Steven ten Cate (1853-1880) keldergraf 242, vak C
Student, die omkwam bij een scheepvaartongeluk in IJmuiden
Personalia
Geboren: 5 mei 1853 te Sneek
Zoon van: Jan Stevensz ten Cate en Popkje Tuymelaar
Ongehuwd
Overleden: 23 oktober 1880 te Velsen
Begraven: 27 oktober 1880
Samenvatting
Steven ten Cate wordt in 1853 in een burgemeestersgezin te Sneek geboren. Steven
is het oudste kind en heeft twee broers en vier zussen. Na de Latijnse school gevolgd
te hebben, gaat Steven in 1871 in Leiden rechten studeren. Hij woont op de Vismarkt
bij een hopspita en is lid van het onder Minerva vallende streekgenootschap Frisia, dat
in 1833 was opgericht. Steven is een actief lid van Frisia en ook enige tijd voorzitter.
Het jaar erna wordt Steven ingeloot om in militaire dienst te gaan, maar hij laat dat
tegen betaling door een plaatsvervanger doen, een legitieme wijze om de dienstplicht
te ontlopen. Met zijn studie wil het niet erg vlotten. Hij keert tijdelijk terug naar Sneek,
maar schrijft zich in 1874 weer in bij de Leidse universiteit. In maart 1879 zegt Steven
zijn lidmaatschap bij Frisia op; hij blijft wel in Leiden wonen.
In oktober 1880 vertrekt de ss Prinses Amalia vanuit Amsterdam naar Nederlands
Oost-Indië. Een vijftigtal Leidse (oud)studenten, waaronder Steven ten Cate, neemt
afscheid van hun vrienden en vaart op het schip De Groningen een stukje mee.
Bij IJmuiden stappen zij over op de raderboot de Hercules. Kort daarna komt de
Hercules in aanvaring met de Amalia, waarbij een aantal jongelui van de Hercules in
het water belandt. Steven raakt waarschijnlijk bekneld tussen de twee schepen en sterft
aan boord van de Hercules.
Dit ongeval is breaking news en haalt de belangrijkste Nederlandse kranten. Enkele
dagen na dit tragische ongeval wordt hij begraven op de Leidse begraafplaats
Groenesteeg. Hij deelt het graf met medestudent en Frisialid Jan de Hoop.

Grafboek keldergraf 242

Volledige versie
Breaking news
Leiden heeft veel dat ‘universitair’ of
‘academisch’ is: van een bibliotheek en
een kunstcentrum tot een mensa en een
sportcentrum. Een officiële academische
begraafplaats heeft de stad niet maar als
die titel ooit wordt vergeven, is er maar
één die daarvoor in aanmerking komt en
dat is de begraafplaats Groenesteeg.
Daar ligt immers een compleet cortège
aan eminente hooggeleerden. Dat er ook
een aantal studenten is begraven is
minder bekend. Hun vroege dood maakte
indruk op familieleden en medestudenten
maar liet hen geen kans om een naam te
maken die tegen de tand des tijds bestand
was. Eind oktober 1880 slaagde een van
hen er wel in om breaking news te
worden. Over het ongeval waarbij student
Steven ten Cate om het leven kwam
rapporteerden de belangrijkste Nederlandse dagbladen uitvoerig.
Steven ten Cate

Afvaart wordt uitvaart
Op zaterdag 23 oktober 1880 is het aan de kade op de Rietlanden, in het Amsterdamse
Oostelijk Havengebied, een drukte van jewelste. Die middag zal de ss Prinses Amalia
van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland naar Nederlands Oost-Indië vertrekken.
Familie en vrienden komen de passagiers uitzwaaien. Er wordt gezoend, er worden
handen gedrukt en er wordt op schouders geklopt. Kanten zakdoekjes wapperen in de
lucht en vegen traantjes weg. Toch is de stemming niet echt bedrukt. Daar zorgt een
muziekkapel wel voor. En een gezelschap van ongeveer vijftig Leidse studenten.
Ze komen afscheid nemen van oud-studiegenoten die naar de Gordel van Smaragd
gaan om daar de ambtenarij te versterken. Een van de uitzwaaiers is Steven ten Cate.
Als de ss Prinses Amalia van wal is gestoken begeeft Steven zich met het gezelschap
aan boord van de Groningen, een van de schepen die een veerdienst tussen Lemmer
en Amsterdam onderhoudt.

de Prinses Amalia
Het veerschip biedt, tegen betaling, de gelegenheid om nog een eind met de ss Prinses
Amalia mee te varen over het Noordzeekanaal. Het zal niet het laatste schip zijn dat
Steven vervoert. Er zullen er nog twee volgen. De afvaart eindigt echter in een uitvaart.

de Groningen

Het gezin Ten Cate
Als Steven op donderdag 5 mei 1853 in Sneek
wordt geboren belandt hij ook figuurlijk in een
gespreid bedje. De familie Ten Cate behoort tot
de elite van de stad. Steven wordt vernoemd
naar zijn opa die een molen bezit en leerlooier
en burgemeester van Sneek is. Stevens vader,
Jan Stevensz ten Cate, is in de voetsporen van
zijn vader getreden en leerlooier geworden. Ook
hij zal, in 1873, burgemeester van Sneek
worden.
Stevens moeder is Popkje Tuymelaar,
dochter van houthandelaar Siebe Tuymelaar.
Jan en Popkje trouwen in augustus 1851 in
Schoterland. Steven krijgt in de loop der tijd
Opa Steven
gezelschap van twee broertjes en vier zusjes.
Zus Berber zal 46 worden, de andere meisjes, Johanna en twee Anna’s, sterven op
jonge leeftijd. Van de zeven kinderen zal broer Siebe de meeste faam verwerven.

Vader Jan

Moeder Popkje

Broer Siebe

Siebe studeert aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten en vestigt zich op zijn
22e als kunstschilder in Parijs. Daar ontmoet hij onder andere Vincent van Gogh en
raakt hij bevriend met Kees van Dongen. Hij schildert en tekent impressionistische
landschappen en stadsgezichten.

Notre Dame sous la neige (Siebe ten Cate)

Het gezin ten Cate woont in Sneek op stand. Kort na de geboorte van de eerste
dochter, in 1864, verhuist het naar een sjiek pand op Wijde Noorderhorne 1 in Sneek.

Wijde Noorderhorne 1
Steven zal eindexamen hebben gedaan op de Latijnse School in Sneek. Alleen een
gymnasiale opleiding bood in de tijd namelijk toegang tot een universitaire studie.
Verder is er helaas niets over zijn jeugd te achterhalen.

Van Snits naar Sleutelstad
In 1871 schrijft Steven zich aan de Leidse universiteit in als student rechten. Hij neemt
zijn intrek op Vismarkt 8 bij hospita Spaargaren.

Vismarkt nr. 8 tot en met 13 (1866-1876)

De Vrankrijker beschreef in Vier eeuwen Nederlandsch studentenleven wat een
hospita en de oppasser, een soort manusje-van-alles, zoal voor een student deden:
Van den gemiddelden student had de hospita weinig last, zij zorgde voor zijn kachel,
voor het schoonhouden der kamer, voor zijn ontbijt met het keteltje theewater theeslurpen is zijn liefhebberij, koffie is goed voor oude vrouwen - en het avondbroodje.
Voor andere diensten was er de oppasser, […] de hulp van buitenshuis, die elken dag
een aantal kamers afliep om Meneer's kleeren te borstelen, Meneer's schoenen te
poetsen, jasjes te schuieren, sigaren te drogen, wijn in te slaan, boodschappen te
doen, ergens een dictaat of boeken terug te brengen, voorraad te halen en steeds te
verdwijnen met ’t stereotype ‘Nog iets van Meneers dienst?’ De oppasser is een
gedweeë figuur, die zich leent voor spottende prentjes van uitgemagerde mummelmannekes in een veel te wijd zittend afleggertje, die hun middag als baliekluiver
doorbrengen, ofwel de handige slimmeling, vertrouwd met meneer's bijzondere zaken
en overbrenger van suspecte boodschappen.
Student, sjouwerman en soldaat
In 1872 wordt Steven negentien en daarmee dienstplichtig. In de negentiende eeuw
werd door loting bepaald wie die plicht ook daadwerkelijk moesten vervullen. Steven

heeft pech, hij wordt ingeloot. De wet biedt echter de mogelijkheid van plaatsvervanging en Steven maakt daar gebruik van. Op 23 april 1873 dient hij zich met zijn
vervanger, sjouwerman Klaas de Groot, aan bij notaris Binnerts in Heerenveen om het
door de overheid voorgeschreven contract te ondertekenen.

Fragment van het contract

Klaas verplicht zich de dienstplicht van Steven over te nemen. Hij zal daarvoor 425
gulden ontvangen. Hij krijgt elke week vier gulden en na afloop van de dienstplicht het
resterende bedrag.
Klaas zal tevreden geweest zijn met die
regeling. Het weekloon van de sjouwerman was
waarschijnlijk iets hoger dan vier gulden maar
daar stond tegenover dat hij in dienst geen
kosten zou hoeven te maken voor eten, onderdak
en kleding en bovendien een bescheiden soldij
zou ontvangen. Hij zou maximaal een jaar
soldaat zijn. Daarna ging hij nog vier jaar met
verlof maar in die tijd kon hij weer werken. Het
totale bedrag dat hij ontving is ongeveer het
gemiddelde dat destijds in Nederland voor een
vervanging werd betaald.
Steven zal ook tevreden zijn geweest. Hij kan
nu zonder zorgen zijn studie in Leiden
voortzetten.

Een sjouwerman (1841)

Stokkende studie
Dat studeren gaat echter niet van een leien dakje. In april 1874 meldt hij aan
studentenvereniging Frisia in een brief: ‘Er rust op mij hélaas de treurige plicht U te
melden dat ik vooreerst niet weer in de gezellige kring van Frisia zal verschijnen. Mijn
ongelukkig afgelegd propaedeutisch-examen is oorzaak dat ik zeker niet vóór Januari
en misschien ook dan nog niet te Leiden zal terugkomen.’
Steven is gezakt voor zijn examen en teruggekeerd naar Sneek. Vond zijn vader het
welletjes, wilde hij zelf een ‘tussenjaar’ of waren
er andere zaken die hem in Friesland hielden?
Wanneer precies hij weer terug naar Leiden
komt en hoe zijn studie verder verloopt is
onduidelijk. Hij schrijft zich in ieder geval van
1874 tot en met 1877 elk najaar in bij de
universiteit. Voor de daarop volgende jaren
ontbreken zijn inschrijvingen in het archief van
de universiteit. In maart 1879 bedankt hij met
een brief voor het lidmaatschap van Frisia,
zonder opgave van redenen. Hij woont dan nog
in Leiden. In 1879 op de Breestraat en in 1880
op de Herengracht 17, op een steenworp
afstand van begraafplaats Groenesteeg.
Bij zijn dood duiden krantenberichten hem
echter nog steevast aan als student. Voltooide
Steven zijn studie nooit of vergisten de
Herengracht 17
dagbladen zich?
De eerste uitleg lijkt de meest plausibele. Was hij afgestudeerd dan zou hij dat wel
als reden voor opzeggen van zijn Frisia-lidmaatschap hebben aangevoerd. Familie of
vrienden zouden de pers dan waarschijnlijk ook hebben laten weten dat Steven geen
simpele student meer was maar jurist.
De verklaring voor Stevens lange en onvoltooide studie is vermoedelijk voor een
belangrijk deel te vinden in droevige ontwikkelingen in het gezin Ten Cate. Vader Jan
overlijdt namelijk in juni 1876 op 48-jarige leeftijd. In juli 1879 sterft zijn moeder. Ze is
dan 52. Als oudste zoon zal Steven zijn handen vol hebben gehad aan het op orde
krijgen van de juridische en financiële zaken van de familie. Tussen de bedrijven door
verbleef en studeerde hij in Leiden. Daar probeerde hij zich ook te ontspannen. Het
succes waarmee hij dat laatste deed is misschien ook een deel van de verklaring voor
zijn lange maar niet echt florissante academische carrière.
Frisia
Als Steven zijn studie in Leiden begint, wordt hij lid van Sociëteit Minerva. In 1875
verhuist de studentenvereniging van het Rapenburg naar een fonkelnieuw gebouw in
de Breestraat.

Minerva rond 1890

De soos voorziet de heren studenten van eten, drank, gezelschap en jolijt. Friese
studenten ontmoeten elkaar ook in it selskip Frisia (de vereniging Frisia). Het selskip
was in 1834 opgericht, had na 1845 een kwijnend bestaan geleid maar was in 1852
nieuw leven ingeblazen. Een van de ‘heroprichters’ was François Haverschmidt die als
Piet Paaltjens letterkundige roem zou verwerven. Steven wordt in 1873 lid van it
selskip.
De notulen van de bestuursvergaderingen uit die tijd geven een inkijkje in het
studentikoze karakter van it selskip. Op het eerste gezicht komt Frisia over als een
voorname vereniging. Er zijn diverse officiële functies - waaronder die van eerste,
tweede en derde Potestaet (voorzitter) - er wordt contributie geheven, er zijn
bestuursvergaderingen waar notulen van worden gemaakt en de vereniging heeft
vaandels, twee maar liefst. In de praktijk komt het er echter op neer dat er slechts tien
à twintig actieve leden zijn. Die komen eens in de twee weken op zaterdagavond
bijeen.
Men start de bijeenkomst bij een van de leden thuis en bespreekt dan quasi formeel
allerlei praktische zaken zoals boetes, wijzigingen van het reglement en verkiezingen
voor functies. Veel tijd neemt dat doorgaans niet in beslag. Vervolgens gaat men over
tot ‘gezeliggen kout’ en het consumeren van boerenjongens en andere dranken. Rond
elf uur vertrekt het gezelschap naar de soos voor het souper. Ook daar wordt het
nodige vocht geconsumeerd. De notulen vermelden nauwgezet de uitgebrachte toosts.
Van tijd tot tijd heffen de heren een Fries lied aan. In de vroege uurtjes van de ochtend
keert men huiswaarts.

Steven heeft het erg naar zijn zin bij Frisia. In de brief waarmee hij uiteindelijk zijn
lidmaatschap opzegt schrijft hij: ‘De avonden door mij op Frisia doorgebracht behooren
tot de aangenaamste van mijn studentenleven en zullen steeds de prettigste herinneringen bij mij opwekken.’ Zijn inbreng wordt klaarblijkelijk door de andere heren op
prijs gesteld. In 1875 wordt hij verkozen tot vaandrig, de functionaris die zorg draagt
voor de vaandels, en in 1877 gaat hij de commissie leiden die de festiviteiten ter
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Frisia organiseert.

It selskip Frisia; de staande jongeman geheel links is mogelijk Steven ten Cate

Feest
De feestcommissie pakt flink uit. Men start ‘s middags in Hotel Levedag aan de
Breestraat waar leden en oud-leden worden verwelkomd, felicitatietelegrammen van
verhinderden worden voorgelezen en de onvermijdelijke boerenjongens worden
genuttigd.
Dan volgt een rijtoer met vijf rijtuigen ‘oppassers op den bok, en twee daarvan de
officieele en officieuse banier van Frisia’. ’s Avonds is er een feestmaal in de bovenzaal
van de Stadsgehoorzaal met bediening door ‘5 oppassers in rok en kuitjes’ en muzikale
omlijsting door een strijkorkest. De heren onderbreken het diner voor een andere
rijtoer, ditmaal met een muziekkorps, fakkeldragers en Bengaals vuur. ‘De straten
stampvol menschen [,] op vele plaatsen oraties, ’t was luisterrijk’, jubelt het verslag.
Eenmaal terug in de Stadsgehoorzaal wordt er uitgebreid gespeecht en getoost, onder
andere door Steven. Hij wordt zelf door anderen gefeliciteerd met de uitstekende
organisatie. En natuurlijk worden er Friese liederen ten gehore gebracht ‘hetgeen een
meer komisch dan aesthetisch genot verschafte’. Om drie uur ’s nachts sluit de

voorzitter het feest. Waarop alle deelnemers naar Minerva gaan voor de afterparty met
‘restaureerende bouillon’.

Hotel Levedag (1898)

Stadsgehoorzaal (1872)

Het feest heeft Stevens naam definitief gevestigd. Op zijn voorstel wordt van het
verslag van het feest een gedrukte brochure gemaakt. It Selskip verkiest hem in
februari 1878 tot voorzitter. Als hij in oktober van dat jaar stopt als voorzitter wordt hij
prompt gebombardeerd tot erelid.

Fragment van de notulen. Met zijn handtekening keurt Steven die goed.
Daaronder wordt vermeld dat de vergadering van 9 maart 1878 plaats
vindt ten huize van de Heer ten Cate

Maar ik sterf
Vrijwel alle belangrijke landelijke dagbladen en veel regionale en lokale dagbladen niet op de laatste plaats de Leidse - doen verslag van het ongeval waarbij Steven op
zaterdag 23 oktober 1880 om het leven komt. De redacties schrijven ijverig (delen van)
elkaars artikelen over en geven er een eigen kleur aan. De artikelen lijken voornamelijk
gebaseerd op verhalen van mensen die getuige waren van het ongeval. Ze spreken
elkaar echter op bepaalde onderdelen tegen.

Algemeen Handelsblad 25 oktober 1880

Zeker is echter dat het gezelschap dat op de Groningen voer, bij de sluizen van
IJmuiden besluit om een andere boot te huren en zo de escorte van de ss Prinses
Amalia op zee voort te zetten. Het is de sleepboot Hercules die zich met schoepraderen voortbeweegt.

Links de Hercules

Dit schreef het Leidsch Dagblad over de gebeurtenissen:
‘Zij [de Hercules – PdL] nadert haar [de Amalia - PdL] hoe langer hoe meer; de muziek
die de Leidsche studenten bij zich hadden…deed zich reeds bij herhaling hooren;
eindelijk ter zijde van de “Prinses” varende, tracht zij haar onder daverende hoezees
en luide toejuichingen door ter zijde om te varen, vóór te komen; doch er was ook hier

weer iets dat zijn invloed deed gelden: de wind of liever storm. Daardoor kon de
“Herkules” niet alleen niet ver genoeg van de “Prinses” afblijven, maar kwam er zelfs
in haar voortstuwende vaart steeds dichter bij, terwijl zij aan den anderen kant
bovendien nog de zuiging van het vertrekkende stoomschip had.
Het verschrikkelijke oogenblik had dan ook eindelijk plaats. Met vreeselijk geweld
kwam de “Herkules” met zijn raderkast tegen de “Amalia” aan, eerst naar beneden,
toen naar boven. Alles op het dek vloog en stoof door elkaar. er heerschte een
algemeene verwarring en ontsteltenis.
Ieder riep om hulp. Anderen trachtten zich aan de “Prinses Amalia” vast te klemmen,
doch moesten haar weder loslaten door een nieuwen schok, die hen tegen het dek of
wat daarop stond rukte. Zij waren er echter nog gelukkig aan toe, want anderen
kwamen tusschen beide schepen terecht en kregen door botsingen in hun doodsangst
meerdere of kleinere verwondingen. Het vreeselijkste lot trof daarbij echter den heer
ten Cate, jur.stud. alhier, die aan verschillende lichaamsdeelen zoodanig gekwetst
werd dat hij, nadat men hem weder op de “Herkules” had kunnen krijgen, binnen enige
minuten onder het vreeselijkste lijden den geest gaf. Omgeven door zijn lotgenooten
en medestudenten moeten zijne laatste woorden nog aan het Leidsche studentencorps zijn gewijd geweest.’
In een eerste update komt de krant met een andere versie van Stevens dood:
‘Toen het gevaar geweken was werd de heer Ten Cate gevonden achterover op het
dek liggend en zieltogend; hij overleed reeds ongeveer 15 minuten later in de armen
zijner vrienden.’
Een tweede update verklaart:
‘De studenten die bijeenstonden [op het voordek van de Hercules - PdL] zouden
ongedeerd zijn gebleven, indien ze rustig op hun plaats gebleven waren. Doch
vertrouwende op hun jonge kracht en vlugheid poogden ze zich te redden aan boord
van de mailboot [de Amalia - PdL]. Staande op de verschansing der boot, werkten ze
zich op en grepen het netwerk dat onder de banken der mailboot is aangebracht om
kinderen op dek te beschermen. Twee der studenten vielen toen ze dit poogden te
doen in zee. De heer ten Cate was schrijlings op een der davits [takel - PdL], waaraan
de sloepen hangen, meenend daar in veiligheid te zijn, doch de davits draaiden bij den
schok, en pletterden hem tegen de mailboot. Aan de gevolgen dier kneuzing overleed
de jonkman…’
Het Nieuws van den dag heeft nog een andere versie van de laatste minuten van
Steven:
Het droevigste lot trof den heer Ten Cate, geboortig uit Sneek, en mede studeerende
te Leiden. “Afgeslagen van de Suezboot”, zooals de verklaring van sommigen luidt, of
“bekneld tusschen de Amalia en de davids [sic - PdL] van de Hercules, waaraan hij
hing”, gelijk anderen zeggen, viel hij de boot neer, maar zoo ongelukkig, dat hij
gevoelde dat het met zijn leven gedaan was. Toen hij na den ongelukkigen val in de
armen van zijn vriend Ferwerda lag, vroeg deze hem: ”kent gij mij nog?” “Ja,” was het
antwoord, “ja, ik ken je wel, maar ik sterf.” En weinige minuten later was hij overleden.’

Stevens lichaam wordt overgebracht naar Hotel Willem Barents in IJmuiden. Ook de
gewonden worden daarnaartoe gebracht. Twee van hen waren in het water gevallen
maar daaruit opgevist door de sloep van de loods die de Amalia kort daarvoor had
verlaten.
Veertien opvarenden van de Hercules - twaalf studenten en twee stokerjongens worden echter nog vermist. Men vermoedt dat ze erin geslaagd zijn om aan boord van
de Amalia te klauteren. Op zondagavond bevestigt de kapitein van de Amalia met een
telegram vanuit Southampton dat de veertien inderdaad aan boord zijn. De opluchting
is groot. De ‘verstekelingen’ verlaten het schip in de Engelse havenstad en keren direct
naar Nederland terug.
Over de oorzaak van het ongeval wordt in de dagbladen ijverig gespeculeerd. Van
sterke wind of zelfs storm, zoals aanvankelijk werd gemeld, was in ieder geval geen
sprake, zo wijst het weerbericht van die dag uit. Was het dan de fout van de kapitein
van de Hercules? Voer hij te dicht op de Amalia en werd zijn schip zo in het kielzog
van de Amalia gezogen? Voor een kapitein van een sleepboot zou dat een beginnersfout van jewelste zijn geweest. Die verklaring ligt dus niet voor de hand. De oorzaak
moet waarschijnlijk eerder bij de studenten op de Hercules worden gezocht. Bij het
naderen van de Amalia drong een grote groep van hen naar de voorkant van de
sleepboot die het dichtst bij de Amalia was. De Hercules maakte daardoor slagzij en
werd stuurloos, met een aanvaring als gevolg.
Uitvaart
Op dinsdag 27 oktober maakt Steven zijn laatste vaartocht. De Leydse Courant
berichtte:
Het lijk van den heer ten Cate is heden morgen van IJmuiden vervoerd in eene
prachtige kist, gedragen door ingezetenen van IJmuiden. De stoomboot Anna nam het
stoffelijk overschot aan boord, onder geleide van een commissie uit de studenten, om
het herwaarts over te brengen. Morgen zal de begrafenis plaats hebben.

de stoomboot Anna

Op 28 oktober plaatst Stevens familie onderstaande overlijdensadvertentie in het
Leidsch Dagblad.

Ook van de begrafenis zelf doen veel landelijke en regionale dagbladen verslag. Dit
schrijft de Leydse Courant:
‘Reeds lang voor den tot de ter-aarde-bestelling bestemden tijd had zich heden
voormiddag op de begraafplaats aan de Groenesteeg eene zeer talrijke schare
vrienden, bekenden en belangstellenden vereenigd, om door hunne tegenwoordigheid
eene laatste hulde te brengen aan de nagedachtenis van den ll. Zaturdag, bij het
ongeval te IJmuiden, zoo noodlottig omgekomen student S. ten Cate. Het studentencorps, hoewel door het collegium en deputatiën uit disputen, waarvan de overledene
lid was, vertegenwoordigd, telde buitendien onder de aanwezigen honderden zijner
leden, die persoonlijk de laatste eer aan den onder hen algemeen beminden doode
wilden komen brengen.
De stoet, deftig, schoon eenvoudig, naderde omstreeks 11 ure de begraafplaats. Op
het lijkkleed waren een drietal kransen van levende bloemen gehechte, waaronder
eene van het studenten-gezelschap “Frisia”. Later, toen de kist op de baar was
geplaatst, werd daaraan nog eene prachtige, uit zwarte en witte kunstbloemen
bestaande, door den praeses, namens het geheele studenten-corps, toegevoegd.
Toen de kist in de groeve was nedergelaten, bragt een der vrienden van den
overledenen, de heer E. Baak, jur. doct*, een warm woord van hulde aan den
ontslapene, wien hij, bij het plegtig toeroepen van een afscheidsgroet, het getuigenis
gaf, dat hij wèl was een vriend geweest, die, door zijn goed hart en aangenamen
omgang, zijne vrienden naauw aan zich verbonden had.
Na hem sprak de praeses van het corps, de heer J.A. de Vicq, de aanwezige
familieleden toe om hen te troosten bij den droevigen pligt, dien zij thans vervulden;
hoewel het hun daarbij zeker goed zou doen te zien de huldeblijken, die den
overledene werden gebragt. Hij wees er in het algemeen op hoe de onverbiddelijke
dood in de laatste jaren, uit het studenten-corps, vele offers had gevraagd, en hoe
thans weder een van de oudste leden van het corps, één van die mede-studenten,

waarop men steeds staat kon maken, op zoo noodlottige wijze aan zijne familie en
vrienden was ontvallen. Maakte de pijnlijke onzekerheid, waarin men ll. Zaturdag had
verkeerd, weldra voor gunstiger berichten plaats, hoe weinig had men toch kunnen
denken, dat één daarbij op zoo ongelukkige wijze den dood zou vinden. “Zijne assche
rust in vrede!”
Door een der familieleden, den heer ten Cate Fennema, werd daarop, namens hen,
den aanwezigen, voor hunne tegenwoordigheid en voor de blijken van toegenegenheid
op de groeve nedergelegd, dank gezegd.
Het was eene aandoenlijke plegtigheid. Men kon het allen, vooral hen, die aan den
togt van ll. Zaturdag hadden deelgenomen, aanzien, dat zij den ernst van het oogenblik
beseften, waarbij het stoffelijk overschot van een jongen man, zoo plotseling in de
kracht zijns levens weggerukt, aan de aarde werd toevertrouwd. Die oogen, anders
zoo tintelend van levenslust en onbezorgdheid, waren thans niet alleen vochtig van
weemoed, maar menige traan biggelde hier en daar langs de kaken, en men
schaamde zich die niet, tolken als zij waren van die ware menschelijkheid, die zich juist
in zulke oogenblikken het ongedwongenst openbaart.’
Het Frisia-graf
Steven is begraven in een keldergraf 242 in vak C. Wie het graf opzoekt zal
teleurgesteld worden. Er is niets te zien. Een grafsteen ontbreekt. Die is vermoedelijk
onherstelbaar vernield of uiteengevallen. Een verhaal zit er nog wel aan vast. Uit het
grafboek blijkt namelijk dat het graf iets meer dan drie maanden voor Stevens dood,
op 12 juli 1880, is gekocht door Jelle de Hoop. Zijn jongere broer, Jan de Hoop, wordt
er een dag later, op 13 juli, ter aarde besteld.

Leydse Courant 13 juli 1880

Zowel Jan als Jelle studeerden in Leiden, Jan rechten en Jelle medicijnen. Beiden
waren in Franeker geboren en lid van Frisia. Jelle, die bijna klaar was met zijn studie,
maakte ook deel uit van het gezelschap op de Hercules. Hij raakte zo ernstig gewond
aan zijn vingers dat er aanvankelijk sprake van was dat ze geamputeerd zouden
moeten worden maar dat bleek bij nader inzien toch niet nodig. Dat alles belette hem
klaarblijkelijk niet om te regelen dat zijn studievriend zou worden bijgezet in het graf
van zijn broer. Zo waren de Frisia-studenten weer onder elkaar.
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