert, tot haren dood, 7 December 1805, te
Franeker, in de nabijheid van haren zoon, waar zij zicli
in de aanschouwing van het geluk harer kinderen, en
vooral ook in den dagelijkschen omgang met bare hoogst
gelukkig ontwikkelde kleindochter, die de roem en levenslust der ouderen was, verheugen mogt.
Zoo had dan de Crane het groote voorregt van, in vrede
en rust, zonder gestoord of belemmerd te worden door
onmatige huiselijke zorgen, in onbekommerden welstand,
voor zijne beminde wetenschappen, voor vrouw en kind,
voor weinige meer vertrouwde vrienden, gelukkig te mogen leven. Zijne verdiensten bleven van buiten af niet
onopgemerkt. In 1806 werd hem het lidmaatschap opgedragen van de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde, te Leiden. In 1807 dat van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, te Middelburg. Aan deze
Vereeniging zond hij in 1808 een Voorstel ter volmaking der
vaderlandsche geschiedenis, later, in 1815, uitgegeven in de
Mnemosyne van Tijdeman en van Kampen, Iste deel,
blz. 217.—226. » De toestand van ons vaderland," — dus
schreef hij omtrent dit Voorstel, in zijne Tiveede verhandeling over den nieuwe?! stijl,

blz. 4 8 , — » toen wij onder

» het koningschap van Lodewijk Napoleon, in leenroerig» heid aan het Fransche keizerrijk leefden, en ik de versi duistering van al het oude met schroom te gemoet zag,
» deed mij, om tot eene bewerking onzer geschiedenis f
» (waarbij de staatkundige en statistieke toestand van ieder !
» gewest op den voorgrond komen mogt) nog in tijds op '
» te wekken, in den jare 1808 een uitvoerig voorstel aan
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7i het Zeeuwsen Genootschap inzenden, en daarbij (het
» gebruik maken van bijzondere staatsstukken , resolutiën,
» publicatiën, missives van de staatscollegiën der verschil» lende provinciën) met nadruk hiertoe aanbevelen."
In 1809 gaf hij een stukje over Dirk Rafaëls Kamphuyzen, in het 5de nummer der Algemeene Vaderlandsche
Letteroefeningen (later herhaald in de Letter- en Geschiedkundige Verzameling, 1841,) met het doel, om dezen vromen duider te vrijwaren van eene, zijn karakter vernederende aantijging, welke hij met misnoegen in een toen
uitgekomen boek had ontmoet. •— En in 1810 verzamelde
en leverde hij de meeste bijzonderheden betreffende de drie
gebroeders Roelofs en Sijtse Johannes Rienks, ten dienste
van het verslag van den Directeur Generaal Meerman, in
de Koninklijke Courant, 1810, N°. 144 en 1 4 5 , en in de
Jaarboeken der Wetenschappen en Kunsten in het koningrijk
Holland, II. deel, blz. 187—198(25). Voorts blijkt mij
niet, dat hij gedurende dit tijdperk zijns levens iets voor
het publiek geschreven heeft, eene enkele recensie of
berigt uitgezonderd.

Intusschen had Nederland opgehouden, ook zelfs in naam,
een onafhankelijke staat te zijn. Het koningrijk Holland
was door het Fransche keizerrijk ingezwolgen. Met angstige bekommering verwachtten de Franeker Professoren,
wat het lot der academie, welke hunne eigene toekomst
zijn zou. Toch zaten zij niet stil. Op den 13. Maart 1811
trok er eene commissie uit den Senaat naar den Hertog
van Plaisance. Het bezoek van den beroemden Cuvier t
belast met de reorganisatie der Hollandsche academiën f
(25) Hieruit is ontleend, hetgeen vermeld werd in het 2de stuk der
Voorbeelden van deugdzame bedrijven, uitgegeven door de Maatsch. t. NV
v. 't A., blz. 13—20,
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deed eenigen moed scheppen. Op den 24. Junij kwam hij
op Klein-Lankum aan, bij Adr. Grill. Camper, den Curator der academie. Do gastheer, een geleerd beoefenaar
van de natuurlijke historie, bezitter en vermeerderaar van
het vermaard kabinet van vergelijkende ontleedkunde zijns
beroemden vaders, volkomen t'huis in de Fransche taal
en conversatietoon, alleraangenaamst, als hij dit verkoos
te zijn, in den omgang, was zeker bij uitnemendheid geschikt, om den veelvermogenden gast gunstig te stemmen.
Des anderen daags nam deze de academie in oogenschouw,
en hield eene conferentie met de Professoren. Den daarop
volgenden woonde hij twee publieke promotiën bij, de
eene in de regtsgeleerdheid, de andere in de geneeskunde.
Hij werd in de senaatkamer plegtig onthaald, betoonde
zijne tevredenheid in de beleefdste termen, en liet bij zijn
vertrek hoop en goeden moed achter.
En toch ontving men den 26. October de verpletterende
tijding, van het op den 22. dier maand genomen dekreet,
waarbij de academie was gesupprimeerd! Treurige vooruitzigten ! Aan de niet naar elders overgeplaatste Professoren, — Regenbogen, Tijdeman, Ypey en Ekama, gingen
over naar Leiden, — Swildens was reeds in September
1809 overleden en niet vervangen, Greve stierf 23 Augustus 1811 j —• dus bleven over Wassenbergh, de Crane5
Tholen, Allardi, Lotze (die echter weldra met der woon
naar elders vertrok) en Ens, — aan deze overgeblevenen
liet men de helft van hun voor de meesten niet te ruim
tractement, als pensioen , zonder eenigen acht te slaan op
hetgeen zij bovendien aan collegiegelden en emolumenten
verloren. Voor de Crane, wiens laatst vastgesteld tractement ƒ 1500 bedragen had, was dit alzoo ƒ 750.
Nog tot het einde van het loopend academiejaar, althans
zoo lang er nog studenten waren, werden de lessen voortgezet ; ook hadden er nog verscheidene promotiën plaats j»
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de Crane zelf, misschien oordeelende, dat hem zulks in
het vervolg in eenig opzigt van nut zou kunnen zijn, bekwam ook op den 11. December 1811 den graad van Doctor
in de regten. En eenigermate paste deze graad aan de
nieuwe betrekking, welke hij sedert den 4. Julij 1811
bekleedde, van eersten plaatsvervanger bij het vredegeregt te Franeker. Camper, die tot Vrederegter benoemd
was, had hem zeker de aanstelling bezorgd, het belang
voor zich zelven er van inziende, om door een verstandig
en kundig man te kunnen worden vervangen. En voor
de Crane deden zich de gelegenheden, om als regter werkzaam te zijn , niet zelden op, en hij kweet zich daarvan
steeds met ijver, lust en bekwaamheid, tot dat hij zelf,
als Camper na de omwenteling in eene andere betrekking
geplaatst was, in Julij 1815 tot Vrederegter werd aangesteld , hetgeen hij echter niet langer bleef dan tot den
1. November van dat jaar, toen zijn professoraat aan het
athenaeum wederom inging.
In Julij 1811 werd de Crane ook door den Maire van
Franeker tot Curator der .Latijnsche scholen benoemd,
eene betrekking, waartoe hij zeker hoven velen de uitmuntendste geschiktheid bezat, en waarin hij zich, eerst
als Secretaris, later als Voorzitter, en vooral in den beginne , bij de nieuwe regeling van het onderwijs naar het
organiek besluit van 2 Augustus 1815 , zeer verdienstelijk
heeft gemaakt.
In de jaren der Fransche overheersching, toen bekrimping in de middelen van bestaan hem noodzaakte, om
iets ter verbetering van zijne inkomsten ter hand te nemen,
is hij ook Traducteur jure geweest, daartoe benoemd den
25. April 1812. Eene treurige, om niet te zeggen geestdoodende bezigheid voor een geleerd man, zich te verledigen tot het overzetten in het Fransch van allerhande
notariële acten van koop, huur, geldleening en wat dies
I. N. B.
11
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meer zij! Maar de Crane was gewoon, al wat hij deed ?
goed en naauwkeurig te doen, niets van wat op zijnen
weg lag als beuzeling te beschouwen, aan alles dien tijd
en die moeite te besteden, waardoor liet werk zoo goed
worden kon , als liij in staat was het te leveren, Een in
de daad treffend en voor mijn gevoel aandoenlijk bewijs
daarvan, vond ik in eene aanzienlijke verzameling van met
groote zorg bewerkte Fransche vertalingen van notariële
acten in klad opgesteld en verbeterd, en daaruit zekerlijk
door hem zelven in liet net overgeschreven.
Sfeer strookende met de Crane's vroeger leven en werken , was een ander middel, dat hij tot verruiming van
zijn tijdelijk bestaan beproefde. Hij nam eenen jongeling
van goeden huize , tot onderwijs en opleiding voor eenen
geleerden stand, in zijn huis op. Toevallige omstandigheden echter waren oorzaak, dat die inwoning slechts één
jaar duurde , van April 1813 tot 1814.
Maar eene veel zwaardere ramp, dan het verliezen eener
eervolle betrekking, clan bekrimping van inkomsten , dan
eene sinds lang ontwende zorg voor tijdelijk bestaan, was
de Crane bereid; eene veel zwaardere beproeving zijner
christelijke onderworpenheid achtte Gods vaderliefde noodig, om in die rampspoedige jaren hem op te leggen. Zijn
eenig kind , zijne lieve dochter Clazina, de vreugd en lust
van zijn leven, was op den 6. October 1811 met mijnen
vader in eenen gewenschten en door hare ouders vol hope
en met blijde harten toegestemden echt vereenigd geworden (28). Op den 3. November van het volgende jaar
1812 beviel zij van een meisje, en reeds den 15. van diezelfde maand werd zij aan haren zwaar beproefden man,
(26) Mijn vader, Isaäc Telting, vroeger Secretaris van Franeker,
toen Notaris, was in eersten echt gehuwd geweest met de oudste dochter van Prof. Christiaan Allartli, Maria, mijne moeder, die den 12, Julij
1809 overleden was.
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nu ten tweeden male weduwnaar, en aan hare treurende
ouders ontrukt. In het kleinkind, hun ter opvoeding afgestaan , zouden dezen, bij latere kalmer gemoedsstemming, troost en vergoeding vinden voor het zware offer,
dat zij hadden moeten brengen, maar wonder was het
zeker niet, dat de Crane, zoo als hij zich in eenen later
geschreven brief uitdrukte, nu, » na de suppressie der
» academie, ambteloos, door het smartelijk verlies der dieri bare en eenige dochter, in eene lange sombere droef» geestigheid verviel."

Intusschen gaf de heuclielijke omwenteling in November
1813 nieuwen moed aan bedrukte harten. De hoop, dat
Oranje herstellen zou, wat de Fransche dwingeland met
scliennende handen vernield had, stortte ook een nieuw
leven in de gemoederen van de mishandelde Professoren,
die als op de puinhoopen van de Franeker academie waren
blijven treuren.
De Crane deed in het voorjaar van 1814 eenen keer
naar Holland, en vertoefde eenen geruimen tijd bij zijnen
geliefden Ekama, te Leiden (27). Daar geraakte hij aldra
in eene aangename en vriendschappelijke verkeering met
Professor Kemper, die zulk een gewigtig deel in Nederlands ontworsteling had gehad. Deze was toen bezig met
het voltooijen van het uitgebreid ontwerp van het algemeen onderwijs, hetwelk dien zomer door de daartoe benoemde Commissie aan den Souvereinen Vorst is ingeleverd, en sprak meermalen met de Crane over hetgeen
dit ontwerp betrof, bijzonder met betrekking tot Friesland,
(27) Hij word toen vereerd met het lidmaatschap van de Maatschappij
van Wetenschappen, te Haarlem, waarop liij steeds hoogen prijs heeft
.gesteld.
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waaromtrent de Crane hem zijne gedachten rondborstig
mededeelde. Wat hem zelven aanging, zijne sombere gemoedsgesteldheid deed hem verklaren, dat hij zich bijna
ongeschikt gevoelde voor het onderwijs, en dat het beter
zijn zou, hem een pensioen te laten. Doch Kemper trachtte
hem op te beuren, betuigde hem, dat het uitdrukkelijk de
bedoeling van den Vorst was, dat ieder bij de suppressie
door het Fransch bestuur ontzet Hoogleeraar weder in
zijn vak zou hersteld worden, en overreedde hem, om
zich die herstelling, vooreerst althans, te laten welgevallen (28).
Het liep intusschen aan tot October 1815, eer de verwachte organisatie kwam. Te Franeker en te Harderwijk
werden, in de plaats van de gesloopte academiën, athenaea
opgerigt, ongelukkige instellingen, die bij hare wording
reeds de zaden eener spoedige ontbinding in zich droegen.
De Harderwijksche school is al spoedig weggekwijnd. Die
van Franeker, eenen tijd lang gesteund, en zelfs schijnbaar bloeijende, door den op nieuw ontwaakten vaderlandschen zin van vele Friezen, en onderhouden door eene
bij de Curatoren en Professoren nooit geheel opgegevene
hoop op verbetering en inwendige uitbreiding, heeft toch
ook den dood der uitteering , waartoe onvriendelijke wenken van hooger hand , ingegeven door bekrompenheid en
averregtsche bezuinigingzucht, krachtig hebben medegewerkt, niet kunnen ontgaan.
Het Franeker athenaeum werd op den 28. December
1815, onder de jubeltoonen eener van heinde en verre
zamengevloeide schare, door den President-Curator Camper , met eene plegtige rede ingewijd (29). De niet elders
(28) Ontleend aan eenen vertrouwelijken brief van de Crane aan Curatoren des athenaeums, van 4 Febntarij 1826,
(29) Redevoering van A. O. Camper, als voorzittend Curator van Vrieslands athenaeum te Franeker, bij de plegtige inhuldiging uitgesproken. Harlingen 1816.

Wumkes.nl

JAN WILLEM DE CRANE.

161

geplaatste Professoren der academie, —- behalve Lotze,
die te Harderwijk werd aangesteld, — werden hersteld,
en nieuwe Hoogleeraren tot de onbezette leerstoelen geroepen (30).
Bij de herstelling van de Crane had eene erge misvatting
plaats. Hem werd het voornaamste deel van hetgeen hij
vroeger gehad had, onthouden, en een leervak, waarvoor
hij zich minder bevoegd achtte, toegevoegd. Aan de academie had hij den titel gevoerd van Professor in de historiën,
welsprekendheid en dichtkunde, en had als zoodanig lessen
gehouden over de historie, Romemsche oudheden, Latijnsche letterkunde en welsprekendheid. Aan liet athenaeum
werd hij hersteld als Hoogleeraar in de Grieksche en Latijnsche letteren. Op den titel van Hoogleeraar in de
historiën, —• zijn hoofdvak, waaraan hij het beste deel
van zijn leven gewijd had, •— stelde hij grooten prijs. Deze
is hem dan ook, op zijn verzoek, bij Koninklijk besluit
van 10 J ui ij 1817 , weder toegevoegd geworden. Maar
hij achtte zich bezwaard door het praedicaat van Hoogleeraar in de Grieksche letteren; deze had hij, immers
zoo lang hij Professor geweest was, niet anders dan als
eene subsidiaire studie beoefend, en hij gevoelde lust noch
bekwaamheid, om dit vak te doceren. Aan dit bezwaar
werd evenwel ook op eene andere wijze te gemoet gekomen. De grijze Wassenbergh, sedert 1770 Professor in
de Grieksche taal aan de academie, was wel bij de organisatie des athenaeums, daar hij toen reeds 73 jaar oud
was j overeenkomstig de nieuwe bepalingen, emeritus verklaard , maar deze krachtvolle grijsaard wenschte niets
liever, dan zijne oude loopbaan te vervolgen, en had reeds
terstond zijne lessen met jeugdigen ijver hervat, En toen
(30) Van Hengel voor de godgeleerdheid, de Wal voor de
leerdheid, Hamaker voor de Oostersche letterkunde.
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eindelijk den 8. December 1826 de dood hem van zijne
met zeldzame volharding voortgezette taak afriep, was
reeds in den zomer van dat jaar van Heusde's geliefde
leerling en neef, Jae. Car. Ad. Rovers, tot buitengewoon
Hoogleeraar in de Grieksche en Latijnsche letterkunde
aangesteld, die dan ook, terstond na Wassenbergh^ overlijden , de Grieksche lessen opvatte.
Zoo konden zicli dan Wassenbergh en de Crane, hoezeer beide weinig ingenomen met de hun toegevoegde
nieuwe titels, -— want ook Wassenbergh stond de naam
van emeritus tegen , — toch, bij de organisatie des athenaeums, beschouwen als met de daad in hunne voormalige betrekkingen hersteld.
Aan de Crane werd ook weder het bibliothecarisambt
opgedragen. Al had hij voor deze betrekking ook niet die
uitstekende geschiktheid bezeten, welke ieder hem gaarne
toekende, dan nog ware deze onderscheiding niet meer
geweest dan eene regtmatige erkenning der verdiensten,
welke de Crane zich verworven had 5 als laatste Bibliothecaris der academie en Secretaris van den Senaat, door
het beheer en de verzorging van hetgeen na de suppressie
nog in de academiegebouwen overbleef, en door de voorzigtigheid, waarmede hij had weten te verhoeden, dat
niet de beste schatten der bibliotheek, waar zich reeds
begeerige handen naar uitstrekten, als roofgoed waren
weggevoerd.
En aan wien zou men ook , —- daar Wassenbergh als
emeritus niet benoembaar was, — beter en waardiger het
eerste rectoraat van het athenaeum hebben kunnen opdragen, dan aan de Crane, met wien zeker niemand in ijver en
vaardigheid ter behartiging van de belangen der hoogeschool
was gelijk te stellen? Dit geschiedde dan ook. Bij de inwijding van het athenaeum werd de Crane tot Rector Magnificus uitgeroepen, ûnder zijne leiding trachtte men nu
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aan al wat bij het organiek besluit op het onderwijs, ten
opzigte der athenaea onbepaald was gelaten s die wijziging
te geven, welke het athenaeum van Franeker in uiterlijk
aanzien zoo veel mogelijk de vernietigde lioogeschool kon
doen vervangen. Met dat doel had men reeds het ligchaam der Professoren tot eenen Senaat gevormd, aan
diens hoofd, al ware liet ook met eenen anders krachteloozen titel, eenen Rector Magnificus gesteld, en bepaald,
dat de plegtige overdragt en aanvaarding vaa deze van
ouds altijd vereerde waardigheid, ook naar oud gebruik,
jaarlijks, openlijk, met al den van ouds gebruikelijken
luister, en met eene deftige redevoering, zou plaats hebben. Even zoo nam men van den beginne af eenen zweem
van rangschikking der Professoren in faculteiten in acht.
Alles om de hoop te kweeken, dat latere gunstiger schikkingen op het openbaar onderwijs, daaraan nog eenige
meerdere wezenlijkheid tot eer des athenaeums en mit der
studenten zouden toevoegen. Met die jaarlijksche plegtige
overdragt van liet Rectoraat, had men ook nog meer bijzonder op liet oog, de belangstelling der Friezen in het
athenaeum levendig te houden. Terwijl toch elders meestal
zoodanige academische plegtigheden als ongemerkt bij het
publiek voorbijgaan, plagten hier, telkens bij iederen
openbaren actus, niet slechts uit de eigene stedelingen,
maar liefhebbers van studie van rondsomme en van verre,
zooveel het saizoen maar eenigzins toeliet, door hunne
tegenwoordigheid hunne goedkeurende deelneming aan de
inrigting te betoonen (31).
De Crane droeg den 16. October 1816 dit eerste Rectoraat des athenaeums over aan den Hoogleeraar van
Hengel. Onder de fata mogt hij de plegtige inauguratie
(30) Bijna woordelijk overgenomen uit eenen brief van de Crane aan
Curatoren, van 16 Mei 1827.
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vermelden van den Hoogleeraar de Wal, die op den 30.
Januarij 1816 had plaats gehad, daar zij op den dag van
de inwijding des athenaenms, toen van Hengel en Hamaker
hunne posten met het houden van redevoeringen aanvaard
hadden, had moeten worden uitgesteld. En ten blijke,
hoe reeds van den aanvang af het athenaeum bogen mogt
op kweekelingen, die met de uitmuntendsten van de hoogescholen konden wedijveren, mogt hij de bekrooning met
goud verkondigen, den student F. Binkes, in den letterstrijd
te Groningen, ten deel gevallen (31). De dag der rectoraatsverandering was tevens bestemd voor het houden der
inwijdingsrede van den nieuwen Hoogleeraar van Breda,
opvolger van Allardi, welke in het laatst van April van
dat jaar, door eene hevige beroerte getroffen, ongeschikt
was geworden voor de verdere waarneming van zijn Professoraat , welk ongeval door de Crane in roerende bewoordingen werd vermeld (32). — Deze eerste rectoraats(31) Door zijn antwoord op eene prijsvraag:

de Senatus Itomani

auctoritate.

(32) Algemeen was de verslagenheid, die de mare van dit toeval,
mijnen braven grootvader overgekomen, bij zijne medeburgers verwekte,
want de vriendelijke, ten allen tijde hulpvaardige, man was bij ieder,
bij de geringen niet het minst, geacht en bemind. De beroerte, die hem
trof, belemmerde van den aanvang af zijne spraak, en krenkte zijne
geestvermogens. Het mogt zijnen ambtgenoot, den Hoogleeraar Ens,
gelukken, door snel aangebragte krachtige liulp, het liem dreigend
doodsgevaar voor hot oogenblik af te wenden; maar het leven, dat in
dien dcerniswaardigen toestand nog zes lange jaren gerekt werd, had
luttel waarde meer. Hij was beroofd van de vatbaarheid voor alle
hoogere genietingen des levens. Het eenigste wat hem van zijnen vroegeren edelen aard scheen bijgebleven te zijn, was de oude hartelijke
genegenheid voor zijne lieve betrekkingen en vrienden, schoon hij die
enkel door gebaren en onverstaanbare klanken betuigen mogt. Eerst
op den 9. Junij 1822 verloste hem de dood uit dezen treurigen toestand.
3)e Crane, in dan Konst- en Letterbode van dat jaar, N'. 25, zijn overlijden meldende, heeft zeker naar waarheid van hem getuigd, dat hij,
„ met uitgestrekte kunde, schrander doorzigt, en eene gelukkige genees„ wijze, tevens de beminnelijkste gezellige deugden, algemeene goed-
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verandering aan het athenaeum werd voorts op eene allezins waardige wijze opgeluisterd door het mededeelen van
eene uitvoerige beschrijving van het leven en de verdiensten
van Johan Maurits, Vorst van Nassau, bijgenaamd de Amerikaan. Deze oratie kwam, verrijkt met belangrijke aanteekeningen, in de Annalen van de Groninger hoogeschool uit.

Ten tweeden male nam reeds de Crane het rectoraat
des athenaeums waar in liet jaar 1819—1820. De aanleiding daartoe stelt zijn zedelijk karakter in een zeer beminnelijk licht. De beurt om dezen lastpost te vervullen
was, volgens de door Curatoren gemaakte schikkingen,
aan Professor Tholen gekomen, die echter genoegzaam
geldige redenen vermeende te hebben, om zich aan het
besluit van Curatoren, waarbij hem het Rectoraat werd
opgedragen, niet te onderwerpen. E r ontstond eene botsing, die onaangename gevolgen dreigde te hebben. Want
de President-Curator Camper was niet gewoon te zwichten , waar hij meende in zijn regt te zijn. En Tholen
was even onverzettelijk in een eens genomen besluit,
als hij braaf, eerlijk en rondborstig was. Nu trad de
Crane tusschen beiden. Hij schreef aan Curatoren, dat
hij, kennis dragende van de groote difficulteiten, wegens
de designatie van Professor Tholen tot Rector Magnificus
ontstaan, en niet dan de bitterste gevolgen in alle opzigten daaruit voorziende, bij welke hij eenmaal de gedachte
niet zou kunnen verdragen, dat het misschien in zijn vermogen geweest ware, die door eenige opoffering voor te
„ ivilligheid en hulpvaardigheid, en ronde gulle braafheid vereenigde."
Prof. Amersfoordt heeft, als afgaand Rector Magn., de levensbijzonderheden van Allardi vermeld. Zie zijne Narratio, in het VIII. d. der Annal.
acad. Groning.
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komen, aanbood, om in de plaats van den heer Tholen,
het rectoraat op zich te nemen (33). Het aanbod werd
aangenomen, en de Crane op den 4. October 1819 door
den aftredenden Rector S . E n s , als zijn opvolger uitgeroepen.
In dit zijn tweede rectoraat ontviel aan het athenaeum
diens voorname steun en krachtige handhaver Adr. Gill.
Camper (34). De Crane bewees den verstorvene, — eenmaal ook zijn vriend , — eene welverdiende hulde, toen
hij als afgaand Rector de fata des athenaeums vermelden
moest. Hij droeg zijne waardigheid den 6. November 1820
aan zijnen opvolger over, met die schoone redevoering
over de familie der Vossiussen en Juniussen,

waarin leven-

digheid van voorstelling wedijvert met de uitnemendste
naauwkeurigheid, volledigheid en rijkheid van wetenswaardige biographische bijzonderheden.
De arbeid, toen aan de opdelving en verzameling dezer
levensbijzonderheden besteed, heeft later nog weer aanleiding gegeven tot de Voorlezing over Franciscus Junius,

den 22. Junij 1829 door de Crane gehouden in eene vergadering van liet Friesch Genootschap 5 waarvan hij toen
Voorzitter was; en aan deze voorlezing is nog later, in
1836, als bijvoegsel toegevoegd eene kritiek van het verhaal , omtrent het oponthoud van Junius in Friesland, tot
onderzoek van de Friesche taal (35).
Het viel de Crane te beurt zijn tweede rectoraat over
te dragen op zijnen neef, Jac. Corn. Swijghuyzen Groe(33) Brief van 27 September 1819.
(34) Hij overleed, als lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal in den Haag vertoevende, den 5. Februarij 1820.
(35) De oratio de Vossiorum Juniorwnque familia is geplaatst in de
Annal. acad. Groning.; de Voorlezing over Fr. Junius, met Bijvoegsel tot
de Voorlezing, in liet Ilde d. der Werken van, • hel Friesch Genoot.sch.
in 4to.
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newoud, sedert drie jaren s als opvolger van Hamaker,
Hoogleeraar in de Oostersahe talen (36). Hij liet niet na,
dit als eene verblijdende bijzonderheid op te merken, dat,
gelijk hij eens den eenigen zoon eener schoonzuster,
Corn. Ekama, reeds voor dertig jaren zijn leerling, vijf
jaren lang tot zijnen ambtgenoot aan de academie gehad
had, hem nu het genoegen ten deel viel, dezen eenigen
zoon van zijnen schoonbroeder tot ambtgenoot te hebben,
en thans als opvolger te begroeten.
En als Groenewoud vervolgens, na zich gedurende veertien jaren, zoo door zijne boeijende en leven wekkende
lessen , als door den minzaamsten omgang met zijne leerlingen, hoogst verdienstelijk bij het athenaeum gemaakt
te hebben, in 1831 als opvolger van zijnen leermeester
Pareau naar Utrecht vertrokken was, viel aan de Grane
nogmaals het genoegen ten deel, in den hem opvolgenden
Oosterling, Theod, WilL Joh. Juynboll (37), eenen ambtgenoot te verkrijgen, die wel niet zoo naauw, maar toch
ook door aanhuwelijking aan hem verwant was, en die
gewis in hartelijke vriendschap en opregte hoogschatting
van den waardigen grijsaard bij geene naauwere verwanten
achter bleef.

Van zijne keurige manier in het stellen van biographiën,
en tevens van zijne zucht, om de verdiensten van uitstekende mannen, vooral van Hoogleeraren der Friesche
lioogeschool, en daaronder vele, die hij als ambtgenooten
gekend had, te vereeren, gaf de Crane omtrent dezen
tijd, en in volgende jaren, veelvuldige blijken.
Reeds vroeger, in 1811, had hij, in den Letterbode van
(36)
(37)

Hij inaugureerde 6 November 1817.
Hij inaugureerde 22 Junij 1831.
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dat jaar, eene levensschets gegeven van den Hoogleeraar
in het Oostersch, E. J. Greve, den 23. Augustus 1811,
even voor de suppressie der academie, overleden (38). Nu
•werd er als het ware eene nieuwe reeks geopend, met de
levensschets van Pieter Stinstra, rustend leeraar der Doopsgezinden, vroeger verdienstelijk Curator der academie,
bekend door zijne grondige geleerdheid, uitgebreide taalkennis en rijke boekverzameling. Dit stuk is geplaatst in
de Letteroefeningen van 1820. In 1824 volgde een kort
levensberigt van den oud-Hoogleeraar Chaudoir, overleden
den 20. Februarij van dat jaar, in den Letterbode geplaatst.
Dat zelfde tijdschrift deelde nog, in dat en in het volgende
jaar, de levensschetsen mede van twee binnen zeer korte
tijdsopvolging overledene ambtgenooten, de Professoren
Jac. Pierson Tliolen en Jac. Amersfoordt.
Levendig staat mij nog de algemeene verslagenheid voor
den geest, die het afsterven van Tholen, den 20. September , juist op den laatsten dag der groote vacantie van
1824, bij de te ÜYaneker terugkeerende studenten te weeg
bragt. Ambtgenooten en leerlingen, allen beminden den
opregten, ronden, waarheidlievenden, onbaatzuchtigen man,
streng van zeden, maar minzaam in den omgang; wiens
vermaningen en teregtwijzingen, al werden ze soms ook
op straffen toon gesproken, ons toch niet kwetsten, want
wij wisten uit welk eene zuivere bron ze voortsproten.
Niet ligt zal ik vergeten, hoe de grijze Wassenbergh, des
anderen daags , bij liet openen zijner lessen, in de treffendste bewoordingen, doch met eene door aandoeningen
en tranen gesmoorde stem, den dierbaren overledenen
-vriend huldigde. Tholen was, nevens de Crane, zijn oudste
(38) Prof. Lotze zou dezen in eene plegtige academische rede, den
5. November 1811 te houden, in het openbaar geprezen hebben, had
niet de vernietiging der academie zulks verhinderd. Deze laudatio is
evenwel later, in 1815, te Leiden door den schrijver uitgegeven.
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ambtgenoot, genoegzaam alleen met hem uit de schipbreuk
der academie nog overig. Deze beiden hadden hem bij zijn
vijftigjarig jubelfeest, den 19. Junij 1821 zoo blijde gevierd , en door de keurige pen van de Crane in den Leiterbode(&9) beschreven, als paranymphen ter zijde gestaan.
Hoe hoog de Crane zijnen ontslapen ambtgenoot schatte,
getuio-t de Levensschets in den Letterbode van 1825 , waar
hij aan Tholen, als uitmuntend geleerde, als verdienstelijk
burger, en als edel mensch, zijne hulde brengt, en in
hem den man van zeldzame rondborstie;heid en onkreukbare eerlijkheid in alle betrekkingen vereert.
Versch was nog de wonde door het overlijden van Tholen geslagen, toen reeds den 23. October daaraanvolgende,
het athenaeum op nieuw eenen zwaren slag lijden moest
in den dood van Amersfoordt. Deze uitmuntende geleerde , die nog, gelijk hij gewoon was te zeggen , in den
leeftijd des verzamelens was, en, hoe uitstekende proeven
hij ook reeds in zijne jeugd had gegeven, steeds hopen
deed op eenen rijken oogst in meer gevorderde jaren (40),
was sedert 1818, als opvolger van van Hengel, Professor
in de godgeleerdheid aan het athenaeum, hield ook de
lessen over de logica en metaphysica, en was sedert 1821
den Hoogleeraar de Wal opgevolgd als Bibliothecaris. In
de laatste betrekking had hij zich bevlijtigd , om te voorzien in de behoefte aan eenen naauwkeurigen en volledigen catalogus, doch hij had dien op zoo breede schaal
aangelegd, dat hij zijnen arbeid verre van voltooid achter
liet. Zijn verdienstelijke broeder, Henr. Amersfoordt, Kector te Sneek, zette dit werk voort, waarvan slechts het
eerste gedeelte, bevattende het vak der Theologie, in
1842, als onder de laatste stuiptrekkingen van het ster(39) 1821, N°. 29.
(40) De Crane, Levensschets van Jac. Amersfoordt,
Letterbode voor 1824, aan het einde.
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vend athenaeum, in folio formaat, te Leeuwarden uitkwam (41).
Voorts gaf de Crane uitgewerkte en naauwkeurige levensschetsen van den voortreffelijken wiskundige Nicolaus
Ypey, en van diens beroemden zoon, den geneeskundige
Adolphus Ypey, in liet 8ste deel van het Algemeen Woordenboek van Nieuwenhuis (42).

Om de gelijksoortigheid des onderwerps maak ik hier
ook nog melding van de eenige jaren later geschrevene
levensschets van zijnen leerling en vriend Dan. Herm.
Beucker Andreae, overleden den 18. Maart 1828, welke
geplaatst is in de Letteroefeningen voor Junij 1829.

Van meerdere uitgebreidheid, maar ook eene vrucht van
dieper en langduriger navorsching was het werkje, dat in
1827 te Leiden van hem in het licht verscheen, Bijzonderheden de familie HemsterJiuis betreffende. Twee albums, het

eene van den beroemden Tib. Hemsterhuis, liet andere van
diens vader, door eenen verdienstelijken voormaligen kweekeling des athenaeums, J. Potter van Loon, te Groningen
op eene boekenverkooping gekocht, en aan de bibliotheek
van liet athenaeum ten geschenke gezonden, gaven er de
aanleiding toe. De Crane had ze naauwelijks ingezien, of
het viel hem in het oog, dat beiden bijzonderheden bevatten omtrent de Hemsterhuizen, welke van elders onbekend
waren» Ruhnkenius had Tib. Hemsterhuis geschetst met
(41) Behalve door de Crane, is de nagedachtenis van Tholen en
Amersfoordt ook nog op eene waardige wijze vereerd door mijnen hooggeschatten leermeester, Prof. J. H. PMlipse, in zijne Narratio eorum,
quae, ipso Rectore, athenaeo Franeq. acciderunt, dicta 8 Junii 1825.
(42) Hoe men er in dat zelfde werk, Aanhangsel, 9de d., blz. 513,
toe gekomen is, om den Groninger godgeleerde Annaens Ypey, in een
opzettelijk over hem geschreven artikel, Nicolaas te noemen, begrijp
ik niet.
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het kennelijk doel, om het ideaal van eenen volmaakten
criticus in hem verwezenlijkt te toonen. De Crane kon
den wenscli niet onderdrukken, dat de groote man in zijnen
jeugdigen aanleg, in zijne familie-, ambts- en vriendschapsbetrekkingen, in zijn karakter als mensch en burger,
meer bekend mogt worden. Ingenomen met de ontdekking van zooveel nieuws als deze albums aanboden, besloot hij, door vergelijking en zamenvoeging, al dit merkwaardige omtrent de Hemsterhuizen bijeen te zamelen, en,
daardoor voorgelicht, zijne nasporingen zoo verre mogelijk
voort te zetten. Zoo ontstond dit boekje, hetgeen hij bescheidenlijk slechts als eene kleine bijdrage tot de letterkundige geschiedenis van ons vaderland wilde hebben
aangemerkt, maar waarin hij in de daad met zijnen gelukkigen takt van combineren, en tengevolge van zijne
scherpe en fijne nasporing der kleinste, oogenschijnlijk
onbeduidende, maar in onderling verband tot belangrijke
uitkomsten leidende bijzonderheden, een schat van merkwaardigheden uit den levensloop van Tib. Hemsterhuis
aan het licht gebragt heeft, j a , het gansene geslacht van
dien grooten man genealogisch en biographisch, en wel
zoo volledig heeft beschreven, als dit nog door niemand
was gedaan.
Het ligt in den aard der genealogische en biographische
nasporingen, dat een onderwerp, hetgeen eenmaal onze
aandacht heeft opgewekt, zelden wordt uitgeput. Zoekende
naar iets anders, vindt men vaak op liet alleronverwachtst
iets, dat tot aanvulling of bevestiging of verbetering van
het vroeger behandelde dienstbaar kan zijn. Zoo ging het
de Crane met zijne nasporingen omtrent de Hemsterhuizen. Na verloop van dertien jaren, sedert de uitgave
der Bijzonderheden, kwam hij nog eens op dit geslacht
terug, en gaf in zijne Letter- en Geschiedkundige Verzameling nog eenige belangrijke bijdragen hiertoe, waarin vooral
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de Friesche afkomst van dit geslacht nader wordt bewezen , en in verband daarmede het sprekend familiewapen ,
waarvan eene nette afbeelding tegenover den titel der Verzameling is medegedeeld, toegelicht en opgehelderd wordt.

Nog in het vorige jaar 1826 had mede eene vrucht van
de Crane's steeds voortgezette aanteekeningen op zijn geliefd
historisch gebied liet licht gezien. Ik bedoel zijne reeds
in de jaren 1816 en 1817 opgestelde, Historische verhandeling over den zoogenaamden nieuwen stijl, en deszelfs invoering in ons vaderland, bijzonder in Vriesland.
Als historicus ex professo had hij de tijdrekenkunde
steeds met bijzondere ingenomenheid en naauwkeurigheid
beoefend. De inrigting van den almanak en de berekening
der christelijke feestdagen, opgehelderd uit de oudheden
der kerk, gaf hem menige aanleiding; tot meer of min uitgebreide opstellen en aanteekeningen, welke ik onder zijne
nagelatene papieren gevonden heb.
In deze verhandeling nu over den nieuwen stijl, geplaatst in liet 2cle stuk van liet Archief voor vaderlandsche
en inzonderheid Vriesche geschiedenis, oudheid- en taalkunde,
door H. W. C. A. Visser en II. Amersfoordt, behandelde
de Crane een onderwerp, dat door niemand zoo opzettelijk
was onderzocht, althans niet in het licht gesteld. Na de
proeve van verbeterde tijdregeling door Julius Caesar, en
de vaststelling van het Paaschfeest door het Concilie van
Nicaea te hebben verklaard, beschrijft hij de verbeteringen
door Paus Gregorius X I I I aangebragt, stelt de oorzaken
in het licht, die zich tegen eene algemeene invoering van
de Gregoriaansche tijdrekening verzetteden, verhaalt vervolgens, hoe zij toch in Braband en Vlaanderen, en in
Holland en Zeeland werd aangenomen, hoe de Duitsche
Eijksstenden eindelijk, in het laatst der 17de eeuw, eerst
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nog met vermijding van den pauselijken naam, OJJ de
aanneming van eenen verbeterden Juliaanschen kalender
aandrongen, en door hunne voorstellen te weeg bragten,
dat die ook hier te Jande in de provinciën, waar men tot
nog toe den ouden stijl was blijven volgen, aangenomen
en op openbaar gezag ingevoerd werd, en hoe eindelijk
Engeland, en ten allerlaatste Zweden, tot deze verbetering , die van lieverlede in den Gregoriaanschen stijl is
overgegaan, zijn toegetreden, zoodat nu alleen nog Rusland , der Grieksche kerk getrouw, de oude tijdrekening
aanhoudt.
In 1835 werd deze verhandeling gevolgd door eene
Tweede Verhandeling over den nieuwen stijl, bijzonder deszelfs
invoering en gebruik bij de Staten Generaal, waarin de vroeger onopgelost geblevene vraag, naar welken stijl dat collegie, hetgeen toch grootendeels be'stond uit afgevaardigden
ván provinciën, waar men den ouden stijl had aangehouden, zich tusschen de jaren 1582 en 1700 gevoegd heeft,
op eene gelukkige wijze beantwoord wordt; waarop ten
slotte het hooge belang, dat er voor eene naauwkeurige
historiekennis in gelegen is, om op het verschillend gebruik van den ouden of nieuwen stijl, bij verschillende
schrijvers en in verschillende landen, opmerkzaam te letten,
in eenige treffende voorbeelden van vergissingen en dwalingen , uit veronachtzaming daarvan ontstaan, duidelijk
aangetoond wordt. Deze Tweede Verhandeling was bestemd
om in het 4de stuk van bet Archief van Visser en Amersfoordt geplaatst te worden, doch is, daar dat 4de stuk
nooit in het licht is verschenen, afzonderlijk bij den
drukker des Archiefs uitgekomen.

De tijdorde voert ons tot de Crane's laatste rectoraat,
I. N. B.
12
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en tevens tot het kort daarop volgend besluit van zijn
openbaar leven.
Op den 7. Junij 1826 werd hem ten derdenmale die
waardigheid door den afgaanden Rector Magnificus C.
Mulder overgedragen. Hij was er mede bekleed tot den
25. September 1827, tot welken tijd Curatoren de plegtige
overdraajt hadden verschoven, om die gelijktijdig met de
inauguratie van den buitengewonen Hoogleeraar Rovers te
doen plaats hebben.
Onder dit zijn laatste rectoraat ontviel, den 3. December
1826, aan Franeker de man, die meer dan vijf en vijftig
jaren als een der eerste sieraden van de geleerde school
geschitterd had, de ISTestor der Friesche letterkundigen,
Everw. Wassenbergh. Hoe moest het afsterven van dezen
uitmuntenden man de Crane treffen, zijnen ambtgenoot
gedurende zeven en dertig jaren, met wien hij zoo vele
lotwisselingen der academie beleefd, zoo vele moeijelijkheden doorgeworsteld had, den laatsten schier, die hem
van die academie was bijgebleven! Het lag dan ook in
de rede, dat Wassenbergh, en Wassenbergh alleen, het
onderwerp van zijne rectorale oratie zijn moest. Hij koos
daartoe niet den toon der lofrede, maar schetste den ontslapene in een eenvoudig en onopgesmukt verhaal. Deze
rede draagt den bescheiden naam: Narratio de vita et
scriptis JEv. Wassenbergh, en werd, met eene zeer belangrijke Annotatio, geplaatst in de Annalen der Groninger
Academie van 1826 tot 1827, die eerst • in 1829 inliet
licht, verschenen, alwaarom zij ook afzonderlijk in 1828,
in 8vo formaat, te Franeker gedrukt en uitgegeven is.
Was deze taak, tot wier vervulling de Crane zich bij
zijn laatste openlijk optreden op het zoo vaak door hem
beklommen academisch spreekgestoelte geroepen zag 5 allezins treurig, toch boden de lotgevallen van zijn rectoraat
ook lichtende punten aan. Onder deze noem ik één, dat
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hij, de hoogschatter van wis- en werktuigkunde, de trouwe
en waarlieidlievende tolk van wat er in Friesland en in
zijn bemind Franeker goeds en schoons en meldenswaardigs voorviel, met de warmste belangstelling vermelden
kon, — de bewaring van het uitnemend kunstgewrocht
van Eise Eisinga, het wereldberoemd planetarium, door
aankoop voor liet Rijk, niet opdragt van de zorg voor het
kunststuk aan Curatoren des Athenaeums en den tijdelijken Hoogleeraar in de wiskunde. Al wat Eisinga betrof,
heeft de Crane steeds met zorg en naauwkeurigheid bekend gemaakt: deze overdragt van het planetarium aan
liet Kijk, in den Konst- en Letterbode van 1826, N°. 47, —
de hulde aan Eisinga bewezen, door de plegtige toewijding
van zijn portret aan de stad Franeker, door Jonkheer
Æbinga van Humalda, in de Leeuwarder Courant van
1827, N°. 9 5 , en breeder in den Letterbode van dat jaar,
N°. 48, — terwijl hij den eenvoudig-grooten man bij
zijn verscheiden huldigde in de Leeuwarder Courant van
1828, N°. 72, en den Letterbode van dat jaar, N°. 37.
Al deze opstellen zijn later bijeengevoegd en bewaard in
de Letter- en Geschiedkundige Verzameling, onder den titel:
De erkende wetenschappelijke verdiensten van Eise Eisinga
gehuldigd (43).
Het andere lichtende punt, dat de Crane met hooge
ingenomenheid vermelden mogt, betrof wel niet het Rijks
athenaeum te Franeker, maar het stond in naauw verband tot de bevordering van den bloei der wetenschappen
in Friesland, tot de aangewakkerde zucht voor de beoefening van de geschiedenis , de oudheden en de schoone
aloude taal der Friezen, Wassenbergh had in 1790, toen

(43) Verg. W. Eekhoff, Het leven vo>i Misînga, róór (Ie laatste uitgave van van Swinden's beschrijving van lift Planetarium, Schoonhoven
1851, Mz. 36 en volgg.
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hij voor de tweede maal het rectoraat der hoogeschool nederlegde, zich beklaagd, dat Friesland verstoken was van
liet bezit van een letterkundig Genootschap, en zich de
kracht der overreding gewenscht, die er vereisclit mogt
worden, om zijne landgenooten tot het sluiten van eene
vereeniging ter beoefening; van de taal, de oudheden, de
geschiedenis, de wetten van hun gewest te bewegen en
op te wekken. Nu zou die wensch vervuld worden. Des
anderen daags na het uitspreken van de Crane's rede, op
den 26. September 1827, zou een aantal begunstigers en
beoefenaren der Friesche letterkunde te Franeker bijeenkomen , ter oprigting van een Friesch Genootschap, voor
geschiedenis, oudheden en taal.
Dat de Crane zelf mede tot deze vereeniging behoorde,
behoeft naauwelijks gemeld te worden. Hij had reeds met
Freerk Dirks Fontein en Henr. Amersfoordt bepalingen ter
regeling van haar inwendig bestuur en werkzaamheden
ontworpen, welke als wetten des Genootschaps werden
vastgesteld, en op den 27. September werd hij mede tot
Bestuurder verkozen. Hij stelde het programma, dat in
1828 in de Leeuwarder Courant en in den Letterbode (deel

I I , blz. 278 en volgg.) verscheen. In Junij van datzelfde
jaar werd hij Voorzitter van liet Genootschap, en bekleedde
die betrekking met lust tot in 1834, toen het gevoel van
ligehaamszwakheid, welke hem nu en dan belette aan de
vergaderingen des Genootschaps, die toen trouwens steeds
te Leeuwarden gehouden werden, persoonlijk deel te nemen , hem noopte, om zijnen wensch, dat hij door een
jeugdiger man mogt vervangen worden, niet langer te
onderdrukken. Als Voorzitter sprak hij den 22. Junij 1829
de reeds vroeger vermelde Voorlezing over Fr. Junius uit.
Hij bevorderde, door tusschenkomst van den begaafden
Engelschman John Bowring, de mededeeling van afschriften van de tot Friesland betrekking hebbende handschriften
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van Junius, op de Bodleyaansche Bibliotheek te Oxford
berustende. Eindelijk heeft ook nog in Maart 1838 zijn
voorstel, —- een gevolg van zijne navorschingen betrekkelijk het geslacht Martena, •— aanleiding gegeven tot
de uitgave door het Genootschap van de Gedenckweerdige
Geschiedenissen van Fredricli van Vervoo (Leeuwarden 1841,

in 8vo).

Ik bragt met de Crane's laatste rectoraat in verband
het besluit van zijn openbaar leven. Immers, kort na
de nederlegging daarvan verkreeg hij liet emeritaat als
Ploogleeraar, en daarmede eene gewenschte rust van het
houden van collegiën, hetgeen hem in de laatste jaren
eene minder welgevallige bezigheid was beginnen te worden. Tot die rust was dan ook reeds bij voorraad door
Curatoren het noodige voorbereid. Nog bij Wassenberghs
leven , in den zomer van 1826, was Kovers tot buitengewoon Hoogleeraar in de letteren aangesteld geworden. Als
Wassenbergh toen nog bleef aarzelen om in zijne gewone
lessen eenige verandering te maken, had de Crane aan
den nieuw benoemden het collegie over de Latijnsche
autheurs afgestaan. Die over het Grieksch had Kovers
dadelijk na Wassenberghs dood, in December 1826, opgevat. Bij den aanvang van den cursus van 1827—1828 ,
stond de Crane hem ook het onderwijs in de historie af,
en behield voor zich dus alleen nog de Romeïnsche oudheden. Op den 11. April 1828 bereikte de Crane den
ouderdom van zeventig jaren, zijne eervolle rust ging in
met 1 Julij 1828, en Eovers werd nu, hetgeen hij met
de daad reeds was, ook met titel, rang en jaarwedde zijn
opvolger.
Niettegenstaande deze rust, welke de Crane tot eene
ongehinderde voortzetting zijher lievelingsstudiën bestemde,
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ontbrak liet hem nog geenszins aan aanleiding en gelegenheden tot veelsoortige bemoeijingen van een bedrijvig leven.
Behalve zijne betrekking als Curator der Latijnsche scholen
en het Voorzitterschap van het Friesch Genootschap, bekleedde hij ook die van Lid van den Raad der stad, daartoe
bij 's Konings keuze in 1824 geroepen, eene betrekking,
die hij hoog op prijs stelde. In 1827 was hij benoemd tot
Lid der Commissie, belast met de verzameling van statistieke opgaven in de provincie Friesland. Voorts was hij
gezellig van aard, en verkeerde gaarne onder menschen;
en liet waren niet uitsluitend zijne ambtgenooten of andere geleerde of althans geletterde lieden, aan welke hij
zich aansloot, maar ook anderen zocht hij op, van geheel
verschillenden stand, waarin hij eenig vernuft of oorspronkelijkheid bespeurde. Daarbij hield hij eene zeer uitgebreide briefwisseling, waartoe zijne biographische a genealogische en bibliographische nasporingen gereede aanleiding
gaven. JËn vroeg hij zelf onbeschroomd mededeelingen en
inlichtingen van anderen, voor een nog veel grooter getal
was hij eene vraagbaak, en altoos even bereid om, met
opoffering vaak van veel tijd en moeite 5 tot opsporing en
nazoeking van hetgeen verlangd werd vereischt, anderen ten
dienste te staan. L a n g , wilde ik ze allen optellen, zou
de naamlijst worden van hen , met wie hij zoo in veelvuldige briefwisseling stond. Ik noem slechts eenigen , als
H . W- Tydeman , Jac. Scheltema, Jer. de Vries, Bodel
Nijenhuis, Wenckebach en vooral J. H. Halbertsma. Deze
laatste, aan de Crane's echtgenoot vermaagschapt, wisselde niet alleen brieven, maar bezocht ook meestal jaarlijks den gelukkigen grijsaard, die dan met zijne lieve
kleindochter alle middelen te baat nam, om den hooggesehatten gast het verblijf zoo aangenaam mogelijk te
maken.
Overigens was het huisselijk leven van de Crane in de
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eerste jaren van zijne rust niet geheel vrij van bekommering en moeite. Hem kwelde het grievend verdriet, van te
moeten aanschouwen, hoe de verstandsvermogens van zijne
beminde gade allengs afnamen, en zij tot eenen treurigen
staat van kindschheid verviel, waardoor haar eigen levensgenot vernietigd, en dat harer huisgenooten verstoord
werd. Nog onverwacht overleed zij aan eene beroerte,
op den 18. Januarij 1833, in den ouderdom van 75 jaren
10 maanden en 10 dagen. » Gedurende 50 jaren en ruim
» 7 maanden, — dus teekende de Crane in ziin geslacht» register op, •—• had de huwelijksband ons beider levenslot
» vereenigd. Gode zij dank I hare gedachtenis blijft mij
» dierbaar." Zij werd op de begraafplaats buiten Franeker
ter ruste neergelegd, maar liet was haren droeven echtgenoot niet vergund, haar lijk ter groeve te brengen; hij
zelf was door eene zware ziekte aangetast, waarvan hij niet
dan langzaam herstelde. Doch naar mate de kracht in
zijn ligchaam terugkeerde s kreeg ook zijn geest de vroegere veerkracht en helderheid weder. Nu werd de late
fc>
avond zijns levens een der gelukkigste, die men zich voorstellen kan.
Immers geëerd , ja gevierd door zijne naauwste betrekkingen en door vele belangstellende en verknochte vrienden , verdeelde hij zijnen tijd tusschen de genoegens van
het gezellige leven en de steeds voortgezette letteroefeningen. Aan vereerende onderscheidingen van verschillenden
kant ontbrak het hem niet. Behalve de reeds vroeo-er
o

vermelde lidmaatschappen van geleerde vereenigingen, noa;
in Augustus 1820 vermeerderd door eene benoeming tot
Correspondent van de tweede klasse van liet Koninklijk
Instituut, in Junij 1826 met die van Lid van het Provinciaal Utrechtsen Genootschap , in November 1829 met die
van Lid van verdienste van het Genootschap Constanter,
te Leeuwarden, en in Julij 1833 met die van Lid van
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het Koninklijk Genootschap van Noordsche Oudheden, te
Koppenhagen, — had ook de Koning hem een openlijk
bewijs van goedkeuring geschonken, door zijne benoeming
bij besluit van 7 October 1831 tot Ridder der orde van
den Nederlandschen Leeuw.
Al deze vereerende onderscheidingen stelde de Crane
voorzeker op prijs, want hij was geenszins ongevoelig voor
eerbetooning, en veel te opregt, om den schijn eener
hooghartige onverschilligheid aan te nemen. Maar hartelijker verheugde liij zich toch, zoo vaak zich hem de
gelegenheid bood, om met zijne uitgebreide kennis of
zijnen rijken boekenschat, zijne vrienden en hoogschatters
behulpzaam te kunnen zijn tot eenigen letterkundigen arbeid. Onder de velen, welke deze zijne hulpvaardigheid
ondervonden en dankbaar erkenden, mag ik gewis den
Arcliivarius van Leeuwarden, W. Eekhoff, tellen, die den
grijsaard in die dagen dikwijls bezocht, en, gelijk ieder,
op het minzaamst door hem ontvangen werd. En deze
kennismaking bleef niet zonder vrucht, ook voor den letterkundigen arbeid van de Crane zelven.
Eekhoff toch vatte bij gelegenheid van eene zware herstelling aan de Dockumer Nieuwe Zijlen, in den zomer
van 1834, het plan op, om de herinnering aan den bouwmeester en aanlegger van dat en andere belangrijke
waterwerken in dit gewest, den verdienstelijken wis- en
waterbouwkundige Willem L o r é , bij zijne Friesche landgenooten te verlevendigen. Toen hij omtrent dien man
inlichtingen van de Crane vroeg, ontstond bij dezen, reeds
sinds bijna eene halve eeuw 3 tengevolge der verhalen
van Verschuil* en Ad. Ypey, een hoogschatter van Loré,
weldra de lust, om in het ontwerp van zijnen jongen
vriend te deelen. En zoo ontstond zijne keurige en naauwkeurige Levensschets van W. Loré, waar Eekhoff de geschiedkundige beschrijving van 's mans voornaamste dijk-en
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waterwerken bijvoegde. Deze vereenigde arbeid zag in
1835 te Franeker het licht, onder den titel: Willem Loré
en zijne dijhen en sluizen, door Mr. J,

W. de Crane en

W. Eehhoff. De Crane dagteekende het voorberigt den
8, December 1834
Te dezer plaatse blijve mede niet onvermeld de dankbaar erkende hulp, welke hij verleende aan P. Scheltema,
thans Archivarius van Amsterdam. Toen deze zijne Diatribe schreef, in Hadriani Junii vitain, ingenium, familiam,
merita literaria, waarmede hij in 1836 aan de Utrechtsche
academie den doctorsgraad in de letteren verwierf, werd
hij door zijnen bloedverwant en leermeester Jac. Scheltema
mede aan de Crane bevolen. En de Crane, wien deze
arbeid ter vereering van zijnen beroemden Hoornschen
stadgenoot Hadr. Junius niet dan welgevallig zijn kon ,
verstrekte den jongeling, — Scheltema schreef: met eene
verwonderlijke en ongehoorde, ik schrijf: met de hem
eigene mildheid, — zeer vele zijner eigenhandige aanteekeningen, betreffende het leven en de geschriften van
Junius. En toen Scheltema later, in 1839, een bundel
onuitgegevene brieven van denzelfden Junius in liet licht
gaf, droeg hij dezen arbeid, bij eenen van dank en lof
overvloeijenden brief, op aan de Crane, die hem tot deze
uitgave had aangespoord (44),
De omstandigheid, dat ik in 1834 het oude huis van
Hessel Martena met der woon betrokken had, gaf, bij de
innige genegenheid en hartelijke vriendschap, welke de
eerwaardige grijsaard mij en de mijnen toedroeg (45), aan(44) X)CZQ brief is geplaatst voor liadr. Junii episioïae selectae nunc
primum editae. Editionem curavit P. Scheltema. Amst. et Lips. 1839.
(45) Aandoenlijk blijft mij steeds, wat de lieve grijsaard aan liet slot
dier Herinneringen nederschreef. Ik moet het hier afschrijven, omdat
het de betrekking, die tusschen hem en mij bestond, — en blijft bestaan,
zoo lang mij zelfbewustheid blijft. — zoo juist en waar teekent. „ Ik
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leiding, dat hij het plan opvatte, om uit zijne verzamelde
aanteekeningen, eene zooveel mogelijk doorgaande geschiedenis van dit merkwaardig huis bijeen te brengen, met
de herinnering aan zoovele personen van vermogen, bekwaamheden , verdienste en aanzienlijke betrekkingen, die
het bezeten en bewoond hebben, of met deze naauw verwant waren. Hij vond in dien arbeid op zijne hoog geklommene jaren eene aangename bezigheid, en volvoerde
dien allergelukkigst. Naauwkeurigheid in beschrijving,
keurigheid in uitdrukking, een levendige en onderhoudende stijl, maken dit boekje tot een model voor de behandeling van zulk een onderwerp. Deze Herinneringen
van Martena~liuis te Franeker zijn geschreven in den' winter
van 1837 op 1838, in tachtigjarigen ouderdom (46). Zij
zijn geplaatst in het 1ste deel van De vrije Fries, blz. 93
—163, doch. in afzonderlijke afdrukken met zeer milde
hand, — gelijk trouwens aan des schrijvers onbekrompene
gulheid, bij al wat hij schreef., eigen was, — aan vrienden
en bekenden ten geschenke gegeven.
In de Herinneringen had hij beloofd , na de behandeling
van hetgeen het huis en zijne bewoners betrof, nog eens
te zullen terug komen tot een algemeen overzigt van ge„ heb de herinneringen van Martena-huis tot op den tegemvoordigen
eigenaar ca bewoner gebragt. Maar die eigenaar en de zijnen zijn voor
mijn liart dierbaar. Door het huwelijk zijns braven vaders, iu tweeden
eclit, met mijne geliefde eenige dochter, heeft hij deze als moeder
geëerd, zoo lang zij heeft mogen leven. Van daar de teedere, de
eerwaardige benamingen, waarmede wij elkander begroeten; maar die
tevens de ware uitdrukking bevatten van die wederzijdsche oprcgte
achting, innige genegenheid en hartelijke liefde, welke gelijknamige
betrekking iu den bloede, niet dan slechts zou kunnen evenaren."
(46) De Crane voleindigde zijn tachtigste jaar den 11. April 1838.
Maar ik schrijf in tachtigjarigen ouderdom, omdat hij het zelf zoo verstond. Met de intrede tocli in zijn 70ste jaar was hij begonnen, naar
voorvaderlijken trant, steeds het cijfer van zijnen ouderdom onder zijne
naainteekening te plaatsen, on dan schreef hij steeds dat levensjaar,
"vaarin hij ging, niet dat, wat hij voleindigd had.
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heel het aloude geslacht Martena. Hij werkte dan ook
onvermoeid voort, en gaf het beloofde in eene volledige
genealogische tabel, met aanteekeningen tot opheldering en
uitbreiding. Deze arbeid werd voltooid in April 1838 (47),
en in een volgend nummer van dezelfde Mengelingen geplaatst onder den titel: Het aloud geslacht Martena in genealogisch overzigt voorgesteld {De vrije Fries, 1ste deel,
blz. 189—232).

Deze zoo heldere, zoo aan de vriendschap en de letteren gewijde levensavond, zou nog door eene openlijke
handeling van plegtige vereering en dankbare hulde, als
door eene schitterende ster worden opgeluisterd. Het was
op den 15. November 1838 juist eene halve eeuw geleden,
dat de Crane tot Hoogleeraar in de geschiedenissen en
welsprekendheid aan de Friesche Hoogeschool was benoemd geworden. Bij hem zelven bestond wel geen het
minste voornemen, om dien dag door eenige openbare
handeling of' met uitwendigen luister te gedenken ; al had
hij dit gewenscht, hetgeen ik niet geloof, dan zou nog
het ongunstige jaargetijde, en de minder vaste toestand
zijner gezondheid bij meer dan tachtigjarigen ouderdom,
de uitvoering daarvan ten stelligste hebben ontraden. Maar
zijne ambtgenooten, de Professoren aan het athenaeum,
en de studerende jongelingschap, beijverden zich des niet
te min om den dankbaren grijsaard op dien dag hunne
hartelijke deelneming te betuigen.
De Professoren begaven zich op den middag in plegtigen optogt, gekleed in ambtsgewaad , door hunnen pedel
(47) Hij dagteekende dit stuk te Franeker, op Oud-IIottinya. Dit is
liet huis, door hem gekocht van 1'rof. J. Mulder, bij diens vertrek naar
Groningen, en sedert van 1807 af tot zijnen dood toe "bewoond, uithuis wordt genoemd in de Herinneringen, blz. 99.
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met den scepter voorafgegaan (48), naar het huis van den
vereerden grijsaard, waar Prof. Juynboll, als bijzonder
daartoe verzocht, uit aller naam, de hartelijkste betuiging
van gelukwensching met dezen dag, en zegenbede voor de
toekomst, uitsprak, en hem eene fraai bewerkte zilveren
vaas, met het opschrift: Joanni Guilielrno de Crane, Professori Franequerano, muneri per decem lustra functo D. D.

Aihenaei Senatus, ten gedenkteeken van de welgemeende
deelneming zijner ambtgenooten, ter hand stelde. Vervolgens bragt eene commissie uit het studentenkorps hare
gelukwensching, met aanbieding van eene serenade tegen
den avond. En als ook nog de stedelijke Regering, bij
monde van den Burgemeester, door den Secretaris vergezeld , hare deelneming betuigd had, legden verscheidene
vrienden en bekenden, door hun bezoek, hunne belangstelling aan den dag. Des avonds werd de aangebodene
serenade met eene allerkeurigste veldmuzijk uitgevoerd;
en ook nu was de jubelende grijsaard omringd door zijne
ambtgenooten en den Burgemeester der stad, met hunne
vrouwen, en door zijne meest geliefde betrekkingen, welke
allen, na afloop der serenade, door een vriendschappelijk
aanzitten aan een eenvoudig collation dezen blijden dag met
(48) Deze bijzonderheden teeken ik op, omdat de Crane grooten
prijs stelde op de inachtneming van zoodanige vormen, welko aan de
zeden en inrigting der voormalige academie herinnerden, en omdat ik
het er voor houd, dat zijne jongere ambtgenooten, voor zich zelven daar
misschien minder aan hechtende, echter met het meest kiescho gevoel
de o-ezetheid van den man, dien zij eere toebragten, eerbiedigende, daarom ook van dien vorm niet afweken. — Ik heb de gebeurtenissen van
dezen heuchelijken dag, zooveel ik kon, in de uitdrukkingen beschreven,
-waarin de Crane zelf die kort daarna heeft opgeteekend; zóó dacht ik
het "best den indruk weer te geven, dien zij bij hem zelven hadden nao-elaten. — Overigens is deze dag door eene vriendelijke pen, met
naauwkem-igheid beschreven in de Leeuwarder Courant, voor Dingsdag
20 November 1838, en korter in de Hanrlemsche Courant van diezelfde
dagteekening.
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hem besloten (49). Op den volgenden avond werden de
studenten op een collatïon onthaald, hun namens den vereerden grijsaard aangeboden.
Doch het scheen, dat dit jubelfeest als het ware een
keerpunt moest zijn in het tot dien tijd toe door het genot van eene goede gezondheid, lust en geschiktheid tot
werkzaamheid en vatbaarheid voor gezellige genoegens,
zoo gelukkige leven van de Crane. Althans weinige dagen
daarna, in den avond van Zondag den 25sten November,
als hij weltevreden met mij aan den haard zat, bemerkte
hij eenige aandoening van bedwelming en ongewone hitte.
Den volgenden dag schreef hij nog met moeite eenen
brief. En op Dingsdag den 27sten November trof hem
eene beroerte, die voor zijn leven deed vrezen. Wel mogt
liet zijnen ervarenen en zorgvuldigen arts en veeljarigen
vriend, Dr- J. Banga, onder Gods zegen gelukken, den
beminden grijsaard langzaam weder op te rigten, maar hij
was en werd niet weer, wat hij voor dezen schok geweest
was. Zijn leven, dat nog bijkans drie en een half jaar
gespaard bleef, schoon het nog in vele opzigten voor hem
zelven en anderen gezegend heeten mogt, werd nu toch
meer eene school van ontbering en beproeving. Zijn verstand bleef helder en onbeneveld, ook de zucht tot onderzoek en bezigheid begaf hem niet, maar eene ziekelijke
gevoeligheid der zenuwen maakte hem vaak het spreken
bezwaarlijk, verbood hem niet zelden het genot van zelf te
lezen , ja veroorzaakte wel eens, dat hij zich ook het genoegen ontzeggen moest van lang aan één naar de voorlezingen van anderen te hooren. Maar de trouwe liefde zijner
(49) Een door mij aan dien vriendendisch voorgedragen dichtstukje is
geplaatst in den Frieschen Vollesalmanak voor 1840, blz. 7 3 : Jen blomke
fen tanckberheit ynne eerkrans Jïochten fen myn Ijeauwe oareheite Jan Willem de Crane, oppe 15. fen Slachtinoane 1838, as er vijftig jier Seagleartr
to Frentjer ivest hie.
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kleindochter, die voor hem schreef en aanteekende, wanneer
zijne liand hare dienst weigerde, die hem voorlas uren îang
al wat hij verlangen mogt, hoe weinig cle lectuur soms
ook in haren smaak viel, die steeds om en bij hem was,
vindingrijk in al wat den beminden grootvader genoegen kon
geven; — en de veelvuldige bezoeken van belangstellende
vrienden, — waarbij een dankbaar herdenken mij dringt
vooral de hartelijke deelneming van den, te vroeg der maatschappij ontvallenen 5 scherpzinnigen en doorkundigen MrJoannes Stinstra , met name te vermelden , •— die liefde,
zorgen en belangstelling veraangenaamden ook nu nog zijn
leven dermate, dat hij zich verre van ongelukkig gevoelde.
Het was er ook zoo ver van af, dat hij dit laatste tijdperk , hoezeer dan zijns ondanks, werkeloos zoude hebben
doorgebragt, dat reeds in 1839, nog van zijne hand eene
Toelichting der verhandelingen over Martena-lmis en het geslacht Martena, door hem den 2den Junij gedagteekend,
in De vrije Fries verscheen (1ste deel, blz. 277—295). Ja
zelfs nog twee jaren daarna, in het laatste jaar zijns levens , was het niet zoo zeer een toegeven aan den wenscli
en het aanzoek van zijnen vriend Eekhoff, als wel een
inwilligen aan de door dat aanzoek bij hem opgewekte
zucht tot bezigheid, dat hem tot de uitgave der Letteren geschiedkundige Verzameling besluiten deed. In het voorberigt aan den lezer, gedagteekend Junij 1841, roemt hij
nog zelf » den tamelijken welstand en de zegeningen, die
» hij nog van de Goddelijke goedheid en liefde in zijn
» vier en tachtigste jaar mogt ondervinden," en meldt daarbij
» van zijn blijvenden lust tot bezigheid."
In deze Verzameling plaatste hij, — behalve de reeds
hiervoor vermelde stukken: Over D. R. Kamphuizen en
zijn graf, hetgeen nu met vele bijzonderheden uit latere
aanteekeningen vermeerderd werd; en Over de familie Hem'Aiis 5 de Hulde van E. Eisinga en het Vijftigjarig feest
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van Prof. WassenbergJi; — eene redevoering, in 1818 te
Franeker, en in het volgende jaar te Leeuwarden in de
Departementsvergaderingen der Maatschappij: Tot Nut
van 't Algemeen voorgelezen, Over den dichter Jacob Westerbaen, met zeer belangrijke, nu uit zijne veelvuldige aanteekeningen bijeengebragte bijvoegselen en ophelderingen; —
voorts een stukje Over Horatius Vitringa, den vader van
den beroemden godgeleerde Campegius, tot welk opstel
eenige bij het Friesch Genootschap aangekochte bundels,
eigenhandige annotatiën van dien man, aanleiding hadden
gegeven; — de loffelijke Vermelding van drie Franeker
burgers bij tentoonstellingen, vroeger geplaatst in den Letterbode van 1825, N°. 4 5 ; •— en Bauke Eisma van der
Bildt, vroeger behandeld in de Leeuwarder Courant van
Dingsdag 16 Augustus 1831.
Ware deze Verzameling weinige jaren vroeger, eer nog
de aanval van beroerte den ijverigen man getroffen h a d ,
ondernomen geworden, zeker had hij haar dan nog verrijkt met eene oordeelkundige Geschiedenis van alle de uitgaven van de Werken van Jacob Cats. Zeer veel had hij
hierover verzameld en opgeteekend, en de lust om dit in
de Verzameling te geven was zeer levendig bij hem; doch
helaas! het vermogen om de nog niet geheel geordende
bouwstoffen te rangschikken en het werk in behoorlijken
vorm te brengen, ontbrak den voor zoodanigen arbeid
reeds te zeer verzwakten grijsaard. Eene schade voor de
geschiedenis onzer letterkunde, welk gemis ieder beseffen
zal, die in de Crane's geschiedenis van de uitgaven van
Westerbaens gedichten (Letter- en Gesch. Verzamel., blz, 30
volgg.), als het ware eene kleine proeve gezien heeft van
de keurige wijze, op welke hij zich van die taak jegens
Cats zou gekweten hebben (50).
(50) Dr. J. H. Iialbcrisma (voorrede van een stukje getiteld: Li,
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De nette en smaakvolle uitvoering van deze Verzameling
spreidde nog het laatste vriendelijk avondrood over zijn
nu allengs naar het einde neigend leven. Het boekje werd
aan een groot getal vrienden en bekenden ten geschenke
gezonden, en de dank en lof, die hem van deze toevloeiden, deden zijn hart nog goed. Zelfs lokten zij nog in
den winter van 1841 briefwisselingen over behandelde bijzonderheden uit, welke hem aangenaam bezig hielden.

In het vroege voorjaar van 1842 namen zijne krachten
zigtbaar af. De uren die hij buiten zijn bed doorbragt
werden meer en meer zeldzaam. Wel te moede zag hij
zijn einde naderen. Bij de overtuiging die in hem leefde,
dat hij de taak, hem door Grod betrouwd, nu afgewerkt
had (51), ontwikkelde zich tevens met bijzondere klaarheid
frisse Lucht, Overijss. Volksalmanak voor 1844), klagende over het gemis
van eene eritische geschiedenis der uitgaven van Cats, zegt: „ de eenige,
„ die alles uitgeplozen en verzameld had, om deze taak te volvoeren,
„ is daarin door ouderdom en dood eindelijk gehinderd ; ik bedoel wij„ len mijnen aehtenswaardigen en onvermoeiden neef J. ~W, de Crane."
Hij laat er op volgen: „ de hoop welke de letterkundigen op de uit„ gave dier naauwkeurige aanteekeningen gelaten is, kan alleen vervuld
„ worden door mijnen vriend A. Telting." Tot mijn groot leedwezen
gevoel ik mij "buiten staat aan die verwachting te voldoen, omdat ik,
ofschoon bezitter van de Crane's nagelatene papieren, en daaronder van
deze aanteekeningen over Cats, deze echter in eenen zoo weinig geordenden staat heb gevonden, dat ik, om ze ter uitgave te kunnen in
orde schikken, tevens de naauwkeurige kennis van het onderwerp, welke
de Crane door langdurige nasporing verkregen had, zou moeten bezitten.
(51) In den namiddag van 13 Maart nam hij voor het laatst de pen
op, en schreef met bevende hand op een blad uit het album van Mr.
"W". J. C. van Hasselt, met wien hij na do uitgave van de Verzameling
in briefwisseling geraakt was, de woorden van Virgilius:
Vixi et quem dederat cursum
Fortuna, peregi.
Fortunam interpretor Providentiam Divinam. What ever is is right.
Alles is Harmonie.
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bij hem het gevoel, dat hem steeds had vergezeld, dat
alles goed is onder üods hoog bestuur. De spreuk van
Pope: What ever is, is right, waarvan hij in de zigtbare schepping, in de uitkomsten der geschiedenis en in
de leiding van zijn eigen levenslot de bevestiging gezien
had, was reeds lang als motto bij hem gebruikt geworden.
Thans, aan het einde zijns levens, beheerschte die gedachte al zijne gewaarwordingen, verhoogde zijne dankbaarheid , stemde hem tot blijdschap in God en bevestigde
zijne hoop op eene zalige toekomst. — In zijne laatste
levensdagen werd hij nog door hevige ligchaamsbenaauwdheden gefolterd en afgemat, tot hij eindelijk op den 31.
Maart 1842, des morgens om vijf uur, gerust slapende,
tot hoogeren werkkring overgebragt werd. Het was of de
slaap hem, na eenen harden doodstrijd, hier nog verkwikken moest, opdat hij des te blijder ontwaken, en met
verfrischten moed de nieuwe heerlijke loopbaan eener oneindige toenadering tot de Hoogste Volmaaktheid instreven mogt.
In den morgen van den 4den April hebben wij zijn lijk
op de begraafplaats bij deze stad, in een door hem zelven daartoe verordend graf, naast dat van zijne echtgenoot, aan de aarde teruggegeven. Op eenen eenvoudigen
zerksteen, die zijnen naam bewaart, schreven wij, ter gedachtenis aan zijnen heuschen omgang, vredelievenden inborst, en in lengte van duur en volheid van genot gezegend leven, uit den lsten brief van Petrus, 3de hoofdstuk,
vers 10 en 1 1 : » Wie het leven wil liefhebben en goede
» dagen zien, die stille zijne tong van het kwaad en zijne
» lippen dat zij geen bedrog spreken; die wijke af van
» het kwade en doe het goede; die zoeke den vrede en
» jage denzelven na."
Mijne lieve zuster, de eenige erfgenaam van hetgeen
haar grootvader had nagelaten, erfgenaam tevens van zijnen
I. N. K.
12
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milden zin, vond er voor haar hart de beste voldoening,
voor hare droefheid den meesten troost in, als zij aan
vele lieve vrienden, met onbekrompene hand, ten aandenken aan den ontslapene, uitreiken mogt, wat •— ja, veel
meer nog dan deze daarvoor bestemd had. Mij had hij
zijne geschriften en papieren geschonken, en tevens mij belast met den openlijken verkoop zijner rijke boekverzameling te bezorgen. Die taak mogt ik slechts onder den
indruk van de allertreurigste gewaarwordingen volbrengen.
Wel aanvaardde ik met liefde en ingenomenheid de beschrijving der boekerij, doch te midden van dien arbeid
werden wij, door het onverwacht afsterven van haar, wier
belang mijne zorg het allereerst op het oog had, diep ter
neder geslagen (52). En toen ik met een bedrukt gemoed
den afgebroken arbeid weder liad opgevat, werd mijne ziel
weldra, door de slooping van het Athenaeum, geheel met
bitterheid vervuld. Uit de achterkamer van het huis,
waar ik mijn droevig werk verrigtte, had ik steeds het
oog op de gebouwen van de tot sterven gedoemde school;
de gedachte, dat althans de beminde grijsaard, wiens nalatenschap ik verzorgde, door eenen tijdigen dood onttrokken was aan het leed, waarmede deze rampspoed zijne
laatste levensteuge zoude vergald hebben, was nu mijn
eenige troost. — De catalogus der boekerij (53) werd
verspreid, en de verkooping had plaats door den vriend
des overledenen W. Eekhoff, op den 11. September 1843
en volgende dagen.
(52) Catharina Clasina Martina Telting, eenige afstammeling van
Jan Willem de Cvane, werd den 27. Octobcr 1842 in den echt verbonden aan Monso Alting Valckcnier, en overleed reeds op den 22. December deszelfden jaars, na ecne kortstondige ziekte, te Lathum, in
Gelderland.
(53) Catalogus Bibliulhecae, quae sludiis inservüt v. cl. Jo. Gu. de
Crane, Rist. et Eloq. in Acad. quondam Franeq. Professoris. Leoward.
vp. W. Etl-hoff, 1843.
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Zoo heb ik de beschrijving van den levensloop van Jan
Willem de Crane, naar mijn gering vermogen, ten einde
gebragt. Het beeld van den vereerden man, ware het
ook niet diep genoeg in mijne ziel geprent, zou mij levendig blijven door de getrouwe schilderij van van der Kooi,
die mijn woonvertrek versiert. Zij is geschilderd in 1829 ,
en stelt de Crane voor zoo als hij op ruim zeventigjarigen
ouderdom was, levendig van uitzigt, met sprekenden mond,
wiens vriendelijk lagchende uitdrukking door het hem zeer
eigen gebaar van de half geopende regter hand wordt
versterkt. Bij het aanschouwen van dit beeld, waarin
zijne ziel zich afspiegelde, komt de lust in mij o p , om
nog in eenïge trekken het beeld van zijnen aard en inborst
te schetsen. Mogt mijne pen niet te ver bij het penseel
van van der Kooi in getrouwheid achterstaan!
De Crane was een man van eenen zachten aard. Het
sterke en krachtige, het stoute en verhevene, lag niet in
zijnen aanleg. Hij bezat eene natuurlijke overhelling tot
goedheid, liefde tot God en al zijne schepselen, mededoogen en vriendschap. Deze neigingen waren door
eene verstandige lectuur en eigene overweging bij hem
gerijpt tot levenswijsheid. In hare voldoening zocht hij het
geluk (54).
Zijne godsvrucht was dan ook hartelijk en ongeveinsd ,
en tevens volkomen onafhankelijk van godgeleerde stelsels.
(54) In het album van een door dien zelfden karaktertrek zeer beminnelijk meisje schreef hij den 15. December 1835 deze woorden van
zijnen geliefden Trembley: „ Le bonlieur est dans 1c sentiment. X,c degré
„ de bonlieur depend du degré de sentiment. Le sentiment 1c plus ex„ quis c'est lo sentiment moral. Tout sentiment inoral a la Bonté pour
„ principe. Ainsi plus la Bonté remplit 1'ame et plus ellc est éclairée,
„ plus elle fait éprouver de Bonlieur."
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Deze oefenden op zijnen geest geen den minsten invloed;
waar zij tot dwang mogten leiden, waren zij hem ondragelijk. Geheel vrij en zelfstandig deed hij in zaken van
godsdienst niets voor of om de menschen. —• God zag hij
overal geopenhaard in de natuur, in de geschiedenis der
menschheid, in de ervaring van zijn eigen hart en leven.—
De bijbel, vooral het nieuwe testament, was hem een
boek van gezette lectuur, onderzoek en nadenken. In de
levensgeschiedenis van den Heiland der wereld was hij
door eigen onderzoek diep ingedrongen. Mogt hij bij het
onderzoek der heilige schriften moeijelijkheden, bezwaren,
raadsels ontmoeten, zijn innig geloof stond daar te ver
boven, om er door bewogen te worden. •—• Zoo vrij hij
was in alle zaken des geloofs, zoo verdraagzaam was
hij ook; voor allen vorderde hij de vrijheid, die hij voor
zich zelven handhaafde (55).
Even ruim en onbekrompen als zijne godsvrucht, was
ook zijne genegene belangstelling in al de schepselen van
denzelfden grooten Schepper. In ieder dier zag hij een
schepsel, door de hoogste liefde bestemd om zooveel levensgenot te smaken, als waarvoor het vatbaar is; dat
genot wilde hij niet verstoord, maar, kon het zijn, bevorderd hebben. Klein en belagchelijk, ja voor den Schepper
vernederend vond hij het begrip , dat ze alle slechts om
der menschen wil zouden geschapen zijn.
Voor het geluk en de vreugde, voor het lijden en den
nood van eenen medemensen, had hij een open hart. Wéldoen was hem niet een pligt, eene opoffering van zelfgenot, maar de voldoening aan eene natuurlijke neiging,
waartoe hij de gelegenheid opzocht, en die hij even kiesch
als onbekrompen involgde.
(55) Het staat mij levendig voor, hoezeer de vervolging der afgescheidene Gereformeerden, in wier begrippen hij overigens in het minst
niet deelde, zijne afkeuring, ja verontwaardiging wekte.
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Hem was, niettegenstaande zijne heldere en juiste begrippen , uit het tijdvak zijner jeugd, toen gevoelsoverdrijving tot den goeden toon behoorde, wel eenige overhelling tot het sentimenteele bijgebleven. Maar dit maakte
hem slechts des te beminnelijker. Nooit zag men hem
koud en onbewogen, waar eene snaar werd geroerd van
het zuivere menschelijke gevoel. Nog in zijnen hoogen
ouderdom kon hij tranen storten bij het herdenken en
vermelden van de zegeningen, die hij als kind onder het
ouderlijke dak had genoten.
Deze zachtaardige en fijn gevoelende man was daarom
echter niet zwak of weekelijk. Hij was een warm voorstander van waarheid en regt, had een levendig besef' van
zijne eigene waarde, gevoelde iedere krenking zijner eer,
iedere tekortkoming in de eischen der vriendschap en welvoegelijkheid, diep en smartelijk, en wist den aanrander
van hem en van hetgeen hem lief en dierbaar was met
fierheid en beradenheid te wederstaan. Maar nooit zocht
hij den strijd op, want niet strijd, maar vrede was in
harmonie met zijn karakter. Hij jaagde den vrede n a ,
beleedigde niemand, was wellevend en voorkomend jegens
iedereen, en vermeed met voorzigtige bedachtzaamheid
de gelegenheden en omstandigheden, welke hem aan ruwe
bejegeningen of onaangename botsingen konden bloot stellen. In zijne Redevoering over Jaeob Westerbaen, ontsluijert hij dezen trek van zijn karakter, als hij den man gelukkig prijst en toejuicht, » die, behoudens eer en geweten,
» den moed had, zich aan de woelingen eener door in> wendige beroerten geschokte maatschappij te ontrukken,
» en in zich zelven de rust wist te vinden, die rondom
j hem ontbrak (56)."
(56) In de Aanteekeningen op de Redevoering, blz. 29 , komt ook nog
eene passage voor, die deze omzigtigheid van de Crane juist kenmerkt.
Ds. Westerbaen had omstreeks 1825 zijne vergunning gevraagd, om die
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Voorts lag in zijnen aard veel humor y hij kruidde zijne
redenen met ironie, die wel trof, maar niet kwetste. In
het gezellig verkeer was hij aangenaam en onderhoudend.
Steeds wist hij uit den schat zijns geheugens, met gelukkigen greep, aan het licht te brengen, wat ter opheldering
of bevestiging van het besprokene dienen kon. Hij rigtte
zich naar elks bevatting en verstand; met kinderen ging
hij op eene even aangename wijze om als met volwassenen ; met vrouwen wist hij even onderhoudend te spreken
als met mannen; aan elk gaf hij genoegen, niemand liet
hij onvoldaan, ieder nam hij voor zich in door de kinderlijke vrolijkheid die zich afspiegelde in den minzamen
lach, die uit de waarachtige goedheid zijns harten opwelde,
en elk die hem bejegende, welkom heette.
Zoo was Jan Willein de Cranel
December 1854.

redevoering in Fclix Meritis te mogon voorlezen. „ l)e toenmaals van
„ zekeren kant zich kennelijk vertooneude bittere geest tegen do grooto
„ mannen van de 17de eeuw, deed hem aarzelen, die toestemming te
„ geven, om builen gedrang Ie blijven."
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