


In Memoriam.

Th. H. A. J. Abeleven.

De ondergeteekenden meenden dat, waar de geschie-

denis onzer Vereeniging voor een niet gering gedeelte

het gevolg is van de werkzaamheden van den Secre-

taris-Penningmeester, een korte herinnering aan den

Heer Abeleven in het Kruidkundig Archief niet mag

ontbreken. Het hierbij gaande portret, ons ter repro-

ductie door de familie welwillend afgestaan, is een

der best geslaagde en geeft ons een blik op deze merk-

waardige persoonlijkheid in het laatst zijner levens-

dagen. Een uitmuntend habitus beeld.

Theodorus Hendrik Arnoldus Jacobus Abelevenwerd

den 28 Dec. 1822 te Nijmegen geboren, als zoon van

den apotheker N. Abeleven. Ook deze was een bekend

florist, die reeds een uitmuntend herbarium van de

omstreken dier stad had aangelegd. Als jongen zien

we onzen Abeleven reeds in de omgeving van Nijme-

gen ronddolen en menige zeldzame indigene opsporen,

en zelfs de stoute schoenen aantrekken om Mr. A. de

Beijer op te zoeken, om dezen met zijn vondsten in

kennis te stellen. De Beijer was een groote mijnheer,



De jonge Abeleven moest ook apotheker worden.

Ik geloof dat dit niet geheel en al overeenkwam met

de wenschen van den zoon, doch het moest en dus

geschiedde het. Het schijnt dat het karakter nietwel

strookte met dat van zijn familieledenen het hem hierom

zeer begeerlijk voorkwam dat hij op een kostschool

geplaatst werd. Hier echter was het hem ook verre

van aangenaam, doch naar hij zelf vaak verhaalde,

verzette zich zijn koppigheid om daarover ooit een

klacht te uiten.

Later zien wjj hem weer in de apotheek van zijn

vader alle graden van hetapothekersbedrijfdoorloopen,

totdat hij eindelijk zelf het radicaal van apotheker

verwierf.

Het moge zijn dat geen innerlijke roeping hem apo-

theker heeft doen worden, zeker is het dat hij eenmaal

dien weg ingeslagen, dezen ook met ijver en nauw-

gezetheid is blijven betreden. Niet alleen zijn uiterlijk

was in overeenstemming met zijn beroep, want des-

tijds scheen het onbehoorlijk of onvoegzaam te zijn

voor een apotheker om het gelaat met iets anders als

bakkebaarden te tooien, ook innerlijk was hij met

hart en ziel bij zijn bedrijf. Wie onzer herinnert zich

maar vond toch zooveel ijver en nauwgezetheid bij

zijn jeugdigen bezoeker, dat hij hem toestond bij hem

terug te komen, zoo dikwijls hij dat wenschte.
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niet hoe Abeleven ’s avonds na de zomervergaderingen

met levendige gebaren en krachtige uitdrukkingen kon

verhalen over de wijze waarop hij verschillende ingre-

diënten tot pillenmassa wist te bereiden of een ander

ónmogelijk recept tot uitvoering wist te brengen.

Reeds op jeugdigen leeftijd werd hem het onderwijs

opgedragen in plantkunde aan de zoogenaamde pillen-

school, die destijds te Nijmegen bestond. Hieraan was

een hortus verbonden, die hem behalve voor het kwee-

ken van officineele planten, ook een gunstige gelegen-

heid bood voor het aanplanten van andere sierplanten.

Wellicht dat hierdoor voor hem een bron geopend

werd voor zijn kennis van cultuurplanten, die hem

later zeker te pas zal zijn gekomen, toen hij de Nij-

meegsche Afdeeling der Maatschappij voor Tuinbouw

en Plantkunde mede bestuurde. Maar nog een andere

prikkel deed zich gelden n.1. de noodzakelijkheid om

zich vertrouwd te maken met het mikroskoop. In

onze dagen schijnt dit als van zelf te spreken, in dien

tijd echter was het mikroskopisch onderzoek nog wei-

nig gevorderd en was het aanschaffen van zulk een

instrument een vrij kostbare zaak. Hierdoor werd het

hem mogelijk van algen, mossen en korstmossen een

studie te maken, waardoor hij ook dit onderdeel der

Flora van Nijmegen volkomen kon beheerschen.

Toch bleef naast zijn eigen bedrijf en zijn ambtelijke
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betrekking de plantkunde in het algemeen voor hem

een groote liefhebberij en te verwonderen valt het dan

ook niet dat hij, vier jaar na de oprichting der Ver-

eeniging, zich voor het lidmaatschap aanmeldde.

Steeds vinden wij hem een krachtig aandeelnemen

in de toen zuiver floristische werkzaamheden der

Yereeniging. Doch na het overlijden van Dr. van den

Bosch in 1862 scheen de ijver te verflauwen; de ver-

gaderingen werden minder bezocht, het ledental ver-

minderde, de finantien waren verward en de verslagen

en mededeelingen kwamen niet of onregelmatig uit.

Deze omstandigheden waren deels het gevolg daarvan

dat men na het voltooien van den Prodromus daar-

mede als het ware het werk van de Yereeniging vol-

tooid meende, deels van te geringen ijver door het

Bestuur betoond en wellicht ook door den wensch van

enkelen om de bezittingen derYereeniging meer onder

hun persoonlijk beheer te krijgen.

Zelfs werd het voorstel gedaan tot ontbinding der

Yereeniging. Op den 9 en Aug. 1867 werd te Leiden

een buitengewone Vergadering gehouden, waarbij

slechts tegenwoordig waren de Heeren Oudemans,

Suringar, Bourse Wils, Everwijn en Abeleven, waarop

niet het minst door den laatste werd gepleit voor het

behoud van de Yereeniging, doch waarbij deze een

wijziging onderging in dien zin, dat zij zich nietmeer
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zou bemoeien met de Flora van onze overzeesche

bezittingen, doch haar werkkring zou uitbreiden tot

de botanie in haar geheelen omvang. Op diezelfde Ver-

gadering werd, nadat Dr. Everwijn voor die taak be-

dankt had, Abeleven gekozen tot Secretaris-Penning-

meester, welke betrekking hij tot zijn dood, dus bijna

37 jaar met onverflauwden ijver en met de uiterste

nauwgezetheid heeft vervuld. Door een zuinig en

nauwkeurig geldelijk beheer werden de finantienspoe-

dig weer in orde gebracht; de achterstallige versla-

gen werden bijeengebracht en gepubliceerd, waarna

ook het kruidkundig Archief een nieuwe phase van

zijn bestaan intrad, door als eigen orgaan der Vereeni-

ging te verschijnen onder redactie van Suringar als

eenig overgebleven redacteur, aangevuld door de beide

andere bestuursleden der Vereeniging, de Heeren Oude-

mans en Abeleven. Langer dan een derde van een

eeuw heeft Abeleven als Secretaris zijn zorgen gewijd

aan de uitgave van het Archief en de overige publi-

caties der Vereeniging. Wat dat beteekent, diezorgen,

weet de uitgever, doch ook ieder die met hem wegens

het Archief in aanraking kwam. Steeds heeft hij alles

zelf geregeld, de stukken persklaar gemaakt, gecorri-

geerd en voor de expeditie zorg gedragen. Zelfs de

tachtigjarige heeft in zijn laatste levensdagen een

aangename bezigheid gevonden in het in orde maken
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van het Archief, zooals trouwens ook in het geheele

beheer der Vereeniging. Doch keeren wij terug tot

zijn eigenlijke loopbaan. Na den dood van zijn vader

beheerde hij de apotheek alleen; het is nu reeds meer

dan dertig jaren geleden dat het toeval mij met

hem in aanraking bracht, toen zijn apotheek nog ge-

vestigd was in de Broerstraat, hoek Nieuwstraat. Het

was nog een soliede apotheek; hij hield niet van

geheimmiddelen of kwakzalverijen en misschien

daardoor ook zal hem zijn bedrijf op het laatst niet

winstgevend zijn geweest. Later zien we hem zich

associeeren en vestigde hij zich met zijn compagnon

in de Groote straat, doch het scheen dat deze beide

persoonlijkheden niet bij elkaar pasten en zoo zien

we Abeleven zich dan ook ten slotte uit de zaken

terug trekken. Toch zou hij nietambtelooszijn, want

reeds toen de pillenschool werd opgeheven, werd hij

aangesteld aan de Hoogere Burgerschool om les te

geven uitsluitend in plantkunde. Veel plezier heeft

hij misschien niet aan de betrekking beleefd, hij was

er misschien te onstuimig voor, doch wanneer een

zijner leerlingen behagen schepte in plantkunde, dan

was het zeker dat Abeleven hem tot verder onderzoek

wist te bezielen. Tot weinig jaren voor zijn dood

heeft hij dit ambt vervuld. Abeleven was gehuwd

met Mej. Alpherts, een naam in de vaderlandsche flo-
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ristiek niet onbekend, uit welk huwelijk hem een zoon

en een dochter werden geboren. Tevens mag ik niet

onvermeld laten dat de beide professoren Molengraaff

hunne opvoeding ten zijnen huize hebben ontvangen

en dat het iemand als Abeleven des te meer moest spijten

dat, waar het reeds vroeg duidelijk was, dat hij aan

zijne beide pupillen plezier zou beleven, dat met zijn

eigen zoon geenszins het geval zou zyn. Ofschoon hij

nimmer dit punt aanroerde, moet het den ijverigen

man een groot verdriet zijn geweest dat de carrière

van zijn eigen zoon minder goed slaagde. Nadat zijne

echtgenoote hem ontvallen was, bleef hij alleen over

en wist, terwijl de zorgen voor de huishouding aan

een gezelschapsdame waren toevertrouwd, zijne laatste

levensjaren, waarschijnlijk met een bescheiden inkomen,

op te vroolijken met zijn liefhebberijen. Want stond

misschien ook de Botanische Vereeniging hem het

naast aan het hart, ook de Tuinbouw bleef zich in

zijne belangstelling verheugen, maar ook de stad zijner

inwoning. Hij was Nijmegenaar van afkomst en ge-

boorte; hij heeft de opkomst zijner geboortestad mee-

gemaakt, maar bovenal bleef hij gehecht aan het

oude en zoo kan het ons niet verwonderen dat hij

een deel zijner werkkracht ook schonk aan het Oud-

heidkundig museum.

Bij al de lotswisselingen, die gedurende een tachtig-
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jarig leven kunnen optreden, behield hij tot op het

laatst zijn helderheid van geest en had hij de ge-

lukkige eigenschap zich nog bij jongeren te kunnen

aansluiten en niet in de oude idéés vast te roesten.

Het duidelijkst is dat uitgekomen bij de voorgenomen

reorganisatie der Vereeniging, waarbij feitelijk de oor-

spronkelijke werkkring geheel werd gewijzigd. Stellig

moet het iemand van aanleg en door opleiding zuiver

floristisch, moeite kosten in de Vereeniging, die onder

zijn bestuur een vry levenskrachtig bestaan voerde,

andere elementen van bijna geheel tegenovergestelde

neigingen een gelijk gerechtigd deel toe te staan. De

overweging echter dat de toekomst der Vereeniging

gevaar liep, wanneer zij zich niet verzekerde van de

samenwerking der overige botanici, deedhem berusten

in de nieuwe plannen. En al had hij het veel aan-

genamer gevonden wanneer Dr. Lotsy maar stil-

letjes in Indië was gebleven, aan wien hij de omwen-

teling in de Vereeniging toeschreef, hij heeft daarom

toch niet minder eerlijk meegewerkt tot het tot stand

brengen dier reorganisatie, zoolang zijne krachten het

toelieten. Zelfs zijne laatste gedachten waren gericht

op de Vereeniging; de Wintervergadering, waarop

over het lot der Vereeniging zou beraadslaagd worden,

was aanstaande; hij vreesde dat door zijn toestand

de zaak in de war zou loopen. Toen hem verzekerd
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was dat voor alles gezorgd was, legde hij het hoofd

rustig neder en voor ons menschen blijft het een

onopgelost raadsel in hoeverre de geest nog werkzaam

blijft, doch schijnbaar had hij zich afgetrokken van

de wereldsche zaken en overleed twee dagen later,

op Zondag den 21 Februari 1904, alzoo op ruim 81-

jarigen leeftijd.

Vier dagen later werd het stoffelijk overschot ver-

voerd langs den weg, dien iederrechtgeaard Nijmegenaar

het aangenaamst is en bijgezet in het familiegraf op

het liefelijk gelegen oude kerkhof te Ubbergen. Een-

voudig als de man bij zijn leven geweest was, was

ook deze ter aarde bestelling. Het was niet zoozeer

de Secretaris-Penningmeester onzer Yereeniging, dien

wjj de laatste eer bewezen, dan wel een oprecht vriend.

Bij hem bleef de oude traditie onverzwakt, dat wie

eenmaal lid der Yereeniging was, onverschillig diens

ouderdom, rang of stand, een vriendwerdonder vrienden.

Ik geef toe dat dit vroeger misschien gemakkelijker

viel dan tegenwoordig, nu het ledental meer dan vier-

maal zoo groot is geworden, toch blijft het idee aan-

bevelenswaardig.

Niet het minst hebben zijne medebestuursleden ge-

profiteerd van zijn vriendschappelijken omgang. Juist

een man van dien leeftijd, wiens ouderdom een reden

is voor vertrouwen en tevens een bolwerk, waartegen
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rnogelijk onberaden stappen afstuiten, juist hem hadden

wij zoo gaarne nog langer een eervolle plaats in ons

bestuur doen behouden. Wjj wisten het, iemand aan

wien zijne levensdagen reeds zoo ruim waren toebedeeld,

kon niet lang meer onder de onzen blijven; wij ver-

gaten dit echter zoo gemakkelijk, omdat zijn heldere

geest, zijn herinneringsvermogen, en vooral zijn vuur

en ijver voor de Vereeniging geheel onverzwakt zijn

gebleven. Hoe gaarne hadden wjj nog langer geprofi-

teerd van de kennis van dien man, die persoonlijk de

oprichters onzer Vereeniging en de voormannen op

botanisch gebied uit het midden der vorige eeuw heeft

gekend, die de geheele ontwikkelingsgeschiedenis van

onze Vereeniging heeft meegeleefd en voor een groot

gedeelte heeft beheerscht. Juist nu de Vereeniging als

het ware nieuwe banen betreedt, is in den persoon

van Abeleven de hechtste band ons ontvallen, die

het tegenwoordige met het verledene verbond.

De ruimte, die voor deze eenigszins uitvoerige levens-

schets in dit Archief wordt gevraagd, zal zeker niet

als verloren beschouwd worden, waar wij hierdoor in

zijn zoo geliefd tijdschrift hulde hebben willen brengen

aan onzen ouden vriend Abeleven. Zeker zullen

alle leden, die hem gekend hebben, instemmen, wan-

neer wij als overgebleven leden van het vroegere

bestuur, de herinnering aan onzen Secretaris-Penning-
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2Nederl. Kruidk. Archief. 1904.

meester, die 37 jaar lang diebetrekking met volkomen

eerlijkheid en nauwgezetten ijver heeftbekleed, willen

levendig houden en getuigenis afleggen van onzen

oprechten dank voor alles wat hij in het belang der

Yereeniging heeft gedaan.

L. Vuyck

J.W.C. Goethart
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