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Niemand heeft het verdriet over het voorbijgaan van de 
studenten tijd zo treffend onder woorden gebracht als 
François HaverSchmidt (1835-1894).1 Op 5 juli 1858 dronk 
hij zijn laatste glas bier als student bij de restauranthouder 
Vater Muller op de Breestraat (nummer 175), waar Haver-
Schmidt met zijn vrienden dagelijks de middagmaaltijd 
gebruikte. Nu was het tijd om afscheid te nemen, van zijn 
vrienden, van zijn studentenkamer op de Hogewoerd waar 
hij boven een doodbidder had gewoond, en van een fase in 
zijn leven die diepe indruk op hem had gemaakt. 

Vijf jaar lang had HaverSchmidt zich in de Sleutelstad 
gelaafd aan het studentenleven, waar hij vrienden voor 
het leven had gemaakt. Aan een van hen, Adriaan van 
Wessem (‘Janus’), met wie hij zijn Leidse tijd naar eigen 
zeggen had ‘dóórgezongen, dóórgelachen, doorgedweept’, 
richtte hij op 27 december 1858 een hartverscheurende 
brief. Daarin beschreef hij hoe hij op zijn laatste avond 
een sentimentele tocht door Leiden had gemaakt.2 
 Terwijl de toren van het stadhuis hem ‘voor ’t laatst het 
middernachtelijk uur toesnikte’, doolde hij langs de een-
zame straten en grachten van de Sleutelstad en liep hij 
langs de huizen waar zijn vrienden hadden gewoond:  
‘Ik herdacht al die zalige uren, toen wij daar alles smaak-
ten, wat de aarde zoets en heerlijks heeft. Wat er in 
mijn hart omging? Ik kan het niemand zeggen. Ik gevoelde 
mij zoo diep ongelukkig, dat het waarachtig was, of mij 
het bonzend hart zou barsten in de boezem.’3 

De volgende dag bezocht hij een laatste keer het sta-
tionskoffiehuis Zomerzorg, en – ‘roef, daar stoof Fran-
çois HaverSchmidt de koude, ploertige maatschappij in 
de armen.’4 De man die dankzij zijn verzen in de Leidse 
Studenten-almanak naam had gemaakt als Piet Paaltjens, 
zou zijn leven lang met weemoed op zijn studententijd 
terugkijken – en de Leidse studenten bleven hem op 
handen dragen.

Couvée, Plooi en Knaap

Al tijdens HaverSchmidts leven kreeg Piet Paaltjens een 
cultstatus in Leiden. De bundel Snikken en grimlachjes, 
verschenen in 1867 – toen HaverSchmidt predikant 
geworden was in Schiedam – gold al spoedig als een werk 
dat op geen enkele Leidse studentenkamer mocht ont-
breken. In 1877 merkte de schrijver op dat ‘P.P.’ nog altijd 
‘welbekend bij de studenten’ was.5 En in Het Nieuws van 
den Dag schreef men in diezelfde tijd dat ‘de akademische 
jongelingschap’ nog altijd bij Piet Paaltjens zwoer.6 

Die populariteit blijkt ook uit het feit dat enkele Leidse 
studenten in 1885 de ‘dispuutvereeniging’ Piet Paaltjens 
oprichtten, waarvan ze HaverSchmidt op de hoogte 
stelden: ‘Moge de vereeniging zich die naam waardig 
betoonen.’7 De oprichter was Bruno L. van Albada, een 
Fries van geboorte, die nog godsdienstonderwijs van 
HaverSchmidt had gekregen. Van hem was het voorstel 
om het dispuut naar Piet Paaltjens te vernoemen, dat 
door de overige leden ‘met acclamatie’ werd aangenomen. 
Hij besloot zijn schrijven met: ‘Moge het “leve Piet Paal-
tjens” dat straks werd aangeheven nog gedurende tal 
van jaren in veler harten neerklinken, en uw streven om 
voor de maatschappij te zijn wat in uw vermogen is ons 
aller eigendom worden.’8 Over de verdere activiteiten 
van deze vereniging is helaas niets bekend. Wel weten we 
dat het de schrijver op zijn verjaardag in 1889 per tele-
gram een gelukwens stuurde.9

Piet Paaltjens’ verzen nodigden ook uit tot het bezoe-
ken van bepaalde plaatsen in de stad. In zijn gedicht ‘Drie 
studentjes’ heet het: ‘Nooit, zei hij, daalde de zonne/ 
Zóó blozend van wellust in zee,/ Als toen hij voor ’t eerst 
háár zag kijken/ Naar de goudvischjes van COUVÉE.’10 
Jacobus Couvée was de eigenaar van het al genoemde 
etablissement Zomerzorg.11 In het Algemeen Handelsblad 
van 1877 kon men daarover lezen: ‘Komt men vroeg 
genoeg in Leiden, dan zal men niet verzuimen eerst eens 
een kijkje te nemen in Zomerzorg, vlak bij het station. 
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Niet dikwijls zal men een zoo keurig onderhouden tuin 
vinden, als deze en zijn goudvisschenkom is vereeuwigd 
in de gedichten van wijlen Piet Paaltjens.’12 

Alle Leidse studenten wisten dankzij Piet Paaltjens 
ook wie ‘Plooi’ was, de sociëteitsbediende van Minerva, 
die de bleke jongeling voor het laatst zou hebben gezien 
voordat hij tussen twee biljarttafels was verdwenen en 
die ook voorkomt in het gedicht ‘Drie studentjes’. Plooi 
heette in werkelijkheid Daniël Montagne. Hij werd 
geboren in 1815, vocht tegen de Belgen en werd kort 
daarna aangesteld als bediende voor de leeskamer van 
de studentensociëteit. Mede doordat hij door Paaltjens 
vereeuwigd was in diens vers, was hij uitgegroeid tot 
‘een der populaire figuren’ in de academiestad. Dat bleef 
hij ook toen hij omstreeks 1866 afscheid nam van de 
studenten vereniging en bediende werd van het Leidse 
muziekgezelschap Sempre Crescendo. Toen Plooi in 1890 
na een ‘langdurige en pijnlijke ziekte’ stierf, werd dit in tal 
van kranten gememoreerd. Het Leidsch Dagblad publi-
ceerde een vrij uitvoerig ‘in memoriam’.13 Zelfs in Indië 
werd Ploois overlijden gemeld.14 Tien jaar eerder had 
HaverSchmidt de oude Plooi nog een plaats gegeven in 
zijn gedicht ‘Reünie’ (1880). De tijd had intussen niet 
stilgestaan:

En vruchteloos mag Plooi nog
Beproeven, of hij u nog ziet:
Gij, vluggerd van voordezen,
Zijt immers dat buikje niet?
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Helaas, Plooi zelf heeft een buikje,
En Knaap – hem ontzonk de schaar;
Vater Muller en Juf15 ook, die rusten
Voor altoos nu bij elkaar.16

In de tweede strofe verwees HaverSchmidt naar kapper 
Knaap. Zijn naam leeft nog altijd voort in deze tongue 
twister: ‘Kapper Knaap, de knappe kapper, knipt en kapt 
heel knap, maar Knip, de knecht van kapper Knaap,  
de knappe kapper, knipt en kapt nog knapper dan Knaap, 
de knappe kapper, knipt en kapt.’ Net als Plooi was hij 
door Paaltjens vereeuwigd in een gedicht, in dit geval 
immortelle ‘LX’:

Toen Knaap mij de laatste maal knipte,
Was hij aangedaan onder zijn werk.
‘Wat wordt u al grijs!’ sprak hij somber,
‘Ik vrees, u studeert te sterk.’17

In 1886 ontving HaverSchmidt een brief van de coiffeur 
P.J.W. Knaap, de zoon van kapper Knaap. Daarin schreef 
hij dat HaverSchmidt een klant was geweest van zijn 
vader, Pieter Johannes Knaap, die in 1872 was overleden. 
Sinds Paaltjens zijn vader vereeuwigd had, hoorde hij de 
studenten die zijn kapperszaak op de Breestraat (num-
mer 118) bezochten, daar vaak over spreken. Daarom 
verzocht hij HaverSchmidt om een exemplaar van diens 
Snikken en grimlachjes. Niet dat hij er zelf geen zou kun-
nen kopen, maar hij hoopte dat de auteur hem het werk 
persoonlijk zou willen schenken.18 HaverSchmidt stuurde 
de kapperszoon vervolgens een brief met een portret 
toe, met de opdracht: ‘Den waardigen zoon en opvolger 
van den hoogst verdienstelijken kapper (coiffeur-parfu-
meur) P.J. Knaap, die eenmaal eigenhandig de zangerige 
lokken knipte van den student P.P.’19 Dat geschenk overtrof 
Knaaps verwachtingen: ‘Wat mijn hart gevoelde kan ik 
als gewoon burgerman niet met mijn pen beschrijven’.20 

Knaap liep zo van enthousiasme over, dat hij dit met 
iemand moest delen. Direct nadat hij het pakketje had 
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De liefde van/voor Piet Paaltjens

Dat de geestdrift van de Leidse studenten voor Piet 
Paaltjens in de negentiende eeuw niet verzwakte, blijkt 
uit het feit dat omstreeks 1871 de ‘sentimenteel-humo-
ristische schets’ De liefde van Piet Paaltjens verscheen van 
een zekere J.C. (Jan) Philipsen. Wie is deze auteur? Was 
het wellicht een zoon van HaverSchmidts studievriend 
Jacques Philipsen?25 In het werk komen allerlei figuren 
voor die ook in de Snikken en grimlachjes figureren, zoals 
Piet, Kaai, Sand, Plooi en Haas. De tekst is doorspekt 
met verwijzingen en was kennelijk bedoeld voor een 
(Leids) studentenpubliek dat de bundel kende.

Uitgangspunt is Paaltjens’ gedicht ‘Aan Rika’ uit de 
rubriek ‘Tijgerlelies’. Zoals bekend beschrijft hij daarin 
hoe hij de vrouw van zijn dromen, een blonde godin met 
blauwe ogen, in een trein ziet die de trein waarin hij zelf 
zit passeert – een korte kennismaking die lang genoeg 
duurde om hem het ‘eindloos levenspad met fletsen lach’ 
te doen vervolgen. Rika blijft namelijk zitten waar ze zit, 
en werpt zich niet in allerijl in zijn armen: ‘Gij vreesdet 
mooglijk voor een spoorwegramp?/ Maar, RIKA, wat 

geopend, ging hij naar de student die bij hem inwoonde 
toe om hem het geschenk te tonen:

Ik klopten bij half twaalf en stoorden hem in zijn studie 
daar hij hard blokt voor zijn candidaats en ik liet hem 
onmiddellijk uw Portret en brief lezen. De eerste uit-
roep was dat is Allemagtig mooij stond direct op ging 
na zijn Boekenkast kreeg Snikken en grimlachen er uit 
las enkelen verzen mij voor en vergeleek uw Portret 
met de plaat uit het boek het Bureau werd gesloten 
het werken voor dien avond gedaan en onmiddellijk 
trok hij met de brief naar de kroeg om de Jongelui 
deze gewigtige gebeurtenis mede te deelen. Ik ging 
toen na bed het was bijna 12 uren en kon niet de slaap 
vatten zoodat ik de klok 1 hoorden slaan ik het besluit 
nam als ik om half 2 niet sliep om op te staan en uw te 
gaan schrijven doch ben voor dien tijd de vlag gaan 
strijken. Mijnheer mijn gedachten duizelt bij alles wat 
er doorgaat en voor mijn geest zweeft.21

Kapper Knaap had drie kinderen, onder wie één zoon, 
die hij niet toevallig Piet had genoemd. Als hijzelf zou 
komen te overlijden, was het portret voor hém, zo had 
hij zijn vrouw Antje laten weten: ‘Mijnheer ik ben juist 
bezig mijn Salon te restaureren uw portret hangt er 
heden reeds te prijken en zal een sieraad wezen onder 
het wapen der jongelui Virtus Concordia Fides’ (‘Deugd, 
Eendracht en Trouw’ – nog altijd de zinspreuk van het 
Leidsch Studenten Corps). De tijden waren nochtans 
veranderd, aldus Knaap. Vroeger had zijn vader alle stu-
denten geknipt, maar ‘door verschillende concurrenten 
op verschillende punten der stad is het hun gemakkelijk 
dan hier dan daar eens in te loopen en zijn zij verander-
lijker dan voorheen.’ Gelukkig waren er nog altijd genoeg 
studenten die geknipt moesten worden. Helaas had hij 
nu nog altijd niet een exemplaar van Snikken en grim-
lachjes in bezit, maar hij hoopte dat dit geluk hem nog 
eens ten deel zou mogen vallen. Het portret dat Haver-
Schmidt hem geschonken had, overtrof al ruim zijn  
verwachtingen. Hij zegde toe binnenkort in Schiedam 
langs te komen om HaverSchmidt persoonlijk te kunnen 
bedanken.22 Hoeveel indruk het geschenk van Haver-
Schmidt maakte, blijkt ook uit het feit dat er in Indië 
melding werd gemaakt van deze ook voor Nederlanders 
in den vreemde curieuze gebeurtenis.23 

Toen de kapperszaak van P.J.W. Knaap in 1903 voor-
goed zijn deuren sloot, omdat de eigenaar verhuisde en 
de winkel van de hand deed, verscheen er een berichtje 
in Het Nieuws van den Dag: 

‘Toen Knaap mij de laatste maal knipte’ zal men zich 
herinneren uit de gedichten van Piet Paaltjens. Thans 
zal Knaap vermoedelijk spoedig voor het laatst 
geknipt hebben. In het ‘Leidsch Dbl.’ zien wij, dat de 
Heer P.J.W. Knaap, wiens kapperszaak ongeveer 150 
jaren te Leiden is gevestigd geweest, de stad gaat ver-
laten en dat de zaak hoogstwaarschijnlijk zal verkocht 
worden. Zooals men weet, blijft de illustre naam 
Knaap leven in de zaak van den kleinzoon op het 
Rokin te Amsterdam.24
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De Haverschmidt- collectie in Leiden

Na de dood van François HaverSchmidt werd diens 
nalatenschap beheerd en geordend door zijn zoon 
 François junior. Hij was geen voorstander van de vele 
huldeblijken die zijn vader postuum ten deel vielen, 
maar kon ze ook niet verhinderen. Aan Johannes 
Dyserinck schreef hij in een brief van 7 juni 1910:  
‘Ik beschouw de nagedachtenis van mijn vader als 
publiek domein, waar mede een ieder kan doen wat 
hij verkiest.’ Hij overleed in 1928, achtenvijftig jaar 
oud, op dezelfde leeftijd als zijn vader. Twee jaar later 
verwierf de Maatschappij der Nederlandsche Letter-
kunde te Leiden het archief van HaverSchmidt,  
waar de auteur sinds 1870 lid van was geweest; de 
benoemingsbrief is bewaard gebleven. De Haver-
Schmidt-collectie, die thans is ondergebracht in de 
Univer siteitsbibliotheek Leiden, bestaat uit een grote 
ver zameling brieven, drukken, documenten en 
 manu scripten, waaronder vele top stukken, zoals het 
hand schrift van Snikken en grimlachjes, handgeschreven 
preken en eigenhandige tekeningen.

Portret van Piet 
Paaltjens uit  
de eerste druk van 
zijn Snikken en 
grimlachjes (1867).
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[1871].

kon zaalger voor mij zijn,/ Dan, onder helsch geratel en 
gestamp,/ Met u verplet te worden door één trein?’26 

Het eerste deel, ‘De student’, speelt zich af op de 
‘kast’ (kamer) van Haas (HaverSchmidt) op 9 oktober 
1853, waar zich ook zijn vrienden Kaai (Willem van der 
Kaay) en Sand (Adriaan van Wessem) bevinden. Ze hef-
fen het glas als het lot van hun vriend Piet ter sprake 
komt, een bleke jongeling met handen ‘koud als ijs’, die 
zich op een gegeven moment bij hen voegt. Paaltjens 
beklaagt zijn lot:

Voor mij bloeit geen vriendschap, geen liefde;
Voor mij bloeit geen wellust, geen trouw,
Geen vreugde, geen hoop en geen toekomst;
Och! leen asjeblief mij een touw!27

Zijn vrienden vragen wat hem mankeert, en Piet legt uit 
dat hij verteerd wordt door de liefde voor een prachtig 
Fries meisje, Rika. Hij heeft haar ontmoet toen er brand 
was en de ‘alarmklok klepte’ – een geluid als van een 
Turkse trom. Ze vroeg hem toen waar de brand was en 
hij wees het haar. Een tweede ontmoeting vond plaats 
op het ijs, bij het schaatsen. Ze is echter hopeloos onbe-
reikbaar voor hem, omdat ze zich geëngageerd heeft 
met een luitenant (een verwijzing naar immortelle 
‘LXXII’). 

Zijn vrienden proberen Piet op te beuren, maar 
tevergeefs. In een volgende scène zien we de vrienden in 
gesprek met de bediende Plooi. Die vertelt wat er met 
de bleke jongeling is gebeurd. Terwijl hij in de sociëteit 
toekeek hoe er een potje biljart werd gespeeld, kwam 
Paaltjens, die eruitzag alsof hij zou gaan sterven, bij hem 
staan, zuchtend en steunend. Hij gaf Plooi een gulden 
om hem te bedanken:
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Het tweede deel speelt zich veertien jaar later af in het 
logement van een zekere ‘Doortje Schletten’ te Leiden. 
Die naam is nogal opvallend, maar op de hoek van het 
Noordeinde en het Kort Rapenburg bevond zich het 
logement van Moeder Schlette, waar R.C. Bakhuizen 
van den Brink in 1842 nog een tijd heeft gewoond. 
Mogelijk gaat het hier om een dochter. Er werden in de 
negentiende eeuw veel promotiepartijen gehouden.30 
Wederom zijn Haas, Sand en Kaai bijeen om hun vriend 
Piet te herdenken. 

Terwijl de vrienden praten, brengt een bediende een 
brief van Piet. Deze blijkt juist op dat ogenblik in Leiden 
te zijn. Hij komt, beladen met hoeden en dozen, binnen 
en vertelt dat hij zijn Weltschmerz definitief achter zich 
heeft gelaten. Dat komt omdat hij getrouwd is met… Rika. 
De vrienden vragen hoe dat mogelijk is, en Piet legt uit 
dat alles op een misverstand berustte. Niet Rika was 

‘O PLOOI!’ zoo sprak hij verder,
‘Mijn lamp is uitgedoofd; –
Zij wil mij niet tot herder, –
Zij heeft mij niet geloofd.
Zij is zoo goed, zoo teeder,
Zoo zacht, zoo wonder mooi;
Ik zie haar nimmer weder,
O PLOOI! o PLOOI! o PLOOI!’28

 
Hierna verdween Paaltjens tussen twee biljarten. Aan 
het slot heffen de vrienden samen een lied aan: ‘Sublime 
PIET! vertrapt genie!/ Verschriklijk is dees stond!/ Gij 
scheiddet van de brave drie,/ En dwaalt nu de aarde 
rond.’ De vrienden spreken af voortaan elk jaar samen 
te komen om te vragen of hij is teruggezien en zweren 
een eed: ‘Wee hem! Die ooit PIET PAALTJENS/ Een 
oogenblik vergeet!’29

Virtus, Concordia, Fides

In juli 2020 heeft de Universiteitsbibliotheek Leiden 
een grote collectie Nederlandstalige liedjes als schen-
king ontvangen, bestaande uit ruim vierduizend lied-
bladen, liedboekjes en gelegenheidsgedichten uit de 
negentiende en twintigste eeuw, uit het bezit van de 
Haagse verzamelaar Jos Swiers. In deze Collectie 
Swiers bevindt zich  onder meer Virtus, Concordia, 
Fides. Een lied bij de banier van het Leidsche Stud. Corps 
(1878), gecomponeerd door Floris Willem van Styrum 
(1855-1929) en met een tekst van Conrad Theodor 
van Deventer (1857-1915). 

Van Styrum studeerde rechten in Leiden en werd 
daarna advocaat en politicus; van 1900 tot 1909 zat hij 
in de Tweede Kamer voor de liberalen. Van Deventer 
studeerde aanvankelijk Indische talen en later rechten 
in Leiden. Na zijn studie was hij werkzaam als Indisch 
rechterlijk ambtenaar te Semarang. Hij is vooral bekend 
vanwege het essay dat hij in 1899 in De Gids publiceerde, 
‘Een Eereschuld’, waarin hij zijn landgenoten wees op 
hun verantwoordelijkheid ten aanzien van Nederlands-
Indië. Het vormde het startsein voor de Ethische 
Politiek, die niet alleen gericht was op de exploitatie 
van de kolonie, maar ook op de belangen van de 
inheemse bevolking. Daarom ging men investeren in 
onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur. Die 
idealen droeg hij na zijn terugkeer uit Indië ook uit als 
lid van de Tweede en Eerste kamer (1905-1915).

Beide mannen kenden elkaar vermoedelijk van hun 
rechtenstudie en waren allebei lid van Minerva. Het 
lied, dat een vaste plaats moet hebben verworven in 
het studentenrepertoire, werd later opgenomen in 
het Nederlands volksliederenboek (1897) van Daniël de 
Lange en G. Kalff. De eerste strofe luidt:

Wat flonkert gij fier op het donker fluweel
Vijf pijlen verbonden tot één!
Te zamen een machtig en krachtig geheel,
Zoo broos en zoo zwak elk alleen. 
Ja scherp kunt ge zijn – een vijfnaaglige klauw!
Waar hulp eischt uw vorst en uw land…
Maar, oorlog of vrede steeds bind’ u de band,
De band van Deugd, Eendracht en Trouw!
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gedenksteen op de Hogewoerd (nummer 63) geplaatst, 
op de gevel waar HaverSchmidt als student – boven de 
doodbidder Van Ewijk – had gewoond. Die gedenksteen 
was een initiatief van H.W. Jeltes, reünist van het Leidsch 
Studenten Corps. De gevelsteen, die was afgedekt met 
de Friese vlag, werd door Jeltes onthuld, nadat de praeses 
collegii had gesproken. Vervolgens hieven de studenten 
het ‘Iö vivat’ aan, waarna zij zich naar de sociëteit bega-
ven om daar – aldus een verslaggever ter plaatse – 
‘althans weer enige uitwendige droogte op te doen’.36 
Een andere journalist meldde: ‘Hoge hoeden, paraplu’s, 
staag neervallende regen uit een grauwgrijze hemel,  
het was allemaal een décor, dat bij een plechtigheid voor 
de melancholieke Piet Paaltjens paste.’37 

In 2016 is er nog een klein portret van Piet Paaltjens 
aangebracht op de gevel van Minerva, met uitleg bij het 
muurgedicht dat daarop is aangebracht – de laatste strofe 
uit een gedicht van HaverSchmidt uit 1889, geschreven 
ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het 
Leidsch Studentencorps:

Virtus, kracht, deugd, den grondslag van ’t gebouw 
Concordia, die allen bindt te zamen,
En Fides – lest maar best – onschendbaar trouw:
Houd vast die drie, en gij leeft eeuwig. Amen.38

verloofd met een luitenant, maar haar tweelingzus 
Marie, die sprekend op haar lijkt. Al die tijd was hij dus 
voor niets ongelukkig geweest! Een maand geleden 
bevond hij zich in de opera te Parijs. De hoofdrolspeler 
speelde zo beroerd dat Piet op een gegeven moment het 
podium was opgegaan, hem had weggestuurd en ver-
volgens zijn eigen klachten had geuit. Toen hij na afloop 
‘verbrijzeld’ achter de coulissen kwam, stond Rika daar 
op hem te wachten.31 Nu was er van lijden geen sprake 
meer. Het stuk eindigt met het gezamenlijk zingen van 
een lied op de melodie van Tollens’ volkslied. Paaltjens 
krijgt het slotwoord: 

Ge treurdet om ’t smartelijk scheiden,
Om d’armen, den droevigen PIET;
Ge weet wat het is, zóó te lijden;
Mijn snikken vermaakten u niet,
Nu zijn we voor goed weêr hereenigd,
Mijn grimlach, hij smolt voor de zon
Der liefde, der vriendschap. Gelukkig
Dat alles veranderen kon.
Komt, heffen wij nogmaals den beker,
Met schuimenden, gloeijenden wijn,
En orgelen we een- en vierstemmig
Het eeuwig studenten-refrein.32

Hierna heft het hele gezelschap het ‘Iö vivat’ aan en is 
het stuk ten einde. Piet Paaltjens, de bleke jongeling, was 
gelukkig geworden met Rika – wie had dat ooit gedacht? 
Het is, gezien de jolige toon en de verwijzingen naar 
Minerva, drank en het ‘Iö vivat’ aan het einde waar-
schijnlijk dat De liefde van Piet Paaltjens in Leidse studen-
tenkringen is ontstaan. Of het stuk ooit werd opge-
voerd, weten we niet.

Hulde aan HaverSchmidt

Aan het einde van zijn leven was er van de opgewekte, 
vrolijke student die HaverSchmidt ooit was geweest, 
weinig meer over. Na de plotselinge dood van zijn vrouw 
in 1891 kon hij niet meer gelukkig zijn. Op 19 januari 
1894 maakte hij een einde aan zijn leven door zich op te 
hangen aan het koord van zijn bedsteegordijn. Vier dagen 
later werd HaverSchmidt naar de algemene begraaf-
plaats van Schiedam gedragen. De plechtigheid was sober, 
zonder veel vertoon. Het waren vooral Schiedamse 
notabelen die de dominee de laatste eer bewezen.33 Het 
is niet verwonderlijk dat het enige niet-Schiedamse hul-
deblijk werd verzorgd door de Leidse studenten. Namens 
het corps werd er een krans op de lijkbaar gelegd.

Zestien jaar later zouden de Leidse studenten nog-
maals hun gehechtheid aan HaverSchmidt tonen. In 1910 
vierden zij het lustrumfeest van de universiteit, die 335 
jaar bestond. Op de sociëteit Minerva vond een receptie 
plaats. Daar werd een bronzen herinneringsmedaillon 
met het portret van HaverSchmidt en profil plechtig 
gepresenteerd.34 Op een eikenhouten ‘bandstuk’ was de 
naam Piet Paaltjens geschreven, evenals de jaren dat 
HaverSchmidt in Leiden studeerde: 1852-1858. Het monu-
ment, dat een plaats kreeg in de vergaderkamer, was 
gemaakt door A.W.M. Odé en een initiatief van Johannes 
Dyserinck, die twee jaar eerder zijn biografie van Haver-
Schmidt had gepubliceerd.35 

Op 7 juni 1955, op een regenachtige dag, werd er een 
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