
De lancering van een kerkhistorisch tijdschrift: 
het Archief in de correspondentie van H.J. Royaards
frits g.m. broeyer

oyaards en Kist waren jeugdvrien-
den en trouwens zelfs familie, ne-
ven van elkaar. Beiden gingen in
1811 tegelijkertijd in Utrecht, waar
Royaards’ vader, H. Royaards, aan
de theologische faculteit werkzaam

was, theologie studeren. Zij legden op dezelfde dag
hun kandidaatsexamen af en promoveerden in één
week op achtereenvolgende dagen. Dit laatste ge-
beurde in 1818. Zij hadden hun studiezin gemeen,
maar schiepen ook behagen in het studentenleven.
Een door hen samen met twee anderen in 1811
opgericht dispuut kreeg de veelzeggende naam
Utile Dulci (het nuttige verenigd met het aan-
gename). Kist was daarenboven ook nog een van de
oprichters van de tegenwoordig aan het Janskerk-
hof in Utrecht gehuisveste studentensociëteit
phrm.

De correspondentie vangt in 1818 aan, het jaar
waarin beiden Utrecht verlieten. Royaards was als
predikant naar het nabij Gorinchem gelegen Meer-
kerk beroepen, Kist kreeg het Betuwse Zoelen als
standplaats. Toen zij vijf jaar later een post als bui-
tengewoon hoogleraar aan respectievelijk de acade-
mies van Utrecht en Leiden verwierven, hield hun
behoefte om via brieven de band te onderhouden
stand. Ze bezochten elkaar overigens zeer geregeld.
In één van de brieven, stammend uit 1835, vraagt
Royaards over het gaan van bepaalde personen in
de ‘trein’. Met ‘trein’ werd in dit geval op het cortè-
ge van hoogleraren bij een academische plechtig-
heid gedoeld. Pas toen de spoorwegen aangelegd
werden, kon het woord zijn huidige betekenis krij-
gen. Tot dan vond het openbaar vervoer per trek-
schuit of diligence plaats. Na afloop van zijn bezoek
aan Leiden ter gelegenheid van Kists inaugurele

rede op 11 oktober 1823 reisde Royaards dan ook in
een trekschuit naar Utrecht terug (afbeelding 2).
Kist moest nog afscheid nemen van zijn gemeente
te Zoelen, reden waarom zij zich samen op dezelfde
boot bevonden. Tijdens deze tocht is het plan om
een kerkhistorisch tijdschrift in het leven te roepen
opgekomen. Blijkens de briefwisseling duurde het
echter tot 1826, aleer het plan vorm begon te krij-
gen. Eigenlijk vrij logisch natuurlijk. Royaards en
Kist hadden alle reden om er eerst voor te zorgen,
dat zij zich als docenten waarmaakten. Illustratief
is Royaards’ bevoogdende advies in een brief d.d. 17
maart 1824 over Kists college geven. Van ‘onze stu-
dent Heldring’ – de toekomstige voorman van het
Réveil was zijn zegsman –, had hij vernomen, dat
Kist veel te lang bij details stilstond. Hij moest
sneller met zijn stof zien op te schieten.

Royaards zelf werd in 1824 en 1825 trouwens
sterk door zaken van persoonlijke aard in beslag
genomen. In een brief d.d. 25 oktober 1824 maakte
hij Kist, deelgenoot van zijn ontmoeting met een
‘twintigjarige bloem’, ‘vol bekoorlijke talenten van
verstand en hart’. De jongedame, Henriette Both
Hendriksen woonde op het buiten Zandwijk onder
De Bilt. Royaards schreef, dat alles nog wel in een
aanvangsfase verkeerde, maar hij wist al zeker dat
er van de kant van haar vader ‘geene beletselen’
zouden zijn. Ondanks dergelijke ontboezemingen
bleef Royaards tegenover Kist overigens constant
de voornaamwoorden ‘gij’ en ‘uw’ gebruiken Ook
tekende hij nooit met zijn voornaam. Zijn favoriete
aanhef ‘Amicissime’ verraadt dat een en ander niet
met de kwaliteit van de vriendschap, maar met
toenmalige vormen te maken had.

In januari 1825 overleed Royaards’ vader. In dat-
zelfde jaar trouwde hij met Henriette Both Hen-
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Begin 1829 verscheen het eerste deel van het Archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland. Daarmee zag een wetenschap-
pelijk tijdschrift het licht, dat zij het onder een aantal malen veranderde titel, tot op de dag van vandaag voortgezet is. Geen enkele
andere in Nederland gelanceerde uitgave van deze aard kan op zo’n ver teruggaande geschiedenis bogen. Een Leidse en een Utrechtse
hoogleraar theologie, Nicolaas C. Kist (1793-1859) en Herman J. Royaards (1794-1854) (afbeelding 1) namen het initiatief tot de oprich-
ting van het Archief. Van Royaards bewaart de Utrechtse universiteitsbibliotheek een omvangrijke collectie brieven, geschreven aan
zijn Leidse collega. Deze in 1937 geschonken correspondentie bevat een schat aan gegevens over de ontstaanstijd van het Archief. Hoe-
wel er verscheidene publicaties aan de indrukwekkende geschiedenis van dit wetenschappelijke tijdschrift gewijd zijn, heeft tot op
heden geen enkele auteur aandacht geschonken aan wat Royaards hierover in zijn brieven aan Kist openbaarde.



driksen. Als gehuwd man betrok het echtpaar het
huis, waar zijn vader gewoond had, aan de Nieuwe
Gracht. Royaards volgde bovendien de vader in het
gewoon hoogleraarschap op. Zijn tweede inaugure-
le rede sprak hij op 3 maart 1826 uit. 

Ons Magazijn
Op 16 augustus 1826 komt dan het tijdschriftpro-
ject voor het eerst in de correspondentie ter sprake.
Aan de brief van die datum moet een schrijven van
Kist of een gesprek met deze vooraf zijn gegaan.
Maar Royaards’ betoog wekt niet de indruk, dat er
werkelijk al heel intensief overlegd was. De titel
‘Archief’ was nog niet bedacht, maar Royaards had
het al wel met de gloed van een gedeelde verwach-
ting over ‘ons Magazijn van Kerkgeschiedenis’. Hij
was hiervoor hard aan het werk, zodat hij Kist kon
berichten dat deze wel niet op hem zou behoeven te
wachten, wanneer hij zijn aandeel voor de drukker
klaar had.

Royaards noemde tien onderwerpen welke hem
voor behandeling in de eerste delen van het ‘Maga-
zijn’, om die aanduiding voorlopig vast te houden,
nuttig leken. Daarvan had hij er twee voor Kist in
petto. Namelijk een aan een interessante penning
gekoppeld artikel over het patriarchaat Aquileja en
beschouwingen over belangwekkende personen uit
de Nederlandse kerkgeschiedenis. Kist kon desge-
wenst onderwerpen toevoegen. Voor zichzelf dacht
hij onder meer aan artikelen over de te volgen
methode in de beoefening van de kerkgeschiedenis
en aan de Jansenisten. Met het eerste van deze twee
artikelen was hij al bijna klaar. Hij dacht verder aan
een inleidend verhaal over de betekenis voor het
vak van oorkonden en soortgelijke brongeschrif-
ten. Opmerkelijk is dat Royaards ook over de eigen-
tijdse ‘Polsbroeker Nieuwlichters’ wilde schrijven.
Hij had over deze groepering zelfs al met iemand
contact opgenomen.

Royaards streefde duidelijk naar vaart in de uit-
voering van de plannen. Op 10 november 1826
schreef hij op een nogal bazige toon naar Kist: ‘Zet
ook kracht achter ’t werk, opdat het afkome; want
hetgeen gij nog te doen hebt is vrij aanzienlijk’;
‘Meld mij dan eens verder den uitslag uwer bezig-
heden.’ In een twee weken later, op 24 november
verzonden brief schreef Royaards Kist, dat hun leer-
meester, de hoogleraar Ph.W. van Heusde langdu-
rig bij hem op bezoek geweest was. Nog steeds was
er aan beider voornemen om een tijdschrift te star-
ten geen ruchtbaarheid gegeven. Royaards vertelde,
dat hij Van Heusde van hun wens om een tijd-
schrift te beginnen op de hoogte had gesteld en

deze daar zeer positief op reageerde. Van Heusde
vond, schreef Royaards opgetogen, dat hun plan
‘regt’ paste ‘in den geest des tijds’. 

In de ogen van de twee jeugdige professoren ver-
tegenwoordigde hun leermeester het hoogste ide-
aal, dat historici konden bereiken. Van Heusde
pleitte voor een pragmatische geschiedschrijving.
Hij bedoelde hiermee, dat het vak geschiedenis nut
moest verschaffen, dat het mensen tot een hoger
geestelijk en moreel peil diende te verheffen. In de
geschiedenis van volkeren vielen net als in de
levensloop van de enkele mens stadia te onder-
scheiden. Vooral de behoefte om in het verleden
kiemen van latere verschijnselen van bloei aan te
wijzen maakte dat in Van Heusde’s methode de
geschiedenis aan schema’s onderworpen werd. In
1824 lanceerde Leopold Ranke in zijn Geschichte der
romanischen und germanischen Völker de methode, die
als historisme bekend werd. Met behulp van bron-
nenkritiek behoorde de historicus achter de histo-
rische waarheid zien te komen, te ontdekken ‘wie
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es eigentlich gewesen’ was. Ook al is Ranke niet
ontsnapt aan de kritiek van latere generaties, dat
diens objectiviteitsideaal onbereikbaar was, hij
geldt anders dan de door Kist en Royaards bewon-
derde Van Heusde nog steeds als een grootheid.
Ongeveer in dezelfde tijd verscheen het eerste deel
van de bronnenuitgave Monumenta Historiae Germa-
nicae. Wat de aandacht voor bronnen betreft sloten
beiden dichter aan bij hun Duitse vakgenoten. 

Tijdens het in Royaards’ brief van 24 november
1826 beschreven bezoek van Van Heusde aan hem
luisterde de leerling vol ontzag naar wat deze zei.
Ten aanzien van één punt waren zij het echter
oneens met elkaar geweest. Van Heusde had te ken-
nen gegeven, dat Kist en hij moesten proberen er
nog een derde redactionele medewerker bij te krij-
gen. Royaards was daartegen ingegaan en had uit-
gelegd, waarom het aantrekken van een extra
redacteur in hun ogen weinig aanlokkelijk was.
Van Heusde bleek gevoelig voor de bedenkingen
die hij noemde. Het idee om het eerste artikel van
het tijdschrift te wijden aan de pragmatische bena-
dering van de geschiedenis stond hun leermeester
vanzelfsprekend zeer aan.

In januari 1827 ging er een missive naar Leidse

vriend en collega, waarin Royaards concreet op
enkele onderwerpen rond het geplande ‘Magazijn’
inging. In de eerste plaats wilde hij weten, hoe het
er met Kists arbeid aan artikelen voorstond. Hij
sneed het onderwerp aan met de zin: ‘Hebt gij reeds
het een en ander of wanneer denkt gij iets te kun-
nen leveren?’ Vervolgens verdiepte Royaards zich in
een bespiegeling over de uitgever, die het
geschiktst voor de verwezenlijking van wat hen
voor ogen stond zou zijn. Kist moest zich hierover
eens in Leiden door de als auteurs zeer productieve
H.W. Tydeman en N.G. van Kampen laten informe-
ren. Hijzelf zou zich met dezelfde vraag tot zijn
Utrechtse collega J. Heringa wenden. Er diende wat
dit aspect betrof op korte termijn een besluit geno-
men te worden, vond hij, omdat zij er verstandig
aan zouden doen een prospectus te laten uitgaan.

Een derde redacteur...
Nadat Kist hem kennelijk een uitvoerig antwoord
op voorafgaande brieven gestuurd had, schreef
Royaards zijn vriend wederom op 20 februari 1827.
De avond tevoren had hij opnieuw een langdurig
gesprek met Van Heusde gevoerd. Hun leermeester
was heel positief over de nadere plannen, maar had
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herhaald dat hij en Kist een derde redacteur moes-
ten aantrekken. Volgens Van Heusde zouden zij
Th.A. Clarisse, de zoon van de Leidse hoogleraar J.
Clarisse, moeten vragen aan het project deel te
nemen. Th.A. Clarisse doceerde in Groningen. Van
Heusde had geschermd met het argument, dat alle
drie de Nederlandse academies erbij betrokken
behoorden te zijn. De tegenwerping van Royaards,
dat B.R. de Geer in Franeker voor hen een aantrek-
kelijker partner zou zijn, omdat deze een zeer
goede vriend van Kist en hem vanuit hun studen-
tentijd was, riposteerde Van Heusde met de opmer-
king, dat Franeker de status van academie miste.
Tenslotte had Royaards zich gewonnen gegeven.
Hij berichtte Kist derhalve, dat Clarisse junior
gevraagd moest worden. Hem kon worden verteld,
dat zij tweeën binnen niet al te lange tijd hun bij-
dragen voor het op stapel staande deel af hadden en
hij dus nog geen uitgebreid artikel hoefde te pro-
duceren.

Met het binnenhalen van de Groningse hoogle-
raar bezorgden Royaards en Kist zich problemen,
die de aarzelingen van de Utrechtse professor op
een manier, waaraan door deze misschien in eerste
instantie niet eens gedacht was, ten volle recht-
vaardigden. Op 15 maart 1827 berichtte Royaards
zijn vriend, dat hij Clarisse gevraagd had en deze
graag meedeed. Met het voorstel betreffende een
bijdrage kon hij akkoord gaan. In de in februari
geschreven brief over het onderhoud met Van
Heusde had Royaards de veronderstelling geuit dat
het eerste deel meteen na de grote vakantie, in elk
geval niet te lang daarna, kon verschijnen. Al snel
openbaarden zich echter serieuze problemen in
verband met Clarisse. Op 17 mei merkte Royaards
in een brief aan Kist op, dat deze niets over een reac-
tie van Clarisse op een schrijven van hun kant mee-
deelde. ‘Of blijft hij nog in gebreke?’ klinkt het
bezorgd. Als dit zo was, schreef Royaards, moest
Kist zich meteen opnieuw tot hem richten met het
verzoek per omgaande te antwoorden. In een brief
d.d. 18 oktober 1827 meldde Royaards: ‘Clarisse ant-
woordt mij niet. Wat duurt het dus lang met den
druk.’ Een paar weken later blijkt Royaards contact
met hun Groningse mederedacteur gehad te heb-
ben. Deze had allerlei ongunstige omstandigheden
ter verontschuldiging aangevoerd en beloofd ‘nu
met kracht’ te beginnen. Royaards schreef te hopen
dat dit laatste waar was. Maar in december moest
hij berichten, dat er wederom geen antwoord op
een door hem geschreven brief was binnengeko-
men. Royaards had ook de vader van de Groningse
Clarisse gesproken. Deze had gezegd dat zijn zoon

weliswaar ‘slap’ was, maar men op hem zou kun-
nen rekenen zodra er gedrukt werd. Royaards ver-
zuchtte dat hij dan toch nog wel langer wilde
wachten. ‘Doch’, voegde hij toe, ‘het wordt tijd’.
Opnieuw was het dus wachten geblazen. In mei
1828 raakte het geduld van Royaards, blijkens een
brief aan Kist, duidelijk uitgeput. Hun Groningse
mederedacteur had hem doorgegeven, dat hij met
Irenaeus bezig geweest was, maar met dit onder-
werp niet verder kwam. Daarom was hij op een
ander onderwerp overgestapt, op Geert Grote. Hij
had gerept van de ambitie om heel veel meer aan
Grote te gaan doen dan voor een artikel nodig was.
‘Wat al plannen’ schamperde Royaards: ‘Hij schijnt
meer plannen te maken dan uit te voeren’.

Onderwijl zaten Royaards en Kist niet stil. Zij
legden elkaar hun artikelen voor en voorzagen die
van aanmerkingen. Zodoende hadden zij stukken
klaarliggen voor het eerste deel, maar zij waren ook
reeds met het oog op volgende delen hard aan de
gang. Van Heusde had bovendien Royaards bijdra-
ge over de pragmatische behandeling van de kerk-
geschiedenis bekeken, waardoor de laatste na her-
schrijving van enkele gedeelten het gevoel kon
hebben een waardig openingsartikel in deel 1 te
leveren.

Laatste loodjes
In de tussentijd vielen tevens de definitieve beslui-
ten over de naam van hun tijdschrift en de uit-
gever, bij wie zij het zouden laten verschijnen. Van
de werktitel ‘Magazijn’ waren zij overgestapt op
‘Bibliotheek’ om in 1828 te belanden bij de uitein-
delijke keuze Archief. Aan het zoeken van een uitge-
ver besteedde Royaards uitvoerig aandacht in de
brief van 20 februari 1827, waarin hij Van Heusde’s
aanbeveling van Clarisse als redacteur meldde, een
brief die zeven kantjes telt. Tal van uitgeversnamen
passeerden de revue. J. van der Hey en Zoon te
Amsterdam en S. en J. Luchtmans in Leiden kwa-
men er uit als het geschiktst. Royaards voelde het
meest voor Van der Hey. Als plezierig bij Van der
Hey voerde hij aan, dat deze voor drukkers kon 
zorgen die in de eigen woonplaats werkten. Lucht-
mans deed dat niet. Het aantrekkelijke van Lucht-
mans was dan weer, dat de eerbiedwaardige ouder-
dom van de uitgeverij deze een ‘klassiek’ te noemen
reputatie verschafte. Volgens monografieën over 
de geschiedenis van de firma Luchtmans bekleedde
J.T. Bodel Nijenhuis toentertijd het directeurschap.
In 1848 maakte de naam Luchtmans plaats voor 
E.J. Brill. Maar al eerder trad een andere Brill, diens
vader J. Brill, sterk op de voorgrond. Royaards had
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het vrijwel nooit over Luchtmans. Het was Brill
voor en Brill na. Royaards erkende dat Brill zich
positief onderscheidde door zijn contacten met het
buitenland en de geleerde wereld. Maar Brills voor-
liefde voor het buitenland wekte bij Royaards de
twijfel, of hij wel voldoende aandacht voor de bin-
nenlandse markt had. Wat deze factor betreft kon
men volgens hem beter met Van der Hey in zee
gaan. Want gezien hun onderwerpen zou de
belangstelling van potentiële lezers toch voorna-
melijk vanuit Noord-Nederland komen. De keuze
viel op Brill. Kist onderhandelde met hem en moest
onder meer vragen, hoeveel presentexemplaren
redacteurs mochten verwachten, en of er overdruk-
ken van artikelen met een afzonderlijke paginering
te krijgen zouden zijn. Het punt van het honorari-
um was al eerder aan de orde gekomen.

Had Royaards voor de verschijning van deel 1 in
eerste instantie aan een tijdstip in september of
oktober van 1827 gedacht, door de strubbelingen
met Clarisse raakte allengs ook 1828 uit zicht. Maar
niet alleen Clarisse droeg schuld. In een brief d.d. 4
mei 1828 klaagde Royaards over Brill. Deze had hem
een maand geleden beloofd, dat hij over twee
weken met drukken zou beginnen, maar nog
steeds waren er geen proeven bij hem binnen geko-
men: ‘Hoe komt dat toch? Gij moet dat eens achter
nazitten. Want ik vrees dat het in de groote vakan-
tie zijn zal eer onze eerste stukken afgedrukt zijn
zullen.’

Op 25 september 1828 stierf Clarisse, 33 jaar oud.
Royaards ervoer het blijkens een op 29 september
verstuurde brief als een schok en vatte diens dood
voor het Archief als een slecht voorteken op. Hij
schreef naar Kist: ‘Zie ik niet mis, dan verliezen wij
veel aan Clarisse’, waarbij hij nadrukkelijk op ‘den
indruk bij het publiek’ wees. In de ‘Voorrede’, waar-
mee Royaards en Kist in januari 1829 het eerste deel
van het Archief aanvingen, is van reserves ten
opzichte van de overleden Clarisse niets te merken.
Zij doen het voorkomen, alsof zijn sterven een
zware slag betekende. Eigentijdse recensenten en
latere auteurs over het Archief valt het dan ook niet
kwalijk te nemen, dat zij in deze voorstelling van
zaken meegingen. Maar de opmerking van Arie L.
Molendijk in zijn oratie, dat het tijdens Kist en
Royaards niet gemakkelijk was als buitenstaander
tot het Archief door te dringen, geldt op de keper
beschouwd gewoon minstens zo sterk voor de
startperiode. In de brief over het wegvallen van 
Clarisse gaf Royaards te kennen: ‘We zullen dus nu
naar ons oorspronkelijke plan beiden dit moeten
voortzetten.’ Aan het woordje ‘moeten’ hier hoeft
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niet zwaar getild te worden, dat is wel duidelijk.
Royaards stelde voor Clarisse’s vader om een ‘In
memoriam’ te vragen. Voorts moest Kist te weten
zien te komen, hoe ver hun mederedacteur met
zijn artikel over Geert Grote gevorderd was en of dit
te publiceren viel. Enkele weken later was Royaards
op de hoogte. In het eerste deel van het Archief kon
een artikel over Geert Grote komen te staan. Wel
vond Royaards het wonderlijk, indien het nog op
de naam van de overledene uitgegeven zou worden.
Maar als de vader er op stond dat dit zo gebeurde,
ging hij hiermee graag akkoord.

Vier gulden zestig
In januari 1829 was het dan zover. Het eerste deel
van het Archief verscheen (afbeelding 3). Op de 28ste
van die maand klaagde Royaards erover dat hij de
bundel nog niet onder ogen gekregen heeft. Maar
pal daarop zond hij een nieuwe brief aan Kist,
beginnend met de woorden: ‘Ik ontvang daar juist
het pak, nu mijne letteren weg zijn, zoo gaat het
meestal.’ Hij was heel tevreden over de vormgeving
van het boekwerk. Maar de verheugde woorden wat
dit aspect betrof liet hij volgen door bezorgde mij-
meringen over de vraag, of het kopers zou vinden.
‘Enfin’, concludeerde hij, ‘wij deden ons best, en
wil men ons dan niet lezen, dan moeten wij ook
maar niet meer schrijven.’ Zijn zorgen over de afzet
blijken dan vooral met de prijs, die Brill wilde vra-
gen, te maken te hebben: ‘ƒ 4,60, ik beef er van’. Kist
moest, vond hij, naar de heer Brill gaan en zorgen
dat de prijs onder de vier gulden kwam te liggen; 
ƒ 3,60 zou in de richting komen (afbeelding 4). Brill

moest bedenken, dat juist zo’n eerste deel niet van-
wege het geld mocht afschrikken. Als theologische
leesgezelschappen de prijs niet slikten, zou het
definitief met de uitgave van het tijdschrift gedaan
zijn.

Vervolgens wijdde Royaards in deze brief uit
over de vraag, wie presentexemplaren behoorden te
ontvangen. Voor koning Willem i en Van Heusde
achtte hij exemplaren wenselijk, die op een bijzon-
dere manier ingebonden waren (afbeelding 5). Ook
voor de overige presentexemplaren had hij gega-
digden op het oog. In zijn vorige brief had hij al
gezegd, dat Ypey in Groningen geen boek moest
hebben: ‘Met Groningen staan wij nu niet in ver-
band, en Ypey zelf zendt of zond nooit iets.’ De vol-
ledige lijst is om het netwerk van Royaards en Kist
enigszins te kennen natuurlijk heel interessant. Zij
bevat ook buitenlanders, namelijk C. Ullmann,
J.K.L. Gieseler, A. Neander, A.H.L. Heeren en zelfs
een Deense bisschop, F.C.K.H. Münter. Deze eerder
als hoogleraar werkzame Münter was een goede
bekende van Kist. Royaards stuurde in mei 1830 een
leerling van Münter, die ‘de groote mannen’ van
Leiden wilde leren kennen, naar Kist. De student
droeg de achternaam Kierkegaard: het betrof een
broer van de toen nog 17-jarige Sören Kierkegaard.

Tot slot
Royaards was rijk en maakte door het kopen van
boeken en nemen van abonnementen een nuttig
gebruik van zijn geld. Hij reisde veel en langdurig.
Op een reis in 1830 ontmoette hij in Berlijn bijvoor-
beeld F.D.E. Schleiermacher, E.W. Hengstenberg en
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van het eerste deel van het
Archief naar de koning 
in Brussel (Foto: Archives 
du Palais Royal).
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Neander. Met Gieseler raakte hij zelfs goed
bevriend. Voor de professionalisering van het vak
kerkgeschiedenis in Nederland zijn de buitenland-
se relaties uiteraard bijzonder belangrijk geweest.
Maar niet alleen van buitenlanders leerden Neder-
landse kerkhistorici. Zij leerden ook van elkaar. De
correspondentie van Royaards met Kist levert daar-
voor een overtuigend bewijs. 

Maar het mag een groot voordeel heten, als
wetenschapsbeoefenaars naast bekwaamheid op
hun vakgebied ook over managementscapaciteiten
en vooral organisatorisch inzicht beschikken. Brill
liet de prijs van het eerste deel van het Archief op
aandrang van Kist en Royaards naar ƒ 3,80 zakken.
Wie weet is het wel vooral aan deze maatregel te
danken geweest, dat het Archief een glorierijke toe-
komst tegemoet kon gaan.

Bron
Universiteitsbibliotheek Utrecht, Handschriften, Lade C
13 en 14, Brieven (217 stuks) H.J. Royaards aan N.C. Kist,
1818-1835 (Schenking prof. dr. J.A. Cramer, 7 mei 1937).
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