
 

Jan ten Brink (1834-1901) zandgraf 702, vak K 

Letterkundige, schrijver en hoogleraar 
 

Personalia 

Geboren: 15 juni 1834 te Appingedam 

Zoon van: Barend ten Brink en Henrietta Amalia Glasius 

Gehuwd met Anna Maria van Deventer op 15 augustus 1866 te ‘s-Gravenhage 

Overleden: 19 juli 1901 te Leiden 

Begraven: 22 juli 1901 
 

 

Samenvatting 

Jan ten Brink wordt in 1834 geboren in een lerarengezin: zowel zijn grootvader als 

vader was rector van een gymnasium. Jan doorloopt het gymnasium van zijn vader te 

Appingedam en gaat in Utrecht theologie studeren, maar eigenlijk ligt zijn interesse bij 

de letterkunde. 

 Na zijn studie wordt hij eerst huisleraar bij de 

familie Van Delden in Nederlands-Indië. Daarna 

leraar Nederlands en geschiedenis in Den Haag, 

waar Couperus een van zijn leerlingen is. Naast zijn 

leraarschap schrijft hij regelmatig, vooral romans 

en novellen. Hij raakt gefascineerd door de Franse   

schrijver Émile Zola, wat leidt tot een boek over 

deze in Nederland nog onbekende Fransman.  

 In 1866 treedt hij in het huwelijk met Anna Maria 

van Deventer, met wie hij zes kinderen krijgt.  

 In 1884 wordt Ten Brink benoemd tot hoog-

leraar in de geschiedenis van de letteren aan de 

universiteit van Leiden. Hij is een veelgevraagd en 

boeiend spreker. Zijn grootste verdienste is zijn 

bijdrage aan de werken op het gebied van de 

letterkundige geschiedenis.  
 

Jan ten Brink 

 Ten Brink schrijft ook regelmatig artikelen in het in 1892 opgerichte dagblad De 

Telegraaf. Naast de letterkunde is Jan ten Brink ook geïnteresseerd in kunst en de vrij-

metselarij.  

 Zijn werkzaamheden vallen op en hij wordt geëerd als Ridder in de Orde van de 

Nederlandse Leeuw en als Officier van de Franse Academie. 

 Begin 1901 wordt Ten Brink ernstig ziek en op 19 juli komt hij te overlijden. Zijn 

begrafenis krijgt veel belangstelling, op zijn kist liggen vele kransen en aan de groeve 

wordt een groot aantal toespraken gehouden.  

 



Volledige versie 
 

Geboorte 

Jan ten Brink wordt op 15 juni 1834 te Appingedam geboren. Hij is de oudste van de 

negen kinderen, die Barend ten Brink (1803-1875) en Henrietta Amalia Glasius (1812-

1873) kregen.  
 

 
Geboorteakte Jan ten Brink 

 

Vader Barend ten Brink 

Barend ten Brink, zoon van de rector van het Nassau-Veluwsch gymnasium te 

Harderwijk, was rector van de Latijnse school in Appingedam. Hij studeerde in 

Groningen letteren en rechten. In 1825 was door de Universiteit van Gent een door 

hem ingestuurde oplossing van een prijsvraag met goud bekroond. In 1828 sloot hij 

zijn studie af met een promotie. 

 Hierna werd Barend rector op de Latijnse school in Appingedam, een functie die hij 

tot 1854 bleef uitoefenen. Toen verhuisde hij naar Utrecht waar hij tien jaar les ging 

geven op het gymnasium. De laatste tien jaar van zijn werkzaam leven was hij in 

Utrecht privaatdocent. In 1874, na het overlijden van zijn echtgenote, ging Barend ten 

Brink in ’s-Gravenhage wonen, waar hij een jaar later kwam te overlijden.  

 Naast zijn activiteiten als docent schreef hij een groot aantal bijdragen in verschil-

lende tijdschriften.  

 



Jans jeugd 

In 1847 gaat Jan naar de Latijnse school in Appingedam, de school waar zijn vader 

rector is. Hij is geïnteresseerd in literatuur en Dickens, Scott, Sue en Dumas zijn Jan’s  

lievelingsschrijvers. Tijdens de kermisdagen is hij niet weg te slaan uit de schouwburg-

tent, die daar dan enkele dagen staat en waar diverse optredens plaatsvinden. 

 Op zijn negentiende gaat Jan aan de Uni-

versiteit van Utrecht theologie studeren. Ook 

zijn ouders verhuizen in datzelfde jaar naar de 

Domstad, waar vader leraar is geworden aan 

het gymnasium. Jan blijft thuis bij zijn ouders 

wonen. Hij is vooral geboeid door de colleges 

van de hoogleraar Opzoomer (1821-1892) 

over logica en metafysica, die voor Jan een 

nieuwe wereld openen. 

 In 1856 schrijft de Letteren Faculteit van 

de Universiteit van Groningen een prijsvraag 

uit over de werken van Brederode. De inzen-

ding van Jan, getiteld De aesthetische waarde  

van Bredero’s dramatische arbeid, wordt met 

goud bekroond. 

 In het begin is Jan een obscure student die  
 

Professor Opzoomer 

zich nergens vertoont. Na deze bekroning verandert dat: hij krijgt een uitgebreide 

vriendenkring en is een jaar redacteur van de Studentenalmanak. 

 In 1857 doet Jan zijn kandidaats, twee jaar later gevolgd door zijn doctoraal in de 

theologie. Intussen is het hem wel duidelijk geworden dat een kerkelijk ambt niet bij 

hem past. Zijn aanleg en karakter sturen hem in de richting van de letterkunde en de 

geschiedenis. 

 Nu hij niet kiest voor de theologie, solliciteert Jan  naar de betrekking van huisleraar 

bij de heer A.J.W. van Delden, een hoge ambtenaar in het voormalige Nederlands-

Indië. Hij kan deze functie krijgen, maar er wordt wel als eis gesteld dat Jan eerst de 

doctorstitel moet halen. Op 12 juni 1860 behaalt hij deze met het proefschrift Specimen 

historico-ethico-theologicum de Diderico Volckertsen Coornhert. 

 

Naar Nederlands-Indië en weer terug 

Na een kort verblijf in Londen vertrekt Jan ten Brink in augustus 1860 via Frankrijk naar 

Indië. Ziekte dwingt hem om zijn reis op Malta even te onderbreken. Eind 1860 komt 

hij aan bij zijn nieuwe werkgever, de heer Van Delden, in Batavia.  

 Kort na zijn aankomst wordt Jan in de gelegenheid gesteld een reis over Java te 

maken. Hij beschrijft zijn indrukken in het verslag  Op de grenzen der Preanger (1861). 

 Zijn verblijf in Indië duurt slecht één jaar: eind 1861 moet Van Delden repatriëren. 

De terugreis naar Nederland gaat om de Kaap de Goede Hoop, waarbij zij een bezoek 

brengen aan het eiland St. Helena. Terug in Nederland, laat Van Delden in juni 1862 

aan Ten Brink weten dat hij op een andere wijze in het onderwijs van zijn kinderen wil 

voorzien. 



 

Leraar in ’s-Gravenhage 

Ten Brink vindt direct een nieuwe betrekking. Via 

Bakhuizen van den Brink, president-curator van 

het Haagsch gymnasium, wordt hij per 1  septem-

ber 1862 leraar Nederlandse taal- en letterkunde 

en geschiedenis op dit gymnasium. 

 Als in 1864 in Den Haag een HBS wordt 

opgericht, stapt ten Brink hiernaartoe over en 

doceert daar naast Nederlands en geschiedenis 

ook de vakken staatshuishoudkunde en statistiek. 

Letterkundig onderwijs heeft zijn voorkeur. Zijn 

liefde hiervoor weet hij over te brengen op zijn 

leerlingen, waartoe o.a. Louis Couperus behoort.  

 In Den Haag komt Ten Brink tot zijn volle 

ontwikkeling als letterkundige en als geschied-

schrijver van de letteren. Ook vormt hij zich tot 

een zeer geliefd causeur; hij is een veelgevraagd 

en geestig spreker op congressen.  

 
Een nog jonge Louis Couperus 

 

De schrijver Jan ten Brink 

Ten Brink combineert het leraarschap met het schrijven van romans en novellen, zoals:  

- De schoonzoon van mevrouw de Roggeveen (1871); 

- Jeanette en Juanito (1877); 

- Het verloren kind (1879); 

- De familie Muller-Belmonte (1880), waarin Ten Brink gebeurtenissen uit zijn jeugd 

beschrijft; 

- Een schitterende carrière (1881). 

Deze boeken hebben succes en Ten Brink raakt bekend bij het grote publiek. De 

boeken getuigen van een nauwkeurige waarneming van de toenmalige wereld. Ze 

gaan over gewone burgers, maar ook over de adel; ze zijn kleurrijk en hebben een 

zekere spanning. 

 Daarnaast verschijnen van zijn hand ook verschil-

lende bundels luchtige verhalen over alledaagse zaken, 

aankondigingen en kritieken over wat er in binnen- en 

buitenland op letterkundig gebied verschijnt, zoals:  

- Haagsche bespiegelingen (1871-1875); 

- Letterkundige schetsen (1874); 

- Causerieën over moderne romans (1884); 

- Verspreide letterkundige opstellen (1888). 

Ook publiceert Ten Brink een reeks historische werken, 

voornamelijk over de Franse revolutie, o.a.: 

-  Slachtoffers en helden der Fransche revolutie (1875); 

- De opstand der proletariërs; Parijs tijdens de Terreur.  



 De grootste verdienste van Jan ten Brink zit in zijn werken over de Nederlandse 

letterkundige geschiedenis. Zijn publicatie Onze hedendaagsche letterkundigen 

(1882) werkt hij om tot een Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in de XIX-

de eeuw (1888). In 1897 verschijnt zijn Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde.  

 

Émile Zola 

Het leven en de werken van Zola trekken de belangstelling van Ten Brink. Hij besluit 

er een aantal essays over te publiceren in de tijdschriften De liberaal en Nederland, 

maar al snel blijken zijn ambities op die manier niet te verwezenlijken. Daarom besluit 

hij tot het schrijven van het boek Émile Zola, dat Ten Brink in 1879 publiceert. Hierin 

wordt het werk van Zola literair en maatschappelijk geanalyseerd. Ten Brink 

beschouwt Zola als een van de grootste schrijvers van Frankrijk.  

 Zola’s boeken, met name die uit de reeks Les Rougon-Macquart, histoire naturelle 

et sociale d'une famille sous le Second Empire, zijn maatschappijkritisch van aard. Ten 

Brink wijst op de populariteit van deze boeken (vaak raken binnen enkele jaren 

tientallen drukken uitverkocht) en op de choquerende reacties die Zola uitlokt in de 

Franse politiek en samenleving. Het onderwerp van Zola’s romancyclus is de Franse 

samenleving ten tijde van het Tweede Keizerrijk: een tijd van nationalisme, waarin 

vrijheid en democratie zeer te lijden heeft en de maatschappelijke ongelijkheid soms 

schrijnend is.  

 Ten Brink laat zien hoe Zola de gehele Franse 

samenleving grondig beschrijft, van de aristocra-

tische families tot de arbeiders in de Hallen van 

Parijs, van het gezapige dorpsleven tot de heftigheid 

in oorlogssituaties. Zola legt misstanden genadeloos 

bloot en is een van de vroegste socialisten in 

Frankrijk. Maar Ten Brink vindt zijn werk ook in literair 

opzicht het summum. Volgens hem is Zola een 

waardige opvolger van onder meer Balzac en 

Flaubert en Daudet. Hij vergelijkt Zola met Dickens 

en zet de verschillen en overeenkomsten uiteen.  

 Uitgebreide aandacht schenkt Ten Brink aan de, 

vaak heftige en persoonlijke kritiek die Zola moet 

ondergaan. Hij blijft Zola onafgebroken verdedigen 

en uit verwijten aan diens opponenten.  
 

Émile Zola (ca. 1880) 

 Kritiek op Zola heeft Jan ten Brink zelf overigens ook. De boeken die Zola 

publiceerde voor hij aan zijn cyclus begon, vindt Ten Brink ondermaats. Maar meestal 

geeft Ten Brink zijn kritiek op een bedekte manier, omdat hij nooit de indruk wil wekken 

dat hij anti-Zola is.  

 Nadat Ten Brink alle reeds verschenen boeken van Zola uitgebreid heeft besproken, 

waagt hij zich aan een voorspelling: waar gaan de nog te verschijnen boeken over? 

Aanwijzingen zijn al gegeven door Zola zelf, zowel over het aantal boeken als hun 

globale inhoud. En, alvast ten strijde trekkend tegen zijn criticasters, voorziet Zola dat 



de spreekwoordelijke brandstapel weer aan de orde zal komen bij een aantal toekom-

stige romans uit de cyclus.  

 Het belangrijkste doel van Jan ten Brinks werk over Zola is het introduceren in de 

Nederlandse letterkunde van een tot dan toe volslagen onbekende Franse schrijver.  

 

Huwelijk 

Tijdens zijn leraarschap in ’s-Gravenhage huwt Jan ten Brink daar op 15 augustus 

1866 met de negen jaar jongere Anna Maria van Deventer (1843-1905), dochter van 

een officier van gezondheid op de Koninklijke Militaire Academie te Breda, waar zij ook 

is geboren. 
 

 
Huwelijksakte Jan ten Brink en Anna Maria van Deventer 

 

Het echtpaar krijgt zes kinderen, eerst drie dochters en vervolgens drie zonen: 

- Anna Maria (12 mei 1868); 

- Henriëtte Amalia (13 april 1870); 

- Helena Carolina (11 april 1872); 

- Karel Bernhard Maximiliaan (29 december 1874); 

- Jan (1 oktober 1876); 

- Cornelis Willem (18 augustus 1878). 

 

Hoogleraar in Leiden 

Op 19 april 1884 wordt Jan ten Brink door de universiteit van Leiden benoemd tot 

hoogleraar in de geschiedenis van de Nederlandse Letterkunde. Op 11 juni aanvaardt 

hij deze leeropdracht met een rede, getiteld De Geschiedenis der Nederlandsche 

Letterkunde en hare leerwjjze.  



 Als vooraanstaand lid van de Maat-

schappij der Nederlandse Letterkunde 

verwerft hij zich een sleutelpositie in het 

Nederlandse letterkundig leven. Hij is 

redacteur van de literaire bladen De 

Kunstkronijk, De Nederlandsche Kunst-

bode en Nederland. Ook verzorgt hij van 

1893 tot zijn overlijden in 1901 in het 

dagblad De Telegraaf de rubriek Uit de 

republiek der letteren. 

Tijdens zijn professoraat schrijft Ten Brink 

enkele novellen, zoals: 

- Jan Starter en zijn Wijf (1890); 

- De Bredero’s (1893). 

Andere belangrijke geschriften die hij in 

de tachtiger jaren schrijft zijn: 

- Dr. Nicolaas Heinsius, een studie over 

de Hollandsche schelmenroman in de 

17de eeuw (1885) 

 
Hoogleraar Jan ten Brink 

- De roman in brieven (1889). 

Ten Brink geldt als een vertegenwoordiger van de oude stempel en is daarom vooruit-

strevende literatoren als ‘de tachtigers’ een doorn in het oog.  

 

Onderscheidingen 

De verdiensten van Jan ten Brink blijven niet onopgemerkt. Hij ontvangt diverse 

onderscheidingen, zoals Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Officier de 

l’Académie Française, alsmede het lidmaatschap van diverse binnen- en buitenlandse 

letterkundige genootschappen.  

 

Overlijden 

Op 19 juli 1901 overlijdt Jan ten Brink 

‘na een lang en smartelijk’ ziekbed. 

Hij was een buitengewoon energiek 

persoon, zeer vlug, met een uitste-

kend geheugen en vol geestdrift. 

Naast de letterkunde had hij ook veel 

interesse in de kunst. Hij had iets 

speciaals en was een kruising tussen 

wetenschapper, literator en kunste-

naar. Deze bijzondere combinatie 

maakte Jan ten Brink tot een uniek 

en geliefd persoon.  

 
 

Overlijdensadvertentie 



 
Overlijdensakte Jan ten Brink 

 

Drie dagen na zijn overlijden wordt Jan ten Brink onder grote belangstelling (‘van 

heinde en ver was men gekomen’) op de begraafplaats Groenesteeg ter aarde besteld.  

De rouwstoet bestaat uit de lijkwagen en zes volgrijtuigen. Een groot aantal kransen 

dekt het lijkkleed, waaronder die van de vrijmetselaarsloge La Vertu, van l’Alliance 

Française, van De Telegraaf, van de raad van beheer van de koninklijke vereniging 

Het Nederlandsch Tooneel, van het Haagsche letterkundig genootschap Oefening 

kweekt kennis  en van het Leidsch Studentencorps.  

 Het woord wordt als eerste gevoerd door Prof. dr. C.P. Tiele, de waarnemend rector 

magnificus van de universiteit. Hij herdenkt de grote verdiensten van Ten Brink als 

leermeester en als schrijver, wiens naam in de geschiedenis van de Nederlandse 

letterkunde zal blijven voortleven. De spreker wijst op onvermoeide werkkracht en 

grote productiviteit. Na ook het karakter van Ten Brink te hebben geschetst, richt Tiele 

enige woorden van troost tot de familie. 

 Vervolgens brengt de heer Trap namens de loge La Vertu de dank over voor al het 

goede dat Ten Brink, die zich bij de loge heeft aangesloten zodra hij vanuit Den Haag 

naar Leiden was gekomen, voor La Vertu heeft gedaan.  

 Namens Ten Brinks Haagse vrienden brengt de heer Margadant een laatste groet 

aan het erelid van het Haagsche letterkundig genootschap Oefening kweekt kennis. 

Hij memoreert de zeldzame gave van het woord die Ten Brink bezat en spreekt zijn 

waardering uit voor Ten Brinks goede, eerlijke en gouden hart. 

 Daarna schetst mr. W.F. Andriessen, hoofdredacteur van De Telegraaf, hoe Ten 

Brink vanaf de oprichting van dit dagblad zijn hooggewaardeerde medewerking heeft 

verleend met zijn letterkundige bijdragen. Uit Ten Brinks vruchtbare pen vloeiden 



telkens artikelen die gelezen en herlezen werden. Het jongste plan om weer met een 

nieuwe reeks beschouwingen te beginnen, kan nu helaas niet worden uitgevoerd. 

 Prof. dr. J. Te Winkel, hoogleraar te Utrecht, spreekt namens letterkundig Neder-

land. Hij wijst er op dat Ten Brink altijd trouw is geweest aan zijn vrienden uit de  

letterkunde, en dat het mede aan Ten Brink is te danken dat er zoveel bewonderaars 

van de Nederlandse letterkunde zijn. 

 Ten slotte spreekt de heer F. Smit Kleine uit Haarlem, jarenlang een vriend van de 

overledene. Hij schildert hoe Ten Brink zijn hart nooit heeft verloochend, hoe hij met 

overtuigding kon spreken en dat hij een trouwe echtgenoot en liefhebbende vader was. 

 Mr. Jan Ten Brink, de tweede zoon van de overledene, spreekt namens zijn moeder, 

zijn in Indië verblijvende oudere broer dr. Karel Bernhard Maximiliaan Ten Brink en 

namens de wel aanwezige beide dochters Anna Maria en Henriëtte Amalia een woord 

van dank voor de betoonde deelneming en de gesproken woorden bij deze nagedach-

tenis aan zijn vader. Toen daalde de kist in de groeve en werden er bloemen gestrooid. 
 

 
Grafboek zandgraf 702 

 

 
Zandgraf 702 

Na het overlijden van haar echtgenoot gaat 

zijn vrouw, Anna Maria van Deventer, in 

Gent wonen. Zij overlijdt op 3 februari 1905 

in het Diaconessenhuis te Haarlem. Drie 

dagen later wordt zij met haar man verenigd 

in zandgraf 702 op Groenesteeg.  
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