Dt.> Maatschappij dt.'r Nt.>derlandse Letterkunde
tt.> Leidt.>n. 0pjl;erirht in

1166.

is de trotst.> bezitter van

et.>n hijzondt.>rt.> hihliotht.>t.>k. gt.>wijd aan dt.> Nederlandse
taal- t.>n lettt.>rkunde en nderlandst.> geschiedenis.
Deze hot.>kt.>rij. jl;ehuiswst in de hihliotheek van
dl' Leidse universiteit. herberjl;t een jl;root aantal
collt.>cties dil' door partkuliere verzamelaars aan
dt.> Maatschappij zijn nagelaten en die de hibliotheek
een unit.>ke rijkdom geven.
Dit nll~r~""r M"H":"" wil die rijkdom laten zien.
Ruim twintijl; rijk jl;eïllustreerde artikelen belichten
ewnzowle hijzondere verzamelingen boeken en
handschriften die door de Maatschappij zelf of door
particulieren zijn aangelegd en door de Maatschappij
,"oor het najl;eslacht worden beheerd. Aan bod komen

N

N

N

N

N

N

8N

N

N

N

N

N

N

onder andt.>re Middelnederlandse handschriften.
toneelstukken. plaatsbeschrijvingen. genootschapswerken. almanakken . taalkundige werken.
gelegenheidsjl;edkhten. hrieven- en manuscripten-

M"H":"" wil die rijkdom laten zien. Dit

nll~r~""r

nll~r~""r M"H":"" wil die rijkdom laten zien.
Ditlaten
M"H":"" wil die rijkdom
zien.

Dit nll~r~""r

verzamelinjl;en. kinderhoeken. Art Nouveau-boeken.
illegaal drukwerk uit dl' Tweede Wereldoorlojl; en
moderne It.>ttt.>rkundige tijdschriften.
Het zijn collecties dit.> het H.'rdienen niet verborgen
tt.> hlijwn in een catalogus van een universiteitshihliotht.>t>k. Hun wetenschappelijke en cultuurhistorische waarde ontlenen ze voor een belangrijk
deel aan het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

Dit nll~r~""r M"H":"" wil die rijkdom laten zien.

f),er~"r

M"Ha:,)" brt.>ngt

Zt·

aan het licht voor wie ze

wil zien. en maakt ze toegankelijk voor wie ze wil
bezoeken .
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Woord vooraf
Dit boek is ontstaan naar een idee van dr. Bert van Selm
(1945-1991),

wiens stimulerende enthousiasme en gedegen vakkennis

zowel in de boekwetenschap als in de neerlandistiek nog lang
hun betekenis zullen blijven behouden. De realisatie van dat idee
werd mogelijk gemaakt door een genereuze bijdrage van de
Van Bijleveltstichting.
Het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
nodigde ons uit om de redactie op ons te nemen. We vonden
drs. Marco de Niet bereid om ons bij de uitvoering van dit project
terzijde te staan. Dat heeft hij met grote inzet gedaan.
We danken dr. Christiane Berkvens-Stevelinck en
dr. P.F.J. Obbema voor hun adviezen. Erkentelijk zijn we ook voor
de hulp die we mochten ontvangen van medewerkers van de
Leidse universiteitsbibliotheek: drs. D. de Vries, Silvia Vermetten
en Jan Cramer. Ten slotte danken we Wim Vreeburg van het
Audiovisueel Centrum van de Rijksuniversiteit Leiden voor de
kwaliteit van de afbeeldingen, en Erik Cox voor de verzorgde
vormgeving.
Berry Dongelmans
Frits van Oostrom
Peter van Zonneveld
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Ten geleide

8

Tot nu toe ging de collectie van de Maatschappij der Nederlandse

constructie), maakt het Maatschappijbezit niet alleen extra

Letterkunde geheel schuil in de universiteitsbibliotheek van

toegankelijk, maar voorziet die rijkdom tevens van een identiteit:

Leiden, waar zij veilig metterwoon is gevestigd. Zij bevat hand-

een onverwisselbaar eigen gezicht, nu en dan de persoon weerspie-

schriften van vóór en van na de uitvinding van de boekdrukkunst,

gelend van de oorspronkelijke eigenaar van een deelverzameling.

in bibliothecaire termen handschriften respectievelijk manuscripten

De legatant. De erflater. Want schenkingen zijn de voornaamste

geheten. Voorts gedrukte boeken en bladen, alle gewijd aan de

bron van wat de Maatschappij aan schatten heeft verworven.

Nederlandse letterkunde in de ruimste zin, even ruim als de strek-

Ook de geschiedenis van het verwerven, inclusief de daartoe

king van de naam van de Maatschappij. Letterkunde is dus, in tegen-

strekkende initiatieven van de ontvangende partij en haar budget-

stelling tot de hedendaagse omgang met die term, niet beperkt tot

taire perikelen worden in dit boekwerk beschreven. Van groot

poëzie en literair proza met essayistische uitschieters, maar betreft

belang is het, aandacht te schenken aan de bestemmznil van het 'dier-

evenzeer de taal en de geschiedenis van de Lage Landen waar het
Nederlands in welke variant of ouderdom dan ook de moedertaal

baar magazijn': ter beschikking te staan van de leden van de Maatschappij en vergelijkbare geïnteresseerden. Die bestemming is met

is of is geweest. Het gehele erfgoed van 'onze' beschaving, om met

deze mooie, rijk geïllustreerde uitgave in oblongformaat al voor

Annie en Jan Romein te spreken. De verzameling omvat primaire
teksten van onze 'Schone Letteren', en wetenschappelijke en

een royaal deel verwezenlijkt.

andere verhandelingen, niet alleen over het zojuist genoemde

Zo voldoet de 'Maatschappy' aan een dure plicht die, aldus een
schenker, erin bestaan 'onder behoorlyke voorzorg van haar ryk-

geestelijke goed, maar ook over de tastbare materie waarin deze

dom gebruik te maken en de Boeken niet enkele voor de pronk te

rijkdommen bewaard zijn gebleveri. Ook portretten en andere

houden.' (V ry geciteerd. Zie p. 26.) Strikt naar de vorm gezien

beeldende kunst en zelfs een enkel relikwie behoren tot het bezit

alleen al is dit citaat van actueel belang: er is geen enkele behoefte

van de Maatschappij.

aan een extra ij-letter in het alfabet. Maar dit terzyde.

De exemplaren zelf genieten, evenals hun registratie, gastvrij-

Overigens staat het eenieder vrij met dit Boek te pronken.

heid in de (catalogus van de) Leidse universiteitsbibliotheek.
Volstrekte autonomie, tot uitdrukking komend in een afzonder-

Frida Balk-Smit Duyzentkunst

lijke bescheiden museum- of bibliotheekbehuizing, heeft de verza-

Voorzilter van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

meling, aanvankelijke dromen en ambities ten spijt, niet gekend
en gezien de toegenomen professionalisering in museum- en
boekenvak en het daarmee samenhangende overheidsbeleid is dat
achteraf bekeken maar goed ook. De verschijning echter van deze
deskundig ingerichte beschrijving, die bovendien 'leest als een
roman' (hoe raadselachtig mooi is deze grammatische

Berry Dongelmans en Marco de Niet

Verzamelen in vogelvlucht

'Nadat de aanwezigen door een luid applaus van hun instemming

die hij met bestuur en leden van de Maatschappij onderhoudt,

met dit voorstel blijk hebben gegeven, dankt de heer Van Rijnbach

de belangen van de bibliotheek te verdedigen en ziet hij kans het

de Vergadering ontroerd voor deze eervolle benoeming, die hij als

bezit aanzienlijk uit te breiden. Bovendien is hij de laatste geweest

kroon op zijn werk beschouwt.' We schrijven

20

juni 1951 en zojuist

die het bibliothecariaat nog los van de functie van bibliothecaris

is aan Andries Albert van Rijnbach het erelidmaatschap van de

van de Leidse universiteit heeft bekleed. Met zijn opvolger

Maatschappij der Nederlandse Letterkunde verleend op grond

A.H.M.C. Kessen is de perso-

van bijzondere verdiensten voor de bibliotheek. Wanneer

nele unie tussen de universi-

Van Rijnbach in juni 1928 als bibliothecaris van de Maatschappij

teitsbibliotheek en de

R. van der Meulen opvolgt, begint hij aan een zittingsperiode die

Maatschappij een feit.

drieëntwintig jaar zal duren. Daarmee is hij net niet de langst-

Alle reden Van Rijnbach als

zittende bibliothecaris van de Maatschappij, maar wel een goede

uitgangspunt te kiezen voor

tweede. Het goud voor deze prestatie gaat naar Louis D. Petit,

een verhaal-in-vogelvlucht

die in juli 1918 na vijfentwintig jaar trouwe dienst de scepter aan

over 230 jaar verzamelen.

Van der Meulen overdraagt.
Van Rijnbach en Petit onderscheiden zich door hun lange

9

Van Rijnbach aan het roer

zittingsperiode in positieve zin van andere voorgangers. Termijnen
van enkele jaren waren gebruikelijker voor het bekleden van de
functie van bibliothecaris. Alleen L.A. te Winkel, H.C. Rogge en

A.A. van Rijnbach (1879-1953)
was na een HBs-opleiding werk-

J.J.A.A. Frantzen komen nog tot tien jaar. Nu kon men van het
bibliothecariaat ook niet leven, een hoofdbetrekking is het voor

zaam bij antiquariaat
Van Stockum in Den Haag,

niemand ooit geweest. De bezoldiging was meer symbolisch dan

studeerde Nederlands in Leiden

adequaat van aard: werd in

en werd aanvankelijk in

niet hoger dan f

500,-

1849

al vastgesteld dat het traktement

mocht zijn, Van Rijnbach zag zijn werk een

eeuw later nog steeds met 'ten hoogste'

f

400,-

gehonoreerd.

Nee, wie de functie aanvaardde moest, behalve over competentie,

Meppel, later in Alkmaar en
Dordrecht en ten slotte in Leiden leraar aan het gymnasium.

Het Maatschappelijk diner van

In 1926 promoveerde hij op de kluchten van C.A. Bredero.

[8

beschikken over een grote dosis gedrevenheid. Bij herhaling toont

Zijn proefschrift werd zeer gunstig ontvangen, aldus zijn necro-

Van Rijnbach aan beide kwaliteiten in ruime mate te bezitten.

loog J.A.N. Knuttel:

Hoewel hij als gesloten en snel geprikkeld en verongelijkt te boek

Reeds het volgend jaar werd hij tot lid der Maatschappij

staat, is daar in de correspondentie weinig van terug te vinden.

gekozen. Op een voor beiden zeer gunstig moment, want in

Uiterst correct weet hij in de persoonlijke en zakelijke contacten

1928

viel het bibliothecariaat open en daarvoor was

november

[937

(zittend geheel

vooraan A.A. van Rijnbach)

DIerbaar Ma8aziJn
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Van Rijnbach de aangewezen persoon. Hiermede opende zich

universiteitsbibliotheek, noemt op de jaarvergadering van

voor hem een belangrijk terreir van werkzaamheid (weliswaar

'de drie hoofdvakken onzer Bibliotheek: taal-, oudheid- en

niet als hoofdfunctie), dat meer zijn liefde had dan het onder-

geschiedk unde'.

wijs en waaraan hij zich met toewijding gaU

Omdat het beheer van de boekerij geen sinecure meer was,
werd in

Naast het bibliothecariaat vervulde Van Rijnbach
tot

L. D. Petit

1947

nog een andere functie binnen de Maat-

18}6

1847

besloten een bibliothecaris tegen (klein) traktement

aan te stellen. De eerste twee bibliothecarissen, W.J.c. Rammelman Elsevier en L.Ph.C. van den Bergh, waren te kort in functie

schappij, namelijk als lid van de Commissie voor

(respectievelijk zeven maanden en drie jaar) om een duidelijk

Taal- en Letterkunde. Tevens is hij jarenlang

stempel op de collectievorming te drukken. De opvolger van

voorzitter van de Openbare Leeszaal Reuvens te

Van den Bergh, L.A . te Winkel, was wel in staat de accenten

Leiden geweest.
De kiem van de collectie waar Van Rijnbach

binnen de drie verzamelgebieden iets te verleggen. In zijn verslag
over 1854/1855 verwoordde hij zijn visie: de ideale bibliotheek van de

in 1928 het beheer over krijgt, wordt gevormd
door het bezit van het Leidse studenten genoot-

Maatschappij 'zou eene volledige verzameling kunnen worden
van alles wat tot de kennis van onze taal-, ons Volk en Vaderland

schap Minima Crescunt, dat in 1766 werd getransformeerd tot de Maatschappij der Nederlandse

kan bijdragen'. Naast de gebruikelijke genres kregen land- en
plaatsbeschrijvingen prioriteit bij aanschaf om die ruimere doel-

Letterkunde. Na een aarzelende start kreeg het

stelling te kunnen verwezenlijken. Ook later in de eeuw bleef men

beleid om de schappen in de bibliotheek te

aansturen op de vorming van een wetenschappelijke bibliotheek

vullen vorm dankzij de doelstelling van de Maat-

op linguïstisch en historisch terrein, niet in de laatste plaats door

schappij een 'Algemeen Omschrijvend Woorden-

de prominente aanwezigheid van wetenschappers als Matthias de

boek der Nederlandsche Taal' te initiëren. Een belangrijk criterium

Vries, Robert Fruin en Jakob Verdam in het bestu ur van de Maat-

voor aanschaf van handschriftelijke en gedrukte bronnen was de

schappij . Van Rijnbach verwoordt het aldus: 'De Maatschappij is

waarde ervan voor de kennis van de Nederlandse taal. De voor-

geworden en in hoofdzaak tot het einde der negentiende eeuw

keur ging uit naar taalkundige studies (ook over oud-germaanse

gebleven, een genootschap van voornamelik filologen en historici,

talen), geschiedkundige werken en primaire bronnen als (histo-

de wetenschappelijke beoefening der Nederlandse taal- en letter-

risch-)letterkundige teksten en middeleeuwse manifesten. Zeven-

kunde, der Vaderlandse geschiedenis en oudheidkunde is haar

tig jaar na de oprichting van de Maatschappij was er nog niet veel

hoofddoel geweest'. 2

veranderd in de wijze waarop de bouwstoffen voor de bibliotheek
werden geselecteerd. J.T. Bergman, lid van de bibliotheek-

Onder invloed van de veranderingen die zich in de literaire
wereld hadden voltrokken in en na de jaren tachtig van de negen -

commissie, tevens adjunct-bibliothecaris van de Leidse

tiende eeuw kwam er een tweede stroming in de Maatschappij op.

Verzamelen in vogelvlucht

Niet alleen de wetenschappe-

II

Budgettaire perikelen

lijke bestudering van de schone
Van Rijnbach aanvaardt zijn functie in een moei-

Gravure uit

worden, ook de creatieve

lijke periode, de bibliotheek beschikt over

met de prijspenning en het zegel

beoefening ervan. Niet zonder

beperkte middelen. Hij moet het in [934 doen

letteren diende bevorderd te

slag of stoot werd uiteindelijk

met slechts f 1900,-. Het geld gaat vooral op aan

op 20 september [9[9 de

de eerste levensbehoeften, zoals het handhaven

'Commissie voor schoone

van tijdschriftabonnementen en het onderhoud

letteren' ingesteld, die namens

van de collectie. Uiteindelijk blijft er per jaar net

de Maatschappij jaarlijks een

een paar honderd gulden over voor de aanschaf

prijs zou toekennen aan

van nieuwe boeken. Toch was dit in feite niets

werken van grote literaire

nieuws. Tijdens haar bestaan heeft de Maat-

betekenis. De prijs gaat voor de

schappij de boekerij nauwelijks fundamenteel

eerste maal naar Jac. van Looys

van de noodzakelijke gelden kunnen voorzien.
L.D. Petit bijvoorbeeld had aanvankelijk f 1050,-

JaapJe, 'een glorie voor het
Hollands realisme'.
Met de komst van Van Rijnbach als bibliothecaris wordt het

te besteden. Op 5 maart 1914 had hij dat bedrag verhoogd gekregen
tot f 1067,50, maar die verhoging kwam geheel ten goede aan de

concept van de wetenschappelijke bibliotheek verder onder druk
gezet. Als neerlandicus plaatst hij de aanschaf van bellettrie hoog

plaren van het Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde geen

drukker Brill. Die bracht voor de verzendkosten van 35 ruil-exem-

op zijn verlanglijstje. Toch betekent dit alles geen drastische koers-

f

2,- maar f 2,50 per exemplaar in rekening. Als Van der Meulen in

wijziging voor de Maatschappij. Op meerdere manieren geeft zij te

1920 bibliothecaris wordt, stijgt het budget tot f 1500,-. Maar

kennen zich niet louter te willen beperken tot de beoefening en

penningmeester Serrurier merkt wel fijntjes op: 'hierin is dan

bestudering van de letterkunde in engere zin. Zo vindt bijvoor-

natuurlijk de verhoogde prijs van 't Tijdschrift begrepen'.3 Het was

beeld een jaar na de oprichting van de 'Commissie der Schoone

dubbeltjeswerk, want van deze bedragen moest alles worden

Letteren' de installatie plaats van de 'Commissie tot onderzoek

gedaan: van inbinden tot restaureren, van aankopen tot

naar het boerenhuis in Nederland'.

De biblIOthecarissen van de Maatschappij.

W./.e. Rammelman Elsevier
( 1848 - 1849)

L.Ph.e. van den Bergh
(1849 - 1852)

L.A. te Winkel
(1852 - 1862)

W.N. du Rieu (waarnemend)
(1862 )

W. Bisschop
(1862 - 1867)

H.e. Rogge
(1867 - 1878)

/./.A.A. Frantzen
(1878 - 1886)

(1886 - 1889)

Het zijn verhoudingsgewijs bedragen die we ook in de negentiende eeuw al tegenkomen. Tijdens de maandelijkse vergadering
Tyde~an

voor een apart budget voor

de bibliotheek en de thesaurier stond een bedrag van f 150,- tot

door /. van Schley

van de Maatschappij

A. Kluyver

verzenden.

van oktober 1826 pleitte H.W.

1777

W.P. Wolters
(1889 - 1892)
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f

Maa:sdmppif

In de !\lil3Ild.!E;k!:(he VClgadcririe \dn 7 No \"t'nlh .. r j I. h~ .. f· 0.- B,bl olhec;'l r Îs m~dl!'
'-cd "&~II bcd.,~n l,,:;ln: ITclllk Vc door' o ns medelid, \\ij l<1l Dr. G. J. Bot::)" Hl'OUVCë..'< nagelaten
lwd.cn~<:(7.:amd lll g. 0 a. d;,tt de lIla;Jtschappij door (e erf::ennmrn in 0'" g~ 't'gl!' "h l!'id ".;.s gesteld.
(.I'\t d~d der ven..amclinl;". d •• t inz(j,l::lcl heid JuOr Je Ihn;kc/lj dc! ?r1"'ii.lschappij van beJ:!ng w2.S,

toe. Dit bedrag werd in [829 nogmaals genoemd bij de instelling van de bibliotheekcommissie. Toch is er nooit echt sprake
geweest van een vaste som ten behoeve van de bibliotheek:
[60,-

de staat van de kas van de Maatschappij bepaalde uiteindelijk het
budget. Van Rijnbach heeft becijferd, dat er tussen [824 en [866 voor
gemiddeld f 250 ,- per jaar aan aankopen werd besteed. Een topjaar
was [860, toen de bibliotheek over f [100 ,- kon beschikken,
een uitzonderlijk hoog bedrag. In [870, toen het totale budget van
de Maatschappij f 3500,- bedroeg, was het beschikbare bedrag weer
gedaald tot f 500 ,- . In de jaren die volgden, was er nog minder geld
om de collectie te onderhouden. De conclusie is evident: 'van een
systematies aankopen van alle werken, die jaarliks op het gebied
der Nederlandse taal- en letterkunde, geschiedenis en oudheidkunde verschijnen - hoezeer ook gewenst - kan dus geen sprake
zijn', aldus Van Rijnbach. 4

« t f:

-IlXYt... HIN..

~I,

:;'~n:~;~ \~~::n:i~:l;,~a~:.:;I:~e;O:~ .~:~~::~n

H lr:r.'1

d.#_

/

.

n\cr Ic: ne:m~ r; '. Qor<hlt dc Y ef7.~ mdi l1~ ~c:·,c. i ld zOU wO l'dey
li et betreft ec:n Yc:rl.i'lmc1U1g l<;11 uC'cn: ).ccr zo;ld~dmc Vvl;cslwck c il en de niet m inder
\ln i o:'~c vcr,amdî nC" uifgalelL var. • de Vertellingen van !\1oecer de Gar:o;" (75 !;I"k~), ;JIringevuld
1"1<.1 ":::I1;I>C cudo: kJ ...:h~pdcl1, ~lm.\nai..kci1 CIl:t., te ",.. II1CI1486 do;::lc. UIILV"l.cuuc. Eo:u ve,~arucljng
:ll~ dC1.e t .. l n Qoit I:lt!ct :lije!III:"t:brach l kt:nne n wonk:! en d~arolU Illoet voo«o me:l worden. dat
,..ij Vl""P'': d "ordt of ,.d(,. voor een :{o:d naar ho: t builo:nlan d vo:,·huist. Wic z.e:, 0:<:1 UC 5tlldis
ocr Nt:uerlandsehe Volk~bo::ken heef, beziegehouden. ,,·eet hoe "de daarvan zien h unieke
<.." em I'IHO:Il In l\,itenJfnd~ch<; i LibJicthd<e n IIc\·io:{(lI. LIet bthoudcn dC1. c ; vo: rr. amcling i, d,.s
Ol,,", nJlc-enf{n bcl~n~ nttydc ROLkeI ij onzer Maalcchappij, doch m;!:" in !.cke~eo zin zelrs een
naliull::t~l_bel~n~ genoemd \\orden.
Ue ond:r)i.UldcJ J' ,~ell. u.Jlllen') liet Bestuu r eevocrd 1ÎjO thans zocver gevorderC:, da t d<:
r-1~\IICh:l/rpîj GO:)f cl..: ~roote welwillendheid en tc:geTnoe \.k oming der o:r'se~a",cll .. an Dr. Bo cl:" ~.
UUGEN voor ecn na. lage tdxalic nOl: gered uceer den çrijs, ei;:;:n:!';!r kan .l'orJt n \"a:\ d~ bovengenoemde venameliot;: iu Ih~n r gehed. Het Ik31uur meent dll l he t ~i:n pli::l-t i .• dc::c "::n:tlnlC in:;
\-oo r de Hot:kérlj d er ffJ<:a:sehappij te verwerven, wa llt , er~e ns 7.al lij nlee: op haar pJilat~ lijn
da n jllÎl;t d:J.nr. Het He~l"'\lr ,..al cun ook : . nclll c n hec cJna,!"oc:cn l c lddc n, dn t de .aarlijktche
Vergadenng een bedrag voor den aan koop tèr b~chlklong stelt. Evenwel, cr IS I:ierm!!dc e en
,",~.~l h~:;e r bedrag gemocid <1:1:\ uit de g"\.\o:"le gekmiddelen de r ~l;: n · .. cil tl~ n.et zeer
cr rog eer.
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H et lIestuu r heeft gl':r!l.CCllo. da l getrneht moet worden het ontbleke nde door ... rij,,-illige
hijrlmg"'n I.k:f
d:!r Ma:J.lsebappij
te br~ ngel1 "ÓÓrd:lt ecn beroep zou se.:!a:l o worde n
c p het groolc publiek c n de au t onteite'l en verz:ce1:t daarom de Leden. die symp."lthl l!: gevoele n '
voor h... t p::m, Ge verurneJioJ; Hockc"oO~cn ... oor onze Boel<c .ij te verwerven, hun ge:delijl.::e
I,ijdragen il.an den l'enningmeeHer de r MaaUchap?IJ \Sant,hmstJaan :LI, WaS5e llaar/pcsl rek~r.ing / ;
Ne. 79 / 10) t .. " jllf'"a doen tot': k l):n en .
I
De behoefte aan eCil a fzo nderl ijk 13oe"kcrijfon ds. waaruIt biJ bi~zonderc gelegenhede n ge put
.zou kunnC"n wnrden voor den aankoop ...
uld-z;une boeken
i:mJscbr~(tell, die nil't " it rie

Lede:l

bijeen
an

Cl:

Vele bijzondere boeken en handschriften hadden dan ook niet
door de Maatschappij verworven kunnen worden, als incidentele
schenkingen en legaten van particulieren niet het bibliotheekfonds met enige regelmaat hadden aangevuld. Schonk Jonkheer
P.J. de Bye in [837 een legaat van f }OO,-, in 1843 werd bij legaat
500,- overgemaakt aan de Maatschappij namens J.H. Hoefft, welk

f

schappij van de aankoop van vele gewenste werken moeten afzien.
Zo meldt het bestuur in [824 dat het op de veiling van de

bedrag geheel ten goede kwam aan de boekerij. Spectaculair was

collectie-Te Water met lede ogen heeft moeten toezien hoe voor
f /28,- 'het oud en fraai Handschrift' van de RIjmhijhel naar

het bedrag van f

Engeland verdween. 6

2500,-

dat de in Amerika rijk geworden James de

Fremery in [889 aan de Maatschappij schonk en dat bijna geheel
benut werd op de veiling van de boekencollectie van
J.A. Alberdingk Thijm.5 En ook een instelling als de Vereeniging
van Nederlandsche Letterkundigen sprong in [89[ bij met f 800,teneinde de precaire situatie bij de aanschaf van boeken te
verzachten. Ondanks deze milde financiële giften heeft de Maat-

Een eeuw later is het bij Van Rijnbach niet anders. Door zijn
inventiviteit en persoonlijke inzet weet hij het probleem van de
schaarse middelen enigszins het hoofd te bieden. Zo haalt hij in
[93[ een sceptisch bestuur over om een inzamelingsactie onder de
leden te organiseren, om de aankoop van de hem aangeboden
collectie Boekenoogen mogelijk te maken: er is nog f 1000,- nodig.

Verzamelen In vOBe/vlucht

'AjsclU'i:rt.

, J
AaMeteekend.

Leiden, 2B Maart 1942.
Aan de tlodorlandooho Cultuurkam.er
A1"lIeel1ng Ledenreg1etratle
I s-Graveuhage.
In een toelichtIng, van oft'i.c1aole zijde gegeven,

naar aanleiding van d& aanm.eldiogsplioht voor de Nederland-

scha Cultuurkamer werd de naam. van onze Maatschappi j ganoamd.
In veI'band h1errecde ber1cht.en ,v1.j U, dat ons Bestuur in zijn
lAo.totgohoudon vorgadering booloton heeft van nu. aen de
werkznactheden van de M.aatschap;lij wederom te beperken tot
ale, welke door haar tot VOOl" betrekkelijk koTten tijd ult sluitond worden v€lrrioht, namolijk dio van ecn ge loord genootschap. !let name ZF.ll (le act1vitel"t on7.er },!o.atscb3:pp1j
op hot g(3biod dar .schoone letteren niet wordon voortgezet.
Do adolinistratieve rOGellngan, dia hia:rdoor nood1g moo hton
blijken. zull.en zoo spoe<llg mogelijk Horden setrot'fen ..
Het Bestuur onzer lstnatschsJ?Pij ia op grond van
het bovenstaande van oordeel. biet tot nanmeló.ing bij Th'f
K3,Iiler verplicht te zijn..

lIet Bestuur van de ldaatsc happlj
dl'lr Nederl.andscho Le tterkUnde,

w. g.

w.g.

Idenbura
Voorzitter.
de Gclder
Secrotario •

Bestuurslid Fenna de Meijier is hoopvol, maar schrijft: 'ik ben niet
zoo optimistisch om te denken dat de vrijwillige bijdragen van de
leden veel op zullen brengen. Het is een moeilijke tijd en er wordt
véél gevraagd' J Tot ieders verbazing brengen de leden maar liefst

f

bijeen. Het overschot van f 300,- vormt het begin van een
Boekerijfonds waaruit 'bij bijzondere gelegenheden geput zou
kunnen worden voor den aankoop van zeldzame boeken en
1300,-

handschriften, die niet uit de gewone middelen, die den bibliothecaris ten dienste staan, bekostigd kan worden'.8
Tijdens de Tweede Wereldoorlog besluit de Maatschappij voorlopig alle activiteiten op het gebied van de 'schoone letteren' te

staken, om aansluiting bij de 'Nederlandsche Cultuurkamer' te
voorkomen. Het bestuur verzoekt scheppende letterkundigen uit
eigen beweging het lidmaatschap op te zeggen, de aanschaf van
bellettrie heeft geen prioriteit meer. 9

Brief aan de Nederlandsche
Cultuurkamer, 28 maart [942

Het bestuur zoekt na 1945 doortastend naar oplossingen voor
het nijpende geldgebrek en het ontstane gat in de collectie.
Het doet een dringend verzoek aan het Prins Bernhard Fonds
gelden ter beschikking te stellen teneinde de achterstand die door
de oorlog is opgelopen, in te halen. In het jaar [952/ [953 is slechts
600,- beschikbaar. Zelf zien de bibliothecaris en de penningmeester af van hun jaarlijkse vergoeding en de personele unie met

f

de universiteitsbibliotheek garandeert al een betere coördinatie
van de aankoop van boeken en tijdschriften. Een eenmalig bedrag
van f 6000,- lijkt voldoende om uit elk der achterliggende jaren
een klein aantal boeken te kopen. Het fondsbestuur is evenwel van
mening dat 'hier alleen een blijvende subsidie zin heeft en dit is
volgens de richtlijnen van het Prins Bernhard Fonds niet mogelijk'.10 Het antwoord is f 0,00 . Een legaat van Hermine de CockBoon, groot f 5000,-, voor de versterking van het bibliotheekfonds
komt dan ook als geroepen. Alleen, het geld wordt niet aangewend voor boeken, maar, zo schrijft Minderaa in een dankbrief
aan K.P. Boon: er zijn 'twee zeer mooi geïllumineerde handschriften' voor aangekochtY
Met economisch betere tijden komt er eindelijk structurele

VervalB bibliothecarISsen:
e.e. Uhlenbeck
([89 2)

J.W. Muller
([893)

L.O. Petit
( 1893 - [9[8)

R. van der Meulen Rz
([918 - [9 28)

A.A. van Rijnbach
([928 - [95[)

A.H.M.e. Kessen
([95[ - [960)

P.e. Boeren (waarnemend)

([9 60)

verbetering voor de bibliotheek. Zo wordt in 1970 geregeld, dat het
College van Curatoren van de Rijksuniversiteit voortaan de bind-

I.R. de Groot

en restauratiekosten voor zijn rekening zal nemen, alsmede de

J.J.M. van Gent

premie voor de brandverzekering. Sinds [959 heeft de bibliotheek,
dankzij een jaarlijkse bijdrage van het Rijk aan de Maatschappij,

P.W.I.L. Gerretsen

een aanzienlijk ruimer budget gekregen voor het doen van

([96[ - [985)

([985 - [994)

([994 -

heden)

[3
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[959

nummers door afwezigheid, omdat hij had bepaald dat na zijn

nog voor f 1093,24 aan nieuwe
aanwinsten, in [96[ was dit

overlijden de Maatschappij uit zijn boekerij alles zou mogen
kiezen wat tot aanvulling van de collectie zou kunnen dienen .

bedrag al opgelopen tot

Behalve met f

aankopen. Kocht men in

[4

f

5[54,03.

Het jaarboek over

[992-

[993 vermeldt 1239 geregistreerde
aanwinsten, waarvan ruim

Ltk.

1964-1965:

'twee zeer mooi

verrijkte hij de bibliotheek met ruim

boekwerken of 2576 boekdelen en

[820

1267 overdrukken. [3

Van groot belang zijn eveneens de contacten met de boekhandel en antiquariaten. Het patroon was dat boekhandels, vooral

duizend zijn aangekocht.

te Leiden en Antwerpen, zorgden voor zichtzendingen van nieuw

Voor het beheer en de aankoop
van boeken en tijdschriften is
dan een bedrag van ruim
f 65.000,- beschikbaar.!2

De bibliotheek van de Maatschappij zou niet zo bijzonder

verschenen werken. Er zijn echter perioden geweest, met name in
de negentiende eeuw, dat de Maatschappij vooral veel antiquarische aankopen heeft gedaan en soms jarenlang niet in staat was
actuele uitgaven aan te schaffen. Uitgevers met wie de Maatschappij op goede voet stond, ontvingen dan een schrijven met
het verzoek het ontstane gat in de collectie enigszins aan te vullen.
Uitgeverij Wolters uit Groningen schonk bijvoorbeeld in [875 een
omvangrijk deel van haar fonds. Een eeuw later doet De Bezige Bij
hetzelfde. Maar de uitgevers verrijken de Maatschappij niet alleen

zijn geworden, als velen haar

met boeken. Om niet verwerft de Maatschappij in

niet al in een vroeg stadium als

van A.C. Kruseman, dat bestaat uit een zeer omvangrijke collectie

een soort depot van nationaal

brieven en kopij handschriften van zijn fonds. Dankzij dit legaat

Kopen, maar liever krijgen

geïllumineerde handschriften'

1000,-

[895

het legaat

cultureel erfgoed hadden beschouwd, en haar om die reden een

komt de Maatschappij ook in het bezit van een medaillon met

voorkeursbehandeling hadden gegeven. Enkele bijzondere privé-

haarlok van Bilderdijk en dodenmaskers van Bilderdijk en Tollens.

verzamelingen van leden van de Maatschappij werden als geheel

Ook voor Van Rijnbach zijn geldgebrek en het vervullen van

zonder winstoogmerk aan de Maatschappij verkocht, omdat ze

een nationale culturele functie de belangrijkste beweegredenen

daar op hun plaats werden geacht voor het nageslacht.
Ook werden collecties, voordat de hamer van een veilingmeester

schappij gratis ter beschikking te stellen. Een uitgeverij als

ze uit elkaar deed vallen, tijdelijk bij de Maatschappij ondergebracht, zodat deze - vaak tegen reductie - de eigen collectie kon

Het Spectrum blijkt gevoelig voor zijn verzoek. Niet zonder ironie
merkt directeur Bloemsma op:

aanvullen en aldus de krenten uit de pap mocht halen. In de
veilingcatalogus van Robert Fruin schitteren maar liefst [820

om uitgeverijen aan te sporen titels uit hun fonds aan de Maat-

Waar U echter schrijft 'daar de geldmiddelen der Maatschappij
aankoop van alles wat op dit gebied verschijnt, niet toelaten'

Verzamelen in vogelvlucht

vertrouwen wij dat wij er in de toekomst toch ook iets van

het tijdschrift, waarmee hij de nodige jaargangen van periodieken

zullen bemerken, wanneer de aankoop van een onzer uitgaven
wél mogelijk zal zijn.[4

van bevriende (buitenlandse) genootschappen binnen de muren
van de bibliotheek kan brengen.
Maar naast aankoop en ruil wordt de basis van de collectievorming toch vooral gelegd door schenkingen, zowel door de
eigen leden als door derden. Meer dan eens werden de leden opgeroepen exemplaren of overdrukjes van hun eigen produkten
aan de bibliotheek te schenken en bij verkoop of afstoten van
collecties de Maatschappij te bedenken. Het lijkt zelfs een

Een betaalmiddel in natura zijn de eigen publikaties van de Maatschappij, zoals de jaarboeken en het tijdschrift. Voor sommige
collecties vormt ruil de belangrijkste pijler, vooral bij publikaties
en tijdschriften van andere genootschappen. In [823 zag Siegenbeek
ervan af 'alle de Programmaas afzonderlijk op te noemen,
ons toegezonden door geleerde Maatschappijen, die deze zusterlijke betrekking van wederkeerige mededeeling met de onze
onderhouden'. [5 Overigens had
de Maatschappij zich tot dan
niet echt bekommerd om haar
eigen uitgaven. Op de auctie
van het bezit van oud-voorzitter J.w. te Water werden de
oudere jaargangen van de
HandelInsen en andere werken
van de Maatschappij opgekocht, omdat diens collectie

ongeschreven 'zedelijke' wet, dat wie als lid toetreedt, een boek
ten geschenke geeft aan de bibliotheek; in de Handelinsen vormt
deze morele verplichting een jaarlijks terugkerend ritueel. De ene
keer in majeur - de leden hebben dit jaar goed geschonken - ,
andere jaren in mineur - de leden vergeten hun bibliotheek.
Weinig gelegenheden blijven onbenut om op het gemoed van de
leden in te werken. Als zowel J.J.D. Nepveu als Jeronimo de Vries
hebben toegezegd hun verzamelingen te schenken, worden zij
later openlijk op een jaarvergadering ([846) aan hun belofte
herinnerd, ongetwijfeld om bij de andere leden de schenkingsgedachte warm te houden . Ook de nazaten van leden worden op
niet altijd even subtiele wijze gewezen op hun verantwoordelijk-

completer bleek dan die van de

heid jegens de Maatschappij. Na het overlijden van de autografen-

Maatschappij zelf.
Toen vanaf [88[ het TIjdschrift

verzamelaar A. de Jager kon voorzitter Kuenen het niet nalaten op
de jaarvergadering op te merken: 'De zoon van den ontslapene,

voor Nederlandsche Taal- en
Letterkunde namens de Maat-

ons belangstellend medelid, zal zich ongetwijfeld niet onttrekken
aan de plicht, dien het bezit van dit erfdeel hem oplegt.'[6

schappij werd uitgegeven,

[5

Dat Eelco Verwijs gevoelig was voor deze traditie, bleek toen hij

kreeg ze een ander belangrijk
middel in handen om de tijdschriftencollectie op een goedkopere

in [880 zijn zeer omvangrijke bibliotheek aan de Maatschappij
schonk. 'In een afzonderlike reeks van kasten is deze verzameling

wijze uit te breiden. Van Rijnbach beschikt over 35 exemplaren van

als "legaat Eelco Verwijs" bijeengeplaatst', schrijft Van Rijnbach.

Dodenmasker van H. Tollens

Dierbaar MaBazijn

[6

Bibliothecaris Petit noemde het

voldoening van het jaarlijkse lidmaatschap, maar dan moet de

anno [880 de belangrijkste

penningmeester mij niet meer aanspreken op de jaarvergadering, om te zeggen, dat het niet langer gaat. [9

schenking uit de geschiedenis
van de Maatschappij.
Schenkingen werden ook wel

Ook J.w. Muller moet op de kleintjes letten. In 1938 informeert hij

beloond met een lidmaatschap.

bij Van Rijnbach of de facsimile-afdruk van het Brusselse hand-

Toen F.H.L. Donckerman in
[823 het Oud Hollandsch Kookboek

I.W. te Water

van den Jare 1599 schonk, werd hij
meteen tot lid benoemd.
Honderd jaar later schreef
Jacob Israël de Haan in alle
bescheidenheid: 'wellicht wil
men bijgaande twee boeken
eens raadplegen. Daarom zend ik ze u gaarne toe voor de
Bibliotheek der Maatschappij van ned. Letterkunde.'[7 Op [ januari

schrift B van Reinaert [[ al is aangeschaft:
Ik heb dit besteld en gekocht en ontvangen; maar krijg nu van
den secr.-redacteur van het Museum het (niet onverklaarbare)
verzoek om eene aankondiging met bijbehoorend aanbod van
't rec.-ex.; aan welke mogelijk- of waarschijnlijkheid ik, helaas,
niet gedacht heb. Maar ... ik kondig het boek liever aan dan ...
f 30,- te betalen! De 'benarrende' tijden [... 1. 20
Selectieve groei

1937 stoot prof. dr. Jan de Vries een partij oude boeken af die hij

De aanwinsten van de Maatschappij-bibliotheek vormen traditie-

wegens plaatsgebrek niet kan houden. Of Van Rijnbach even wil

getrouw een agendapunt op de jaarvergaderingen. Tot de aanstel-

aangeven op de lijst welke de bibliotheek nog niet heeft en

ling van de eerste bibliothecaris in

wanneer ze zullen worden gehaald: 'De bediende zal dan wel met

secretaris (tevens lid van de Bibliotheekcommissie) die het verslag

een kruiwagen of handkar moeten komen!', waarschuwt
De Vries. 18 Wie de recentste afleveringen van het jaarboek door-

voordroeg. Het kwam wel voor dat het uit tijdgebrek niet geheel

[848

was het gewoonlijk de

bladert, ziet dat deze eeuwenoude traditie nog springlevend is.
De periode waarin Van Rijnbach zijn functie bekleedt, is, zoals
eerder is opgemerkt, er een van financiële schraalte. In de magere
jaren dertig en veertig vormt voor verschillende leden het lidmaatschapsgeld van f

[5,-

een probleem; maar de nood maakt hen

creatief:
Wij zijn ook wel weer bereid de transactie op de oude voet te
laten geschieden, t.W. voor f [5.- aan boeken te geven ter

LEDEN VAN DE MAATSCHAPPIJ DER NEDERLANDSCHE UiTTERKUNDE ! ~ SCHENKT BI] HET VERSCHIJNEN VAN UWE WERKEN EEN EXEMPLAAR
AAN ONZE BIBLIOTHEEK! ~ GEEFT OOK OVERDRUKKEN VAN UWE BljDRAGENINTTjDSCHRIFTEN!

Het adres van den hibliothecaris is:
'1)r cA. cA. van 'R,ijnbach, Fruinlaan 14, Leiden

Verzamelen in vos elvlucht

32[73 titels voorkomen en dat die der 3e Afd. Nederlandsch Tooneel

[7

525 titels van boeken en 9409 titels van tooneelstukken bevat.'22
Deze catalogus van Petit is de laatste volledige gedrukte catalogus van het bezit van de Maatschappij. Omdat tot [942 lijsten bij
het jaarboek zijn gepubliceerd waarin de aanwinsten uit het afgelopen jaar staan vermeld en deze goede gewoonte na de oorlog
niet meer is opgepakt, is het niet gemakkelijk zicht te krijgen op
de verdere groei. Uit de periode dat Van Rijnbach actief is, zijn
twee schattingen bekend: in [939 z,ouden er, volgens voorzitter
J. de Vries, ongeveer 1900 handschriften en 64.000 boekwerken zijn;
begin jaren vijftig laat de bibliotheek een groei zien naar 2000 handof in het geheel niet werd voorgelezen. De leden moesten dan

schriften en ruim 75.000 drukwerken?3 Bij het tweehonderdjarig

wachten tot het in de HandelinBen werd gepubliceerd, vaak aan-

bestaan in 1966 schat bibliothecaris J. R. de Groot het totale bezit

gevuld met een lijst waarin alle aanwinsten stonden opgesomd,
soms zelfs met naam van de schenker erbij. Dankzij deze lijsten,
de handgeschreven acquisitielijsten 2[ en de gedrukte catalogi, is de

aan gedrukte werken op 100.000 delen.
Door de ruime doelstellingen van de Maatschappij kwamen er,

groei van de bibliotheek vrij nauwkeurig te volgen .

met name in de negentiende eeuw, geschenken binnen die niet of

Na voltooiing van de driedelige catalogus uit [847/[849 werden

nauwelijks thuishoorden in de bibliotheek van de Maatschappij.

alle boeken genummerd naar de volgorde in deze catalogus.

Zonder wroeging of spijt zijn in de loop der tijd enkele buiten-

De bibliotheek bleek 7547 werken te bezitten, waaronder 368 hand-

beentjes overgedragen aan andere instellingen. In de jaren veertig

schriften en vijftig 'libri annotati'. Vier jaar later bestond het totale

van de negentiende eeuw is met name door L.J.F. Janssen veel

bezit uit 9[[[ nummers, waaronder 489 handschriften en 'libri

energie gestoken in het opbouwen en ontsluiten van een collectie

annotati' . Maar er was een achterstand bij het catalogiseren:

(lak)zegels, origineel of in kopie, het zogeheten 'sphragistische

een belangrijke collectie toneelstukken die in [84[ al aan de Maat-

kabinet'. Er werd in oktober 1849 zelfs een aparte loketkast voor

schappij was geschonken, bleek nog altijd niet genummerd/geteld.

aangeschaft. Maar 25 jaar later, toen H.C. Rogge bibliothecaris was,

Ze zijn wel opgenomen in de bekende driedelige catalogus uit [887-

had men iedere interesse voor de collectie verloren, en werd zij

1889. 'Om eenig denkbeeld te geven van den omvang onzer

overgebracht naar het Rijksarchief. Ook het Folkloristisch Archief,

Verzamelingen', schreefL.D. Petit in de inleiding, 'vermeld ik
slechts, dat de Catalogus der Handschriften met het Supplement

waarin de schriftelijke nalatenschappen van A. Borgeld en
G.J. Boekenoogen waren ondergebracht, paste niet goed in de

1083 titels aanwijst, dat in den Catalogus der Drukwerken

collectie. Hoewel Van Rijnbach dit archief koesterde, is het

Schilderij door
verbeeldende

J.J. Bylaerd,

71 spreekwoorden

Dierbaar Magazijn
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uiteindelijk afgestoten naar wat

geleend geworden'. Ook in de twintigste eeuw maakte menig lid

thans het P.J. Meertens-

gebruik van de mogelijkheid boeken per post te lenen. Zo heeft

instituut heet. Echt geklaagd

M.M. Kleerkooper in [9[4, herstellende in sanatorium Hellendoorn

werd er over een aantal stenen

en genietend van de zuivere lucht aldaar, behoefte aan lectuur:

'kogels' of 'projectielen'. Nadat

'Ter uitspanning zou ik wel wat moderne romanlectuur willen
hebben.'24 En hij noemt

ze decennia lang alleen maar in
de weg hadden gelegen, gaf de

Schilderij door

J. Ie Francq van Berkhey
W. de Vreese

Herman Robbers en Couperus.

Maatschappij ze in 1875 in bruik-

Maar de toenmalige bibliothe-

leen aan het Stedelijk Museum

caris, L.IJ Petit, moet hem

eDe Lakenhal') te Leiden.

teleurstellen: bellettrie behoort

Enkele jaren later volgden nog
andere voorwerpen, zoals bustes van letterkundigen, voorwerpen
uit het bezit van Bilderdijk en schilderijen, waaronder twee
bloemstillevens van J. Ie Franc van Berkhey en een schilderij
waarop 7[ spreekwoorden waren afgebeeld. Nadat het Stedelijk
Museum de objecten echter in 1928 zonder medeweten van de

niet tot de sterkste kanten van
de boekerij van de Maatschappij. Wat voorhanden was,
was door toevallige schenking
door leden binnengekomen.
'Is er te Leiden heusch niet wat

Maatschappij naar het gemeentearchief had overgebracht, tekende

uitspanningslectuur voor mij

het bestuur protest aan en werden ze teruggeëist.

te vinden? Anna de Savornin
Lohman dan? Stijn StreuveIs,

Op zoek naar geborgenheid
De Maatschappij is trots op haar bezit en heeft haar collecties altijd

Teirlinck, n'importe qui, als het
maar wat van de modernen
is.'25

ter beschikking willen stellen voor onderzoek. De bibliotheek is

Ook de plaatsing elders, soms jarenlang, ten behoeve van studie

niet alleen van, maar vooral ook voor haar leden. Vanaf 1850

door derden kwam voor, met alle mogelijke gevolgen van dien.

beschikte ze over een eigen leeszaal, die drie uur per dag toegankelijk was voor de leden. Er bleek vooral veel belangstelling te

Als in [808 de catalogus opgesteld wordt van de boeken van wijlen
Freule van Heynenoort te 's-Gravenhage, worden enkele hand-

bestaan voor werken over gewestelijke en plaatselijke geschiedenis

schriften te koop aangeboden die 'meer dan waarschijnelijk' aan

en voor jaarboekjes en almanakken. Ook uitlening buiten de lees-

de Maatschappij toebehoren. Dankzij de opmerkzaamheid van

zalen was normaal. In 1867 waren 'aan 51 heeren zoo binnen als

Hendrik van Wijn en de doortastendheid van de advocaat Van der

buiten Leiden [... ]437 nummers voor korter of langer tijd uit-

Spijk worden de handschriften 'kost- en schadeloos' terugbezorgd

Verzamelen

In

bij de rechtmatige eigenaar. Van Rijnbach stelt zich aan het begin
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van zijn periode als bibliothecaris op de hoogte van de verblijfplaats van uitgeleende stukken en hij wil zoveel mogelijk zorgen,
dat alles op zijn plek terugkomt. Dat is bij iemand als Willem de
Vreese tegen het zere been. Als Van Rijnbach hem beleefd vraagt
de handschriften Ltk.

287

en

288

terug te zenden, reageert

De Vreese buitengewoon fel. Het is veel economischer de handschriften bij hem te laten dan ze alleen omwille van hun 'acte de
présence' terug te halen naar Leiden:
Maar voor mijn part mogen alle bibliotheken verbranden, als
hun voorraad alléén moet dienen om het bestaan van 'boekbewaarders' te rechtvaardigen. Het is trouwens nog zeer de vraag,

Het voormalige gebouw van
de universiteitsbibliotheek aan het

waar boeken en handschriften werkelijk het best bewaard zijn:

Rapenburg

op de bibliotheek waaraan zij toebehooren of op die, waaraan
zij geleend zijn. In

1870

is van de bibliotheek te Straatsburg

alleen overgebleven wat uitgeleend was en in 1914 is hetzelfde
gebeurd met Leuven: de vier handschriften daar vandaan die te

Dat spaart tijd en geld voor de in Hilversum woonachtige
gebruiker. 28

mijnen behoeve in de kluis der Universiteitsbibliotheek te Gent

De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het beheer van de
collecties berust bij het bestuur van de Maatschappij. Aanvankelijk

lagen, ziedaar alles wat er overgebleven is. 26

(vanaf (829) controleerde een bibliotheekcommissie het bezit.
Nadat in

1848

de eerste bibliothecaris was benoemd, controleerden

Dat De Vreese bibliothecaris der Bibliotheek en Leeszalen van de

twee bibliotheekraden de toestand der verzamelingen. Bij de

gemeente Rotterdam was, maakt zijn tirade voor wie weet wat er

verhuizing van de bibliotheek naar de universiteitsbibliotheek in

zich in mei

1940

in Rotterdam heeft voorgedaan, des te pikanter.

Wat handschriften en brieven betreft is de algemene stelregel

1876

werd een bruikleenovereenkomst opgesteld, die nog steeds

van kracht is. Een van de regels luidt, dat de bibliothecaris van de

dat men niet aan particulieren uitleent, 'tenzij in archief- of

Maatschappij jaarlijks met twee bestuursleden, de 'Commissie

Bibliotheekgebouw voor brandvrije bewaring gezorgd wordt'.27

voor de bibliotheek', in de magazijnen controleert of het bewaarde

Nog in

materiaal nog in goede staat verkeert. Uiteraard vervult ook

1951

wordt het Hooft-handschrift dat de vertalingen van

v08elvlucht

Tacitus bevat, na aanvankelijke plaatsing in de universiteitsbibliotheek van Amsterdam, vervoerd naar het politiebureau te

Van Rijnbach zijn functie onder dit regime. En de commissie vat

Hilversum, 'met in achtneming van de gebruikelijke voorzorgen'.

verbeteringen ten aanzien van de conservering. Zo kan op

haar taak consciëntieus op. Met regelmaat wijst zij op wenselijke

DIerbaar MaBazijn
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3 mei 1939 de Beets-verzame-

had hij nog een ander pand op de Papengracht achter de hand

ling veiliger en beter

waar de collectie tijdelijk onderdak kon vinden. Nadat in 1850 het

worden opgeborgen;

nieuwe gebouw van het Leidse departement van het Nut aan het

de 'gesloten kasten' zijn

Steenschuur was opgeleverd, werd de Maatschappij, die aandeel-

onvoldoende voor de kost-

houder was van het gebouw, vaste huurder en verhuisde de

bare incunabelen en zeld-

boekerij naar 'een ruime zaal met mooie boekenkasten'. Een luxe

zame drukken; vocht en te

was de aanwezigheid van een afzonderlijke leeskamer. 30 'Dat door

veel licht spelen een gravure

dit voortdurend heen en weer trekken en de dikwijls slechte

'voorstellende de Opening

huisvesting de boeken veel te lijden hadden gehad en er ook

der Nationale Synode te

zoek geraakt waren, zal niemand verwonderen', aldus Van

Dordrecht op 13 Nov. 1618,
gedrukt op zijde, in houten

RijnbachY
Toch bracht ook het Nutsgebouw niet het gewenste soelaas.

lijst' parten. De inspecte-

Het was brandgevaarlijk en uit voorzorg werd in 1868 het kost-

rende leden stellen voor het
ohl\'l:t 'of door een

baarste gedeelte van de verzameling overgehracht naar de

gordijntje van het licht af te
sluiten of een andere plaats
te geven'.29

gebouwen van de universiteitsbibliotheek. Maar er deugde meer
niet aan dit 'uit zeer schrale beurs en dus zeer slecht gebouwde'
Nutsgebouw. Na plaatsing van nog enkele boekenkasten bleken de
muren en vloeren onbetrouwbaar te worden. Toenemend ruimtegebrek, de soms felle koude in de eerder betrokken percelen,

De Stadsgehoorzaal
in de Breestraat

Tot aan de overbrenging van de boekerij naar het gebouw van de

de voortdurende tijdelijke behuizingen, beperkte openstelling,

universiteitsbibliotheek aan het Rapenburg heeft de collectie nogal

slechte toegankelijkheid, verslechterende staat van de boeken -

gezworven. Van de Schuttersdoelen op de Groenhazengracht via

het was uiteindelijk een combinatie van deze factoren die het

een voormalige brouwerij op de Oude Vest en 'eene bovenzaal op

bestuur anno 1876 deed besluiten het totale boekenhezit onder te

de Langebrug, toebehoorende aan het Dichtgenootschap "Kunst

brengen in de universiteitsbibliotheek. Een van de voonvaarden

wordt door arbeid verkregen'" naar de gewezen regentenkamer

was wel, dat de collectie gescheiden van de boekerij van de

van het Sint-Catharinagasthuis aan de Breestraat (thans: Stads-

Academie moest worden bewaard. Zonder twijfel speelde daarbij

gehoorzaal). Vervolgens naar 'een geheel bovenhuis, in drie

de wens een rol ooit nog eens over een eigen gebouw te

vertrekken bestaande' (1839-1849). Bedoeld was het huis van de

beschikken.

vroegere voorzitter H.W. Tydeman aan het Gerechtsplein.
Toen Tydeman deze vertrekken zelf weer in gebruik wilde nemen,

De bruikleenoverdracht van 2 oktober 1876 markeerde enerzijds
het begin van een proces van allengs toenemend verlies van auto-

Verzamelen in vogelvlucht

Het bestuur vergadert sedert 1938 in het Snouck Hurgronje-huis
aan het Rapenburg, maar moet daarvoor huur betalen. In

1951

21

stelt

Van Rijnbachs opvolger A.H.M.C. Kessen, die al vanaf 1947 bibliothecaris der universiteit is, voor dit geld in eigen zak te houden.
Hij biedt aan dat het bestuur voortaan om niet in de Academische
Bibliotheek vergadert. De archiefstukken kunnen opgeborgen
worden in een kast 'in een van de meest daartoe in aanmerking
komende lokaliteiten van de universiteitsbibliotheek'. 33
nomie en herkenbaarheid, maar tegelijkertijd ook het einde van

Het bestuur aanvaardt deze gastvrijheid in dank, maar is zich

een periode van dilettantisme inzake beheer en onderhoud.

bewust van het feit dat het steeds moeilijker zou worden de eigen

De herkenbaarheid bleef en blijft onder andere in stand door de

identiteit te handhaven.

toekenning van voor de Maatschappij gereserveerde signaturen.

Dat het beheer van de collecties van privé daadwerkelijk

De handschriften hebben in het algemeen de aanduiding 'Ltk.',

publiek is geworden, blijft niet

en de meeste gedrukte werken dragen een signatuur met een kastnummer tussen 1000 en 1299 of tussen 1496 en I5U.

zonder gevolgen. In 1961 laat
J.R. de Groot verontrustende
geluiden horen:

Toch kon het feit dat het bezit van de Maatschappij afzonderlijk
werd bewaard, het gevoel van eigenheid op den duur maar moeilijk levend houden. J.w. Muller verwoordde in 1920 de steeds losser
wordende band van leden met 'hun eigen' verzameling:

Intensief gebruik en een
noodgedwongen minder

Dat wij leden der Maatschappij, de eigenlijke eigenaars onzer

zorgvuldige behandeling
door zwaarbelast biblio-

Bibliotheek, van elk voorrecht boven het gewone publiek

theekpersoneel hebben hun

af~tand

sporen achtergelaten [... j.

hebben gedaan, moge al dan niet door dat publiek met

bewonderende dankbaarheid als een 'beau geste' gewaardeerd

In de toekomst zal echter

worden: dit kan ons onverschillig zijn. Erger is dat niet alleen

grote waakzaamheid

bij de gebruikers, maar ook bij de eigenaars zelven het ware

geboden zijn teneinde het

besef van den particulieren eigendom dezer schatten gaande-

kostbare bezit van onze

weg zou kunnen zoekraken en teloorgaanY

Maatschappij in gave staat
voor het nageslacht te

Toch dwingt 'het oude zeer: onze financiën' de Maatschappij
steeds inniger naar de universiteitsbibliotheek toe te kruipen.

bewaren. 34

De bestu urskamer in
het Snouck Hurgronje-huis
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Van Rijnbach is de laatste bibliothecaris geweest die zich sterk

nieus landschap. Enerzijds ligt er een duidelijk concept aan ten

heeft gemaakt voor de realisering van de lang gekoesterde wens

grondslag dat in de loop van de eeuwen wel is bijgesteld - nu

om ooit eens een eigen gebouw te hebben, waarin de Maat-

eens verruimd, dan weer verengd - maar dat toch heeft geleid tot

schappij-collecties als zodanig herkenbaar zouden zijn. De finan-

een verzameling die aan de basis homogeen is. De financiële

ciën hoeven geen probleem te zijn:

middelen blijken de belangrijkste factor te zijn die de stroom

Waar soms grote kapitalen voor één schilderij of voor de stich-

boeken op het gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde en

ting van musea en instituten beschikbaar bleken, zou daar met

de (vaderlandse) geschiedenis bepaalt. Anderzijds tekent zich een

ernstige wil en veler medewerking geen kapitaal te vinden zijn

grillig patroon af van pieken en dalen, onvoorspelbaar, bepaald

voor zulk een edel nationaal- en zeker niet chauvinisties -

door het toeval.

doel?

Een voorbeeld van een verworven verzameling die uitstekend
aansluit bij het verzamelbeleid, is de omvangrijke collectie almanakken van de Utrechtse hoogleraar J.1. Doedes. Gedurende de

De schatten van haar bibliotheek worden hierdoor beter zichtbaar
voor velen: 'studenten en geleerden', maar ook 'niet-geleerden',

gehele negentiende eeuw hebben de bibliothecarissen almanakken

kunstenaars, 'mannen van het praktiese leven'. Er zouden aparte

aangeschaft, nieuw en op veilingen. Het bezit van de Maatschappij

afdelingen komen voor:

is na het legaat van Doedes zo gezaghebbend geworden,

bij voorbeeld, middeleeuwse literatuur en cultuur, voor volks-

dat P.e. Molhuysen, bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek,

literatuur en folklore, geschiedenis en oudheidkunde, voor

in augustus 1930 besluit zijn doubletten af te staan aan de Maat-

taalwetenschap, voor toneel, voor moderne literatuur, met

schappij ter completering. Nadat de minister zijn toestemming

gelegenheid voor exposities van handschriften, oude drukken

heeft verleend, verruilen ruim honderdvijftig almanakken van

en oude prentkunst, portretten, moderne typografie enz. Is dit

magazijn en krijgen ze de nodige nieuwe stempels. 36

een utopie?35

Er zijn ook verzamelingen die door de inzet en deskundigheid
van de bibliothecarissen en conservatoren van de Maatschappij

Het is een wens die in het verlengde ligt van de oorspronkelijke

niet geheel geïsoleerd zijn gebleven. Na schenking of aankoop

functie van de bibliotheek, die langzaam maar zeker tot historie

ervan werd het aanschafbeleid aangepast, teneinde ze op peil te

was geworden: een bibliotheek van, voor en door de leden.

houden of zo mogelijk te completeren. Dankzij de schenking van
D. van Leyden Gael in 1841 bezat de Maatschappij in één klap ruim

Dierbaar magazijn

vierduizend toneelstukken uit de periode 1539-11100. Toneelwerk
vormde opeens zo'n belangrijke collectie, dat het in de jaren die

De bibliotheek van de Maatschappij ontvouwt zich na 230 jaar
verzamelen als een panoramisch maar toch niet geheel harmo-

volgden met prioriteit werd aangeschaft. Op vergelijkbare wijze
staat heden ten dage illegaal drukwerk uit de Tweede Wereld-

Verzamelen in voaelvlucht

oorlog centraal, omdat de Maatschappij in

1970

werken, genootschapswerken,

de

gelukkige eigenaar werd van de grootste privé-

handschriften van negentiende-

collectie op dit gebied, die van Dirk de Jong.

eeuwse literatoren, de verzameling moderne tijdschriften,

Maar ondanks het afstoten van verzamelingen
die in de ogen van de bibliothecarissen niet bij de

gelegenheidsgedichten van

Maatschappij pasten, zoals boven beschreven,

J.A. Alberdingk Thijm,

springen nog steeds enkele afwijkende collecties

de brieven- en manuscripten-

in het oog. Zo is er de verzameling Franse ver-

verzameling van uitgever

talingen van klassieke auteurs, aangelegd door

A.C Kruseman, de Catsiana

Louis Couperus en in

B.M. Telders aan de Maatschappij overgedragen.

van W.CM. de Jonge van
Ellemeet, de kinderboeken van

Een welhaast museaal karakter heeft de collectie

A.C LoffeIt en de Art Nouveau-

Art Nouveau-boeken uit de periode 1892-1903, in 1972
en 1975 verworven. Merkwaardiger nog zijn twee
collecties uit de negentiende eeuw: w.J. de Voogt
schenkt in IS71 het gedeelte uit de bibliotheek van zijn vader dat de
Aprilbeweging van 1853, de invoering van de bisschoppelijke hiërarchie, documenteert. De vreemdste eend in de bijt is echter de
verzameling boeken en kaarten betreffende de Amerikaanse

boeken van E. Braches. Het zijn

burgeroorlog, in

1869

1945

door de erven van

geschonken door het gewaardeerde

collecties die het verdienen niet
verborgen te blijven in een
catalogus van een universiteitsbibliotheek. Hun wetenschappelijke
en cultuur-historische waarde ontlenen ze voor een belangrijk
deel aan het gebruik dat ervan wordt gemaakt. En al zullen ze
nooit een aparte leeszaal in een eigen gebouw krijgen - we laten
Van Rijnbach zijn utopie - , dit boek brengt ze voor wie ze wil

'buitenlid' , de in Amerika verblijvende generaal J. Watts de Peyster.

zien aan h et licht, en maakt ze voor wie ze wil bezoeken

Deze en andere collecties dragen op geheel eigen wijze bij aan de

toegankelijk.

rijkdom van de huidige boekerij van de Maatschappij.
Dit Dierbaar MaBazijn probeert aan die rijkdom recht te doen.
Collecties die gevormd zijn door een bewust aanschafbeleid
komen in beeld. Daarnaast worden bijzondere verzamelingen
gepresenteerd die door particulieren zijn aangelegd, en door de
Maatschappij voor het nageslacht worden beheerd: Middelnederlandse handschriften, plaatsbeschrijvingen, taalkundige

23

Generaal

J. Watts de Peyster
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Gedrukte cataloB' van de bIbliotheek van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde:
CataloBus der Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
Z.p., z.n., 1829.
(Opgesteld door H.W. Tydeman en J.T. Bodel Nijenhuis;
van 1829 tot 1840 werden twaalf supplementen opgenomen in de
HandelinBen. )
CataloBus van de bibliotheek der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde,
te Leiden. 3 delen. Leiden: S. en J. Luchtmans, 1847-1849.
(Samengesteld door L.A. te Winkel, J.T. Bodel Nijenhuis en
J.T. Bergman; in 1842 en 1845 waren de gedeelten met de handschriften en toneelstukken al op beperkte schaal verspreid;
in 1853, 1857 en 1864 werden door E.J. Brill te Leiden bijvoegsels
uitgegeven; in 1865 verscheen een 'alphabetische bladwijzer'
op alle delen.)
CataloBus der bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden. 3 delen. Leiden: E.J. Brill, 1887-1889.
(Samengesteld door H.C. Rogge, S.G. de Vries, L.D. Petit en
Th.J.I. Arnold; in 1877 waren de gedeelten met de handschriften
en toneelstukken al op beperkte schaal verspreid.)
Naamlijst van de brievencollectie in het bezit van de
'Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde'. In: CataloBus

compendarius [. .. J. Pars lIl. Epistolaria et alba amicorum ex collectionibus
societatum in usum eruditorum in bibliotheca depositis. LugduniBatavorum: E.J. Brill, 1936.
Handschriften in het bezit van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde. In: CataloBus compendarius [. . .).
Pars IV. Codices manuscripti ex collectionibus societatum in usum eruditorum
in bibliotheca depositis. Lugduni-Batavorum: E.J. Brill, 1937.

Codicum in fini bus BelBarum ante annum 1550 conscnptorulll qui in Bibliotheca
Universitatis asservantur (Codices Manuscripti, 5). Pars I. Codices 168]60 societatis cui nomen Maatschappij der Nederlandsche letterkunde.
Lugduni Batavorum,

1948.

(Opgesteld door G.I. Lieftinck.)

(Niet opgenomen zijn: handgeschreven catalogi, catalogi van
afzonderlijke collecties, overzichten verschenen in grotere catalogi
en de lijsten in de HandelinBen en Jaarboeken.)

ATh. Bouwman
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kunnen we opmaken uit een publikatie als 'Taalkundige

1788). Voor zijn

aanmerkingen, by gelegenheid van sommige aantekeningen van
den Heer Balthazar Huydecoper op Melis Stoke', waarin hij
herhaaldelijk uit zijn handschriften citeert. I Het blijkt ook duide-

enige mogelijkheid in een tijd waarin het editeren van oude

lijk uit onlangs opgedoken aantekeningen van Alewijn over de
Esopet, de Middelnederlandse verzameling esopische fabels. 2 Het in

teksten nog een grote zeldzaamheid was, een tijd ook waarin de

1991 aan de Maatschappij geschonken handschriftje werd door

academische beoefening van wat wij thans de neerlandistiek

Alewijn waarschijnlijk in 1784 geschreven ten behoeve van het

plegen te noemen nog niet bestond. Een deel van de boeken had

'Algemeen Omschryvend Woordenboek der Nederlandsche Tale',

Alewijn in 1779 gekocht op de veiling van de bibliotheek van

waarvoor de leden van de Maatschappij bouwstoffen

Balthazar Huydecoper. Niet iedere taalkundig geïnteresseerde kon

verzamelden. 3

zich zoiets veroorloven. Alewijn echter stamde uit een rijke
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Dat Alewijn zijn Middelnederlandse bronnen ijverig bestudeerde,

kennis van het Middelnederlands kon hij gebruik maken van
handschriften en oude drukken uit eigen bezit - praktisch de
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Nederlandse Letterkunde'. Vandaar Alewijns aanwezigheid bij de
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der Nederlandse Letterkunde. Een van hen was de 24-jarige
Zacharias Hendrik Alewijn, in die jaren als advocaat gevestigd te
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Toch vormen niet de taalkundige verhandelingen en notities

familie; hij was vrijheer van Mijnden en de beide Loosdrechten en

maar een legaat de reden waarom Alewijns naam nauw

vervulde sinds 1767 diverse functies in de Amsterdamse magistra-

verbonden blijft met de inmiddels meer dan twee en een kwart

tuur.

eeuw oude Maatschappij. Toen Alewijn in 1788,46 jaar oud, aan de
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De Maatschappij ontving 26 banden met middeleeuwse handschriften en
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met drukken vergezeld van 'eenen daar by

gevoegden eigenhandigen Lijst des Overledenen'.5 In de HandelinBen
van

1789

werden twee lijsten afgedrukt: een met 'Gelegateerde

manuscripten' en een met 'Gelegateerde (meest oude) gedrukte

C.

boeken'. Deze lijsten zijn hierbij afgebeeld. 6 Ze geven een indruk
van de rijkdom van de schenking. De oplettende lezer zal in de
lijst met handschriften nog 'een gedrukt stuk jen' opmerken; het is
het enig bekende, met penwerk versierde exemplaar van Die vier
uterste, in 1479 te Gouda gedrukt door Gheraert Leeu. De lijst met
Opgave van het legaat-Alewijn in
de Handelingen over

1789

gevolgen van een beroerte overleed, bleek dat hij enkele jaren

drukken bevat onder meer tien incunabelen, diverse post-incuna-

daarvoor de Maatschappij als begunstigde in zijn wilsbeschikking
had laten opnemen. Een extract uit het testament werd door de

belen (en twee meegebonden handschriftjes ).
De meeste boeken bevinden zich nog steeds in de bibliotheek

Weduwe Alewijn als executrice aan de Maatschappij gezonden en

van de Maatschappij. Niet allemaal. Zo is het als derde genoemde

in de HandelinBen van

handschrift, Jacob van Maerlants Rijmbijbel, tussen

1788

afgedrukt:

1793

en

1821

op

Ook verklaarde den Heer Testateur te legateeren aan de

onduidelijke wijze uit de bibliotheek van de Maatschappij

Maatschappy der Nederlandsche Letterkunde te Leyden, alle

geraakt.? Misschien is de codex uitgeleend aan iemand en na diens

zyne Oude Manuscripten, als meede alle zijne oude gedrukte

overlijden op drift geraakt. Het moet op enig moment zijn

min of meer raare Boeken, die in de Nederlandsche Letter-

verworven door N. Carbasius, die pas in 1830 lid van de Maat-

kunde van gebruik zijn, van welk alles hy Heer Testateur voor-

schappij w~rd en in

neemens is, eigenhandige Lijsten, by de grosse van dit zyn
Testament, neder te leggen, waar naar zig de natemelden

in 1835 werd het Rijmbijbel-handschrift gekocht door de Koninklijke
Bibliotheek, waar het thans nog berust onder signatuur 129 A IJ.

Executrice zal kunnen gedraagen; dog zoo die Lysten onver-

Ook een aantal drukken is thans verdwenen. Meestal betreft het

1834

overleed. Op de veiling van diens boeken

hoopt niet gevonden worden, verzoekt hy Heer Testateur

boeken die blijkens Catal.

dezelve Executrice, in gevalle van twijffeling, liever te veel,

waren. Waarschijnlijk is er in de jaren voor

dan te weinig te ge even [... l En verzoekt den Heer Testateur de

in Catal.

1829

ontbreken

1793

ze. 8

al in twee exemplaren aanwezig
1829

'ontdubbeld';

A.Th. Bouwman

Pen op papier en perkament
De collectie Middelnederlandse handschriften

Van de ongeveer vijfhonderd Middelnederlandse handschriften die
zich thans in de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Leiden
bevinden, behoort iets meer dan de helft tot het bezit van de
Maatschappij der Nederlandse letterkunde. Ik gebruik met opzet
deze ronde getallen, omdat de categorie 'Middelnederlands' niet
scherp is af te bakenen. C.l. Lieftinck trekt in zijn handschriften-

8ezonden of derzelve in ei8endom toehehoorende vermeldt in elk geval geen

catalogus uit 1948 de grens bij het jaar 1550. Maar R. Jansen-Sieben
legt in haar Repertorium van de Middelnederlandse artes-literatuur die grens
een halve eeuw later. I Dat bovendien handschriften in plaats van
vóór of na ook wel rond 1550 of 1600 gedateerd worden en dat
bijvoorbeeld een zestiende-eeuws getijdenboek of een afschrift van
een oude kroniek 'middeleeuwser' aandoet dan een refereinenbundel uit dezelfde periode, zijn verder complicerende factoren
waaraan ik nu maar liever voorbij ga. 2
Terug naar de ruim 250 Middelnederlandse handschriften die in
de loop van meer dan twee eeuwen door de Maatschappij zijn
verworven, hetzij door schenking hetzij door aankoop. Waar ligt
het begin van deze rijke verzameling? Het is bekend dat op
26 maart 1766 Frans van Lelyveld en vier andere leden van Minima
Crescunt besloten om dit taal- en letterkundig genootschap uit te

Een jaar eerder waren die

breiden tot een Maatschappij der Nederlandse letterkunde.

Nederlandsche Letterkunde te Leyden staan dan de eerste Middelnederlandse handschriften vermeld: tien 'oude getide boekskens'.6

samen met

33

som van f 295,- verworven op
de veiling van de bibliotheek
van J.J. Schultens. Deze eerste
grote aankoop van de Maatschappij geschiedde in het
kader van het in voorbereiding
genomen Algemeen omschrijvend
Woordenboek der Nederlandsche Taal,
waarvoor men bouwstoffen en
naslagwerken verzamelde.
Overigens is de aanduiding
'getide boekskens' in de Alphabetische Naamlyst van de Maat-

schappij in een aantal gevallen

Minima Crescunt in eigendom. Dat waren er 29 , blijkens een over-

misleidend; ze is bijvoorbeeld
ook gebruikt voor een hand-

handschrift: 'Een oud op pergament geschreven getijde boekjen'.
Het is evenwel de vraag of dit getijdenboek het eerste handschrift
van de Maatschappij is, zoals wel is gesuggereerd. 4 De uit 1776 daterende, eveneens handgeschreven Lyst van hoeken en 8edichten aen de
Maetschappy der Nederlandsche letterkunde te Leiden van tyd tot tyd ten 8eschenke

Devote excerpten

drukken voor de

Daarmee verwierf de nieuwe rechtspersoon ook de boeken van
geleverde handgeschreven lijst met 'Boeken en andere eigendommen des Cenootschaps'.3 Hiertoe behoorde ook één

27

getijdenboek noch enig ander Middelnederlands handschrift. 5
Op de in 178 1 of 1782 door Frans van Lelyveld met de hand
geschreven Alphahetische Naamlyst der Boeken van de Maatschappy der

schrift met devote excerpten en
dicta Patrum.?
Tot deze oudste groep
Middelnederlandse handschriften uit het bezit van de
Maatschappij behoort een
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getijdenboek in de vertaling van Geert Grote. 8 Het is op zichzelf

randversiering (f. 14r, 55r, 64r, 88r, 103r). De opening f. I02V-I03r

niet heel bijzonder, maar geeft daardoor misschien wel een goed

markeert door haar verluchting het begin van de vigilie. De minia-

beeld van de Noordnederlandse produktie in de tweede helft van

tuur op de verso stelt een moment uit de dodenmis voor:

de vijftiende eeuw. Zoals bekend speelde het getijdenboek een

de priester besprenkelt de lijkbaar met wijwater; vóór de kist staan

belangrijke rol in de private
devotie. Het gaf de leek een

twee zielen (voorgesteld als een naakte man en vrouw) in het

voor elke dag van het jaar

vagevuur en vormt daarmee een uitbeelding van het invitatorium

gelijkblijvende cyclus gebeden

waarmee de vigilie aanvangt: 'Mi hebben ombevanghen die

tot Maria, de Heilige Geest,

suchten des doots. Die droevighe seer der hellen hebben mij

het Heilig Kruis, verdeeld over

ombevanghen' .

de acht getijden van de dag.
Het Maria-officie werd meestal

Nog in de jaren tachtig van de achttiende eeuw werd een
tweede groep Middelnederlandse handschriften verworven. Bij het

dagelijks gebeden, de overige

overlijden van Z.H. Alewijn in 1788 bleek dat dit lid van het eerste

onderdelen bij voorkomende

uur zijn kostbare verzameling handschriften en oude drukken aan

gelegenheden. Zo bad men de
getijden van de Heilige Geest in

de Maatschappij had gelegateerd. 1O Hiermee was de grondslag van
haar collectie Middelnederlandse handschriften gelegd. Tot het

de pinkstertijd, de getijden van

legaat behoren 27 banden met handschriften, waaronder het

het Heilig Kruis als lijdens-

convoluut met onder andere de FerBuut, Flons ende Blancefioer en de

meditatie, de zeven boetDodenvigilie
Oude en nieuwe band voor
de Limborch en de Walewein

drie hulers, gehuurde schreiers. De gehistorieerde initiaal toont

Esopet en het convoluut met de

psalmen onder meer bij de biecht en de ziekenzalving,
als stervensbegeleiding en bij de uitvaart. 9 Het getijdenboek van de

van Walewein, 1I twee onwaar-

Roman van Llmborch en de Roman

Maatschappij heeft 128 perkamenten folia (135 x 95 mm) in een

deerlijke bronnen voor onze

achttiende-eeuwse band. De inhoud: kalender (f. 1-12); getijden van

kennis van de Middel-

Onze Lieve Vrouw (f. 14-53); korte getijden van het Heilig Kruis

nederlandse epiek:

(f. 55-61); getijden van de Heilige Geest (f. 64-81); gebeden (f. 82-87);

alle genoemde teksten zijn

de zeven boetpsalmen met de (verkorte) litanie van alle heiligen

alleen in deze handschriften

(f. 88-101); dodenvigilie (f. 103-123; sterk bekort); het aan Ambrosius

(volledig) overgeleverd.

toegeschreven gebed: 'Overste priester ende ghewaer bisscop'

(f. 123-128). Op vier plaatsen is een bladminiatuur ingevoegd (f. 13,
54, 6"

102). Vijf bladzijden hebben een geschilderde initiaal met

Het convoluut met de
Limborch en de Walewein telt

182 perkamenten folia (250 x

Pen op papIer en perkament

165

moet Walewein voor de eigenaar, koning

mm) in een moderne band,

aangebracht in

1988

Wonder, het Zwaard met de Twee Ringen

als onder-

deel van een restauratie. 12

bemachtigen, dat zich bij koning Amoraen

Het bestaat uit twee gedeelten.

bevindt. Deze wil het wonderzwaard aan

Het circa

1)50

Walewein schenken op voorwaarde dat hij voor

te dateren

Westbrabantse afschrift van de

hem de mooie jonkvrouw [sabeIe gaat halen in

Roman van Hell1flC ende Marwiete van

Endi (Indië). Na vele avonturen arriveren

Llmhorch (f.

Walewein en [sabele (die inmiddels in liefde voor

ongeveer

1-[[9),

22.000

29

verhaalt in

verzen de avon-

elkaar zijn ontvlamd) aan het hof van koning

turen van de kinderen van

Amoraen, die gestorven blijkt te zijn. Daarom

~t'f~ 1"'ue1\l4tl ~",'fct"'t~';!ciltel.· .
ij ,w f.:g;j1b tV 'IWl'\l/lI.1.UolCl.1
tllt.l 1111!t1 D:1..x.ofI la) (a) ciiJ:.tt~

<roti

~(!\.LC-ll lht

GItè CCIUII!#'\l11$l: .

BttU!1t.-

hertog Otto van Limborch.

kan Walewein zijn geliefde meevoeren naar het

Margriete verdwaalt tijdens de

hof van koning Wonder, waar hij het wonder-

Colofon uit de Walewem

jacht en wordt door zeerovers

zwaard ruilt voor het schaakbord, en vervolgens

Ferwml

verkocht aan de graaf van
Athene; diens zoon Echi tes

naar het hof van koning Artur, waar zijn komst

word t op haar verliefd maar de

grote vreugde veroorzaakt. Of Isabele en
Walewein met elkaar trouwen, vertelt het

gravin van Athene zorgt ervoor

verhaal niet.

dat Margriete wordt afgestaan aan de keizer van Constantinopel.
Ondertussen trekt haar broer Heinric er op uit om haar te zoeken;

F.

na vele avonturen weet hij haar terug te vinden. Margriete trouwt

het schaakbord achtervolgend. Alleen de rode achtergrond, de

uiteindelijk met Echites; Heinric huwt Eusebia, dochter van de

rode leeuwen op de wapenrusting van Walewein en het zwart van

keizer van Constantinopel. Het handschrift van de Roman van

het schaakbord zijn met dekkende verf aangebracht. De hand-

Walewell1 (f.

schriften met de Limborch en de Walewein zijn al zeer vroeg bijeen-

stamt uit

121-(82)

1)50,

moet in Vlaanderen gelokaliseerd worden en

blijkens het colofon op f.

18H.

Het origineel van de Roman van Walewein is ongeveer een eeuw

120

is een los ingevoegde miniatuur, in getemperde kleuren

tegen een helrode achtergrond. Wij zien Walewein te paard,

gevoegd. Dit blijkt uit het feit dat aan de achterzijde van de
miniatuur, dus op f. 12or, de laatste zeven regels van de Limborch zijn

ouder. De roman over een driedelige queeste van koning Arturs

geschreven met een nog veertiende-eeuwse hand, die verschilt van

neef kent twee auteurs: Penninc en Pieter Vostaert, van wie de

die van de kopiist van deze roman.!)

tweede, blijkens de epiloog (vs. 1[[73-1[[88), het onvoltooid gebleven
gedicht van de eerste heeft voortgezet. Om een zwevend schaak-

Eveneens afkomstig uit het legaat-Alewijn is het handschriftje
met Der minnen loep.14 Met zijn 247 papieren folia (132 x 98 mm),

bord te verwerven dat aan het hof van Artur was verschenen,

gebonden in een oorspronkelijke omslag van perkament,
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Waleweinminiatu ur

Der minnen loep

vertegenwoordigt het een type

eeuwse literatuur, en die vaak speciaal zijn toegesneden op de

handschrift dat in de Neder-

pointe die wordt toegelicht. Waar Potter in Boek

landen van de vijftiende eeuw

betoogt dat list is toegestaan om de vrouweneer te bewaren,

zeer gangbaar moet zijn

brengt hij een episode uit het verhaal van Tristan en Isolde te

geweest maar praktisch niet is

berde:

overgeleverd: klein en een-

Van Tristram ende Ysalde xv

voudig van uitvoering (papier,

Sulke list ende nauwe ganghe

cursief schrift) en daardoor

Moetmen inder lieften dwanghe

vermoedelijk bestemd voor

Bi wijlen soecken ende vinden.

private lezing. I5 Blijkens de

Die conincg sat inder linden,

mededeling op f. 239V is het
handschrift in 1486 gekopieerd door Claes Willemsz, die aan-

Doe die conincginne reyn,
Ysalde, sat op die fonteyn

vankelijk voor de auteur werd gehouden. Eenvoudig zijn ook de

In zueter lust mit Tristram.

51 met transparante verf ingekleurde pentekeningen, die de liefdesgeschiedenissen in Der minnen loep verbeelden. Dit werk van

Ende doe zij des conincx hooft vernam,

Dirc Potter is een ars amandi, een leerdicht over de liefde, onderverdeeld in vier boeken, die elk

Dede zij Tristram neder crommen
Ende wijsde hem waer die wiskijns zwommen.
Daer sach hijt ende nam des goem

één soort behandelen: 8hecke

Dat die conincg was opten boem.

minne ( ondoordachte liefde),

Die list vant daer die edel vrouwe.

80ede minne (voorhuwelijkse
liefde), on8heoerlofde minne (zoals
homoseksualiteit en incest)

Doe spraken zij van gueder trouwe,
Ende hoe yghelic vrouwe van eer

en 8heoerlofde minne (huwelijkse

Hoeren echten man lieven soude.

Die elc man doen soude sinen heer

liefde). De theorie word t afge-

Tristram wenschede, dat hi woude

wisseld met praktische raadgevingen en gedemonstreerd

Dat die conincg daer bi hem waer.
Si spraken beyde openbaer

aan de hand van

Vanden conincg so veel duechde,

57

verhalen,

II

die ontleend zijn aan met name

Dat hem die coninck zeer verhuechde

de klassieke oudheid, maar ook

Ende hadde afterdien goet ghetrouwe

aan de bijbel en de middel-

Tot Tristram ende tot zijnre vrouwe. 16

bijvoorbeeld

Pen op papier en perkament

Duitser Leiden aan op zijn
speurtocht naar oude
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aparte groep werden behandeld. In het vervolg wil ik aan de hand

hij een handschriftencatalogus
voor de Maatschappij.19 Daarin

van de drie boven besproken handschriften, de diverse catalogi

wordt voor het eerst een
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doorlopen ~ af en toe een latere aanwinst signalerend ~ om zo aan

poging gedaan om de codices

:1\

karakteriseren, met korte

De oudste catalogi zijn met de hand geschreven ~ en inmiddels
ook opgenomen onder de handschriften van de Maatschappij.
Die uit [766 en Us[ of '82 zijn boven al voorgesteld. Vanaf [79, was er

beschrijvingen en uitvoerige
incipits en explicits.
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meermalen beschreven, ofschoon ze pas in 1948 door Lieftinck als

worden benaderd.
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De Middelnederlandse handschriften van de Maatschappij zijn

en hun teksten systematisch te
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Als tegenprestatie vervaardigde

te geven hoe de Middelnederlandse handschriften werden en
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de Naemlyst der Boeken toebehorende de Maetschappy der Nederlandsche
Letterkunde te Leyden, opgesteld door J. SteenwinkelY Deze heeft de

zeven jaar voordat Hoffmanns
manuscript, vertaald,20 omge-

handschriften en drukken (door elkaar) volgens een globale

werkt en gecompleteerd met

systematiek ingedeeld: bijbelteksten en geestelijke literatuur,

beschrijvingen van latere

geschiedkunde, taalkunde, literaire handschriften en drukken,

Hoffmanns catalogus

genootschapswerken en addenda. De catalogus fungeerde hoofd-

aanwinsten als onderdeel in de gedrukte catalogus van 1829
verscheen. 21 De 'Handschriften en Boeken met Geschreven

zakelijk als vindIijst; vandaar dat de handschriften slechts beknopt

Aanteekeningen' zijn in de volgende categorieën ondergebracht:

(linksboven)

·l\rt4-t-

,d.-

"L,',

,4it"' ~.pi· ('

zijn aangeduid. Het laatste van de hierboven geïntroduceerde

Nederduitsche

handschriften bijvoorbeeld vinden we op f. 16 terug als

Oude

(p. 1-59)

'Claes Willemsz. Der minnen loep. 1486.; ms. 8°'. Bij alle door

Nieuwe Taal- en Dichtkundige

Alewijn geschonken boeken staat in de marge aangetekend:

Nieuwe Geschied- en Letterkundige

(p. 59- 65)
(p. 65- 69)

'Leg. van Alew.'; deze boeken stonden in een afzonderlijke kast.[8

In vreemde Talen

(p.69-72)

Van de handgeschreven catalogi is die van H. Hoffmann von
Fallersleben veruit de belangrijkste. In [S21 deed de jeugdige

utoe....r{

Tristan en lsolde
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Met de 'Oude' handschriften zijn de Middelnederlandse bedoeld.

Volgen incipit, explicit (waarin het pas later ontdekte acrostichon

De systematiek is evenwel niet goed volgehouden. Zo is de WIBaiols

DIRC: POTTER), en een overzicht van de kapittelopschriften, als-

op bladzijde 20 geen Middelnederlandse ridderroman maar een

mede annotatie en literatuuropgave. Verder dient nog opgemerkt

Middelhoogduitse. 22

En het handschrift met Die kueren ende hantvesten

dat de handschriften en drukken in de catalogus van IR29 geen

van Scellznckhout In Vries landt op bladzijde 66 is veertiende-eeuws en

plaatsnummers hebben; de boeken stonden sinds dat jaar in een

behoort derhalve niet tot de 'Nieuwe' handschriften, maar tot de
'Oude'.23

vertrek van de Stadsgehoorzaal opgesteld volgens de ordening van
de nieuwe catalogus. 26
Nadat van 1829 tot 1840 in de Handelinwn twaalf supplementen op

In het 'Voorberigt' merken de bewerkers, H.W. Tydeman en

J.T. Bodel Nijenhuis, op

deze gedrukte catalogus waren verschenen, zette de Commissie

dat het breeder uitgeschreven begin en slot dezer oude

tot de Bibliotheek, waarin naast Tydeman en Bodel Nijenhuis ook

Handschriften dienstig is, om den kenner eene proeve te geven
van taal en spelling, en dus bij verschillende kopyën van

J.T. Bergman zitting had genomen, zich aan de vervaardiging van
een nieuwe, gecumuleerde CatalOBUS van de Bibliotheek der Maatschappij

hetzelfde werk, of wel verschillende redactiën, den tijd van

van Nederlandsche letterkunde, te Leiden. De eerste twee delen verschenen

vervaardiging en de betrekkelijke waarde te helpen onderscheiden. 24

in 1847, het laatste in 1864. 27 De afdeling 'Handschriften'2R \vas
echter al in 1842 afgedrukt en in enige exemplaren verschenen,
voorzien van een titelblad met dat jaartal. De catalogus is weer

Men krijgt de indruk dat Tydeman en Bodel Nijenhuis volledig op

systematisch ingericht; de handschriften zijn ditmaal niet naar

het kompas van Hoffmann hebben gevaren; diens beschrijvingen

ouderdom en soort ingedeeld maar naar vorm en soort:

zijn vrijwel letterlijk vertaald, zodat bijvoorbeeld de auteur van

Nederduitsche dichtwerken

Floris ende Blancejloer op bladzijde 6 'Dieterich van Assenede'

Nederduitsche prosa-werken

(p.I-I3)

genoemd wordt, terwijl in de op bladzijde 7 geciteerde proloog

-

Bijbelschriften

(p. 14- 20 )

duidelijk Van assnede diederike staat. Zie ook het begin van Hoffmans

-

Bijbel- en Kerk-Geschiedenis

(p. 20-27)

beschrijving van het handschriftje met Der minnen loep; de

-

Stichtelijke Geschriften

(p. 27-46)

Nederlandse vertaling in de marge is ongewijzigd in de catalogus

-

Getyde-, Passie- en Gebedeboeken

(p. 46-57)

van 1829 terechtgekomen:
Der minnen loep, door Claes Willems [?], 4 Boeken liefdes-

-

[Werken met gemengde inhoud1
HSten over Nederduitsche taal- en letterkunde

(p.

verhalen uit den ouden en lateren tijd, allen in rijm, te zamen

HSten over oudheid- en geschiedkunde

(p.

46 stuks; op papier, van het jaar 1486, 239 bladen in kl.

Letterkundige Geschiedenis

(p. 80-83)
(p. 83-9 0 )
(p. 90 -96)

slechte Miniaturen. hoorne band. 25

8.,

met

Handschriften in en over vreemde talen
Drukwerken met geschrevene aanteekeningen

58)

(p.59-71)
72-110)

Pen op papier en perkament
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Ofschoon de handschriftbeschrijvingen grotendeels gebaseerd zijn
op die uit de catalogus van r829 (en dus nog een hoog Hoffmanngehalte hebben) zien we minder en minder grote incipits en
explicits. Dit heeft te maken met de omstandigheid dat een aantal
teksten inmiddels was uitgegeven en in literair-historische werken
behandeld, en daarmee tot de canon was gaan behoren.
Ook wordt nu veelal de herkomst opgegeven en verwezen naar
veilingcatalogi of aanwinstvermeldingen in de Handelinsen.
Het boven besproken getijdenboek uit de oudste groep handschriften van de Maatschappij vinden we terug op bladzijde 47;
de inhoud ervan middels opgave van de belangrijkste onderdelen
beter gekarakteriseerd dan in de catalogus uit r829 (waar de beginen eindregels van de codex geciteerd werden):
Getydeboek, op perkament, uit de xvde Eeuw, r27 duodecimo
bladen, goth. schrift, met fraai beschilderde voorletters,
vier miniaturen en bloemwerk. fr. b. I2mo.

Een van de 'Werken met
gemengde inhoud' op bladzijde
58 is het fragment van een vijftiende-eeuws folio-blad, een
perkamenten 'affiche' met
boetebepalingen bij eet- en
drinkgelagen in een besloten
gezelschap.3 0 De boete voor een
overtreding is meestal een
kwart maat wijn: '[ ... l ~ Item so
wie des weerts tynnewerck
scraept of boert verbuert j.

/---
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quaerte wijns. ~ Item so wie des
anders mes steelt of onthuut
verbuert een quaerte wijns

[" .]'.
Niet minder interessant is
een eveneens vijftiende-eeuws
arteshandschrift, dat niet voorkomt in het repertorium van
R. Jansen-Sieben:
Alchimistisch Werk. tboec
van der Zonnen te maken,
dat Avicenna ghetoghen heeft

Bevat: Onser liever Vrouwen getiden; - Die (corte)

wt enen van Aristoteles boeken die men in latine heet liber clauis
sapiencie majOris, dat in dietsche is te zeggen: een boek des slotes

Cruusgetiden; - Die h. Geest getide; - Die seven Psalmen;
- Die Vigelie van den IX lessen.
Uit de Biblioth. van II Schultens, Cata!. No. 6956. 29

der meerder wijsheit. Op papier, r6 bladen, 4°. of kl. fol. in halfroodl. port.
Afkomstig uit de Biblioth. der Abdij van Egmond, volgens
bijliggenden brief van P. BeckY

Boec vander zonnen te maken
Boetebepalingen
(linksboven)
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De handschriften en drukken van de Maatschappij - inmiddels
overgebracht naar een bovenhuis op het Gerechtsplein 32 -

vinden in de rubriek 'Middelnederlandsche letterkunde' (Ltk. [68-

stonden sinds [847 opgesteld overeenkomstig de ordening van de

en daar in de rubrieken 'Kerkelijke geschiedenis' (Ltk. 603-626),

,60) - die ook negentiende-eeuwse afschriften beHt --, verder hier

nieuwe catalogus;3> overigens nog steeds zonder officiële signa-

'Nederlandsche geschiedenis' (Ltk. 627-855), in het ','\anhangsel'

tuur. Uit de bijgeschreven nummers van het handexemplaar van
de bibliothecaris en hun pendant in de boeken - overeenkomstig

(Ltk. 921-992), alsmede in het door De Vri es opgestelde supplement
(Ltk. 1007-1084). De rubriek 'Middelnederlandsche letterkunde' is

de volgorde in de catalogus - blijkt niettemin de behoefte aan

onderverdeeld als volgt:

plaatsnummers, vermoedelijk in verband met het beheer van de

Poëzie

steeds meer uitdijende boekerij.34 Na [847 heeft men, aldus

In het Algemeen

(Itk.

Lieftinck, de aanwinsten blijkbaar volgens numerus currens

Stich te lij ke liederen

(Ltk. 2IS-2lO)

geplaatst, 'en daarbij waarschijnlijk vastgehouden aan het
nummer van een thans verloren gegaan journaal',,5 zodat plaats-

Proza
Bi jbel vertalin gen

(Ltk. 23[-2)7)

nummer en journaalnummer samenvielen. Tot 1887 worden de

Levens van Jezus
Legenden van Heiligen - Martyrologiën

(Ltk. 258-262)

Cetijdeboeken

(Ltk. 284-,lO)

Passie- en gebedenboeken

handschriften van de Maatschappij aangehaald naar dit journaaIen plaatsnummer.
In [887 verschenen twee delen van de laatste gedrukte catalogus

[68-217)

(Ltk. 263-211,)

die het hele boekenbezit van de Maatschappij beschrijft, in [889

Sermoenen, collatiën enz.

(Ltk.
(Ltk.

gevolgd door het registerdeel. De Eerste afdeling in het eerste deel

Stichtelijke geschriften

(ltk. 118-360)

\11-326)
)27-336)

beschrijft de handschriften en is bewerkt door H.C. Rogge, met
een supplement van S.G. de Vries. Rogge's aandeel was in [877 al
gereed en in enkele exemplaren afgedrukt. 36 In hetzelfde jaar

gelukkig. Later venvo[\-en handschriften kunnen niet op de juiste

werd trouwens de gehele boekerij van de Maatschappij, krachtens

plaats worden ingevoegd, maar moeten volgens numerus (urrens

De systematiek gekoppeld aan oplopende boeknummers is weinig

het bruikleencontract van [876, overgebracht naar de magazijnen

achteraan geplaatst worden. Dat geldt voor het supplement

van de Leidse universiteitsbibliotheek.

(Ltk. 1007-1084) en voor alle latere aanwinsten. Bovendien heeft

Ook Rogge bracht de handschriften onder in een systematiek.

Rogge de handschriften te zeer ondergeschikt gemaakt aan zijn

Hovendien gaf hij ze de nummers die ook nu nog gelden ([-992),

systematiek. Codices die meer dan een werk bevatten, worden ook

zij het - met het oog op de andere handschriftencollecties van de

op meerdere plaatsen behandeld; het nummer is dan afhankelijk

Leidse universiteitsbibliotheek - voorafgegaan door de aanduiding

van de plaats in de systematiek \vaar het handschrift het eerst

'Ltk.'. De moderne handschriften vormen inmiddels het leeuwe-

behandeld is. Zo dankt handschrift Ltk. 223 zijn nummer aan de

deel. De Middelnederlandse handschriften zijn hoofdzakelijk te

rijmspreuken op f. 22V-24V, behandeld bij de 'Stichtelijke liederen'.

Pen op papIer en perkamenl

Dat het handschrift grotendeels bestaat uit devote teksten in proza

den inhoud bezien. De be-

en aan bod komt in de rubriek 'Sermoenen, collatiën enz.', komt

schrijving, als men een korte

men alleen te weten als men de handschriftenafdeling in deel [

notitie als deze tenminste

van de Catalogus

18R7-1889

van voor naar achter doorloopt. Ook

zoo noemen mag, vindt men

wanneer de onderdelen binnen dezelfde rubriek vallen, worden ze

op twee, soms drie verschil-

niet bij elkaar gezet. Zo volgen op bladzijde

lende bladzijden uiteengerukt. 38

10

35

na de beschrijving

van het Llmborch-stuk uit het tweedelige convoluut eerst beschrijvingen van de Umhorch-fragmenten, een afschrift van de Berlijnse
fragmenten van Renout van Montalhaen door Hoffmann von

In

Fallersleben en de Ferguut uit het andere convoluut; pas daarna

inventaris van de inmiddels [874

volgt het tweede stuk met de WalewelnY
62 bladen klein fO, in twee kol.

([95,

verscheen een beknopte

handschriften van de Maat-

Penmnc en P,eter Vostaert, Roman van Walewein. Hs. op perk. van
1)50,

[937

bI. [2[-(82)

Uitgegeven met Inl. en aant. door DL Jonckbloet, Werken der
Vereemglng ter hevorderlng der

schappij, in pars

IV

van de

Catalogus compend{i)arius codices
continem codices omnes manuscriptos
qul in llibliotheca Academiae Lugduno-Batavae asservantur. Het getijdenboek

Gouds kroniek,e

oude Nederl. Letterk, 2 Din.

uit het oudste handschriftenbezit van de Maatschappij staat op

Devotieboekje

Beschrijving van het Hs. in

bladzijde [3 verborgen in het lemma '284-306 Getijdeboeken ([4de-

(links)

Dl. 11, bI. 181 vvo

[6de eeuw)'.39 Tot de jongere aanwinsten behoort een vijftiende-

Codicologische gegevens zijn bij

eeuws handschrift dat het zogenoemde Gouds kroniekje bevat, een
kroniek van Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht tot in [437. 40

deze benadering moeilijk te

Het is interessant vanwege een aantal toevoegingen ten opzichte

plaatsen. Lieftinck velde zestig

van de standaardtekst, zoals die op f. 4v-6r over koning Artur,

jaar later een hard oordeel:

beginnend met: 'Nu een weynich te scriven van sijn regnaci'Y

Dezen catalogus kan men

Lieftinck was conservator Westerse handschriften van de Leidse

wel zoowat het laagtepunt

universiteitsbibliotheek toen hij in 1948 de Middelnederlandse

noemen in de geschiedenis

handschriften uit de rubriek 'Middelnederlandsche letterkunde'

van de handschriften-

uit deel I van de gedrukte catalogus uit [887-[889 opnieuw

beschrijving: het is alsof zij
alleen maar eenige waarde

beschreef.42 Daarbij had hij als paleograaf en codicoloog vanzelf-

hebben uit het oogpunt van

sprekend niet alleen oog voor de teksten:

Dierbaar Magazijn
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Een tweede doel dat ons bij

[[ Perk. [350,63 bIl.

(IV

+ [,2

IV,

11,4

IV, I).

Geen signaturen,

de bewerking voor oogen

één enkel reclame (f. [36'). c. 250 x c. [65 (220/225 x [40/[50),2 kol.,

heeft gestaan, is den lezer

45-48 rr. Linieering en afschrijving met inkt; de hoofdletters in

een beeld te geven van de

aparte kolommen. Folieering met inkt van de hand van

gedaante en de geschiedenis

Alewijn te beginnen bij f. [21.

van het handschrift zelf,

SCHR[FT

m.a.w. hem de kennis bij te

Littera textualis. Twee handen. 1 (f. [21-152'a, r. 2). Hoofdletters

brengen van de bron waarin

en enkele lange letters der eerste regels met pen werk versierd

een stuk Nederlandsche literatuur ons is overgeleverd. 43

der eerste regels bepalen zich tot de hoofdletters en daarvoor

met fijn ornament en grotesken. [[ (de rest). De versieringen
wordt rood en soms ook geel gebruikt. r. .. j

Hij hanteert daarbij een eigen
beschrijvingsmodel- uitvoerig
verantwoord in de 'Inrichting
van den catalogus'44 dat grote invloed heeft gehad.
Dat geldt in de eerste plaats
voor de nomenclatuur die hij
ontwierp voor de schriftsoorten. Daarbij wordt het

Psalter in contemporaine band

Voortreffelijk zijn ook de registers: op personen en zaken,
op initia, op allerlei paleografische en codicologische gegevens en
op bezitters. Zo heeft Lieftinck de wens waarmee hij zijn inleiding
beëindigde, zelf in vervulling doen gaan: 'Moge onze catalogus,
verschijnende juist 60 jaar na zijn voorganger, bewijzen dat onze
wetenschap in dien tijd niet is blijven stilstaan' .4 6
Voor de ruim honderd Middelnederlandse handschriften die in
de nummering volgen na Ltk. 360 (de laatste door Lieftinck

gotisch schrift uit de veertiende

behandelde codex), blijft men voorlopig nog aangewezen op deel [

en vijftiende eeuw in drie

van de CataloBus 1887-1889 (tot Ltk. 1084), op pars

IV

van de CataloBus

genoemd). Lieftinck weet voorts gedetailleerdheid te paren aan

compendiarius, (tot Ltk. [874), en natuurlijk op het Jaarboek van de
Maatschappij, waarin het 'Verslag van de bibliothecaris' telkenjare

beknoptheid: bij elk handschrift behandelt hij in kort bestek en
vaste volgorde een grote hoeveelheid gegevens betreffende mate-

melding maakt van de belangrijkste schenkingen en aankopenY
In [992 werd het voorlopig laatste Middelnederlandse hand-

riaal, datering, watermerken, katernopbouw, lay out, band, schrift,

schrift aangekocht voor de Maatschappij: een psalter voor monastiek gebruik in de vertaling van Geert Grote en Johan Scutken. 48

categorieën verdeeld: textualis, cursiva en bastarda (later hybrida

rubricering, decoratie, illuminatie, inhoud, origine, bezitters en
literatuur. Als voorbeeld diene een gedeelte van zijn beschrijving
van het Walewein-stuk dat met de Limborch een convoluut vormt: 45

Het is vermoedelijk circa [460-[470 geschreven in Enkhuizen,
afgaande op de decoratie en een vijftiende-eeuwse aantekening op

Pen op papier en perkament

,

L

f. [83r: 'Dit boeck toe behoert
die susteren van sinte claren
tenchusen '. De codex bevat
[83 perkamenten folia (170 x 115

feesten en enkele andere feesten die op een vaste

mm) in een contemporaine
band met paneelstempel, voorstellend Maria met kind met de
randspreuk 'ave gracia plena

datum gevierd worden. Daarbij worden de
namen van speciaal vereerde heiligen met rode
inkt geaccentueerd. De kalender van handschrift
Ltk. 292, een getijdenboek inde vertaling van

dominus tecum * maria mater
dei memento mei'.49 In de ge-

Geert Grote, vermeldt in rood onder andere de
feesten van St. Pontiaan ([4 januari), St. Odulf

klimatiseerde kluis van de
Leidse universiteitsbibliotheek
wacht dit psalter, samen met dE
andere handschriften, op een
bladerende hand en een onderzoekend oog: memento mei.

(12 juni), de translatie van St. Martinus (4 juli),50

37

Terzijde
Een kalender geeft een overzicht van de heiligen-

St. Willibrord (7 november) en St. Lebuinus met
zijn translatie (12 november en 25 juni). Deze
heiligen worden in deze combinatie uitsluitend
in het bisdom Utrecht plechtig gevierd en wijzen
daarom op een origine in de Noordelijke
NederiandenY De codex is waarschijnlijk in
Holland te lokaliseren vanwege de vermelding in rood van de
lokale heilige St. Jeroen op [7 augustus en de aanwezigheid van
Hollandse dialectkenmerken in de tekstY De geschilderde miniaturen en randversieringen alsmede het penwerk vertonen evenwel
Utrechtse kenmerken en parallellen met andere getijdenboeken,
die een datering van circa [470 toelaten. 53
In de 'eeuwigdurende' kalender van het bewuste getijdenboek
staan links van de heiligennamen twee kolommen. De eerste
kolom geeft het gulden getal (numerus aureus), waarmee voor elke
maand de nieuwe manen in een negentienjarige cyclus zijn aangeduid, de tweede geeft de zondagletter (littera dominicalis). Deze zijn
nodig om de veranderlijke feesten te berekenen: Pasen en de
daarvan in tijd afhankelijke feesten Hemelvaart en Pinksteren. 54

Psalter
Kalender
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Kalender

Pasen valt namelijk op de zondag volgend op de eerste volle maan
na 21 maart, het begin van de lente. Het gulden getal van een
bepaald jaar is eenvoudig te berekenen; het is gelijk aan het getal
dat als rest overblijft nadat het jaar met één vermeerderd en door
negentien gedeeld is. Het gulden getal van het jaar 1482 is dus I;
daarmee is de nieuwe maan in de maand maart (de zogenoemde
luna paschalis) van dat jaar bekend: 23 maart. Veertien dagen later
maart meegerekend) is het volle maan: op 5 april (de terminus
paschalis). Als men de zondagletter van dat jaar kent (dat is f),
kan men vaststellen dat Pasen in 1482 volgens de Juliaanse kalender
op de eerste zondag (f) na de termInus paschalis valt, dus op 7 april.
(23

Ton Harmsen

Eén groot feest
De collectie toneelstukken

Een zeldzaamheid na meer dan tweeëneenhalve eeuw: een toegangskaart voor de feestelijkheden van 7 januari 1738 in de Amsterdamse schouwburg. Op die datum, honderd jaar nadat de schouwburg met de opvoering van Vondels Gysbre8ht geopend was, werd
( ,

Jan de Marres zinnespel Het eeuw8etijde van de Amsteldamsche Schouwbur8
opgevoerd. In het exemplaar van dit toneelstuk dat in het bezit is
van de Maatschappij, is een toegangskaart meegebonden. De tekst
op deze kaart duidt op een grondige organisatie van de feestelijkheden:
Werd verzocht, benevens deszelfs Huysvrouw, of een Dame,

J,

["

1'0
---

en een eigen Kind, dat zich zelve redden kan, om het
EEUWGETYDE van den AMSTELDAMSCHEN SCHOUWBURG by te
I.-

woonen, op Dingsdag, den 7den January, 1738. des Namiddags
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bovenste Galiery.
Met de Koetsen het aankomen te nemen uit de oude Stad;

Bosschaadje omtrent den berg
Parnas.' - ook hiervan is een

en des Avonds de vergadering derzelver te ordonneeren op de
Westermarkt voor half Negen uuren , alwaar yder, door een

gravure gemaakt. Daarop

Onderschout, zyn rang zal worden aangewezen; tot voor-

volgde nog de verandering in
een 'Zonnehof' en in een

kominge van confusiën.

lusthof, in het boek steeds
weergegeven op een uitslaande

Het toneelstuk dat men op die dinsdagmiddag om vier uur te zien
kreeg, was bijzonder spectaculair. Jan de Marre trok alle registers

prent.
Later zijn in dit exemplaar

van kostuums en decors open. Sprekende, zwijgende, zingende en

nog eens tien prenten meege-

dansende personages traden erin op, bij elkaar ruim vijftig acteurs.

bonden die decors voorstellen,

Het spel vangt aan in de hel, wat op bloedstollende wijze is afge-

en een getekende plattegrond

beeld op een uitslaande gravure, met draken, vuur, Prometheus,
Sisyphus en een groepje prachtig uitgedoste toneelspelers.

van de nieuwe schouwburg. De prenten zijn door bekende en
minder bekende kunstenaars ontworpen en gegraveerd: Romeyn

'Het Tooneel verandert, onder donder- en bliksemslagen, in een

de Hooghe,

J. de Beyer, S. Fokke en anderen. Vaak worden wij

Plattegrond van de Amsterdamsche
Schouwburg
Gravure met perspectivisch decor
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De schenking van
D. van Leyden Gael uit

/i
Ifll

1841

getroffen door de zwierige uitbeelding van de toneelstukken.

gemaakt zou worden. Dat belette Matthijs Siegenbeek niet,

In ieder geval levert alleen al dit ene boek een levendig beeld van

onmiddellijk namens de Maatschappij een juichend bericht te

het Amsterdamse uitgaansleven in de achttiende eeuw.

doen plaatsen in de AIBemeene Konst- en Letterbode van

Een groot feest dus, dat leidde tot een prachtig boek. Maar in
de schouwburg zijn in de loop der eeuwen enkele duizenden

15

oktober

1841:

De maandelijksche vergadering der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden werd, in hare bijeenkomst van

feesten gegeven, zij het niet

October, op het aangenaamst verrast door het berigt, dat de

steeds van dezelfde rijkheid.

Boekerij der Maatschappij door de edelmoedigheid van een

Omdat het de gewoonte was,

geëerd medelid, doch die, met een ongemeene bescheidenheid,

ieder toneelstuk dat opgevoerd

niet gewild heeft, dat zijn naam vermeld zou worden, eene zeer

werd te drukken, zijn er vele

belangrijke aanwinst verkregen had. Die aanwinst bestaat in

duizenden toneelstukjes geproduceerd. Deze waren in de

eene uitgebreide en nagenoeg volledige verzameling van
Nederlandsche Tmmeelstukken van vroegeren en lateren tijd.

achttiende eeuw een gewild
verzamelobject. Grote collec-

Toen Th.J.I. Arnold een catalogus van het toneelbezit van de

ties ontstonden en werden

Maatschappij maakte, moest hij wel constateren dat de ver-

weer verspreid, soms via
veilingen, soms door verwaar-

zameling lang niet zo volledig was als men zich aanvankelijk had
voorgesteld. Daar staat tegenover dat de collectie veel zeer oude

lozing. Een van de eigenaars

exemplaren bevat van rederijkersspelen uit de zestiende en het

van een dergelijke grote

begin van de zeventiende eeuw die elders niet meer bewaard zijn

collectie, de Leidse burge-

gebleven. Naar aanleiding van de manco's die men bij het catalogi-

meester en filantroop

seren opmerkte, kocht de Maatschappij nog enkele duizenden

mr. D. van Leyden Gael,

toneelstukken aan, en zo vermeldt de catalogus van

1887

meer dan

besloot zijn collectie van ruim

9400

vierduizend toneelstukken,

duplicaten. Dankzij de schenking van Van Leyden Cael en het

erfenis van een oom die rond
1810 was overleden, bijeen te

actieve beleid van de bibliothecarissen van de Maatschappij
beschikken wij nu over een collectie die zich kan meten met de

houden door deze reeds bij zijn

rijke collecties Nederlands toneel van de Amsterdamse universi-

leven te schenken aan de Maat-

teitsbibliotheek en de Bibliothèque Nationale te Parijs.

schappij. De gulle gever wilde
niet dat zijn naam bekend

exemplaren, waaronder overigens een groot aantal

Over het algemeen bevinden de exemplaren van deze collectie
zich in goede staat. Veel van de oude boekjes zijn opnieuw

Eén 8'0ot feest

ingebonden, wat de conserve-

enkele gevallen zelfs de origi-

ring zeker ten goede is

nele tekeningen die daarbij

gekomen. Juist omdat zij reeds

door de graveurs gebruikt zijn,

in de achttiende eeuw bijeenge-

bij gebonden. Door toedoen van

bracht zijn door rijke verzame-

een andere begunstiger van de

laars die blijkbaar goede

Maatschappij, de succesvolle

contacten hadden in de boek-

Nederlands-Amerikaanse

handels- en uitgeverswereld,

zakenman James de Fremery,

bevatten deze exemplaren tal van bijzondere zaken waar men niet

werd in

gemakkelijk aan komt, zoals naamlijsten van de spelers die de

van de lezingen over toneel van

1890

ook het handschrift

stukken hebben opgevoerd, gelegenheidsgedichten in handschrift

Ni! Volentibus Arduum, het

en talloze gravures, in verschillende formaten en soms prachtig

'Naauwkeurig onderwys in de

ingekleurd, die betrekking hebben op de intrige van de toneel-

tooneel-poëzy' in de boekerij

stukken of op de opvoering ervan. De verzamelaars hebben zich

van de Maatschappij onder-

niet tot het eigentijdse Amsterdam beperkt, maar bijvoorbeeld

gebracht.
Deze collectie is een lust

ook geprobeerd de zestiende-eeuwse Zuidnederlandse rederijkersspelen in handen te krijgen. Ruim tweederde deel van de toneel-

voor het oog: men vindt hier

stukken is in Amsterdam gedrukt, de overige in Leiden, Den Haag,
Rotterdam, Antwerpen, Brussel en tal van andere steden. Toneel

honderden kunstschatten zoals
een Berenice uit [684 met zes

was dus niet een exclusief Amsterdamse aangelegenheid, al was de
schouwburg van Amsterdam wel vaak de plaats waar

verschillende frontispices,
waarvan één met de hand in-

vernieuwingen zich afspeelden.

gekleurd; een exemplaar van

Van de werken van het roemruchte kunstgenootschap
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HET GEDViTONGENE ' HUUWELYK.

Bontius' BeleB en ontzet der stad

Nil Volentibus Arduum schonk Van Leyden Gael de Maatschappij

Leiden uit

1702

met gekleurde

twee vrijwel complete series, waarvan één met keurige bandjes en

stadsgezichten, een aangrijpende tekening van de aanslag op

Ontwerptekening voor

gegraveerde titelbladen voor elk deel. Deze reeks is blijkbaar

Willem de Zwijger, ingebonden bij het treurspel van Claes Bruin

'Het gedwongen huwelijk'

samengesteld door iemand die nauw bij het Kunstgenootschap

daarover, en prachtige boekbanden. Maar wat meer is: deze

(links)

betrokken was. Niet alleen zijn de exemplaren voorzien van de

collectie biedt een overzicht van de hele Nederlandse toneel-

Gravure bij 'Het gedwongen huwelijk'

fraaie gravures die in het begin van de achttiende eeuw voor het

geschiedenis. Daar mogen wij de verzamelaars wel dankbaar voor

van Ni! Volentibus Arduum

Kunstgenootschap werden gemaakt, maar bovendien zijn in

zijn.
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Arie Jan Gelderblom

De Benius loci van het lege land
De collectie plaatsbeschrijvingen van Nederland en koloniën

De gebruiker van de grote driedelige CataloBus der bibliotheek van de

moet immers bijdragen tot

43

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Lelden uit 1887-1889 stuit in
II op honderden kolommen binnen- en buitenlandse 'plaats-

verheffend vaderlands gevoel en

deel

dus tot het aaneensmeden van

beschrijvingen'. Dat roept onvermijdelijk vragen op. Om wat voor

een door zelfverguizing

boeken gaat het hier eigenlijk? En wat doet een reusachtige

geplaagde natie. Vaderlandse

verzameling plaatsbeschrijvingen in de bibliotheek van een

geschiedenis en literatuur-

genootschap dat zich, getuige zijn naam, de bevordering van de

geschiedenis emanciperen zich

letterkunde ten doel stelt? Plaatsbeschrijving is aardrijkskunde,

snel tot universitaire disciplines

maar aardrijkskunde, geografie, is toch geen letterkunde?

en de sociale status van deze

De antwoorden op deze vragen liggen besloten in de geschie-

vakken stijgt dienovereenkom-

denis van de Maatschappij, en in de aard en opbouw van de negen-

stig. De Maatschappij volgt de

tiende-eeuwse wetenschap. Bij haar oprichting in 1766 heeft de

ontwikkelingen op de voet.

Maatschappij der Nederlandse Letterkunde het typische karakter

Ze blijft zich richten op Neder-

van een literair genootschap uit de Verlichting: de vaderlandse
literatuur wordt er bestudeerd en vervaardigd door geleerde lief-

landse taal- en letterkunde én
geschiedenis en fungeert de

hebbers: net als bij de toenmalige omgang met de Griekse en

gehele negentiende eeuw door

Latijnse literatuur is tekststudie geen autonome discipline, maar

als discussieforum voor de

past ze in een brede en weinig gedifferentieerde context van

betrokken geleerden. Rond

archeologie, politieke en culturele geschiedenis, taalkunde en

achttiende-eeuwse genootschappelijke trekjes, anderzijds stimu-

welsprekendheid. De leden beijveren zich onder meer in het

leert ze, bijvoorbeeld door middel van prijsvragen, de eigentijdse

opsporen en vastleggen van feiten en in het verzamelen van hand-

positivistisch georiënteerde wetenschap die feiten ter observatie

1880

vertoont ze enerzijds nog allerlei

schriften, boeken en curiosa. Bij de oprichting staan er al wat

bijeenbrengt en verklaringen zoekt in relaties van oorzaak en

banden op de plank. Het lid Willem van der Pot geeft in 1768 een

gevolg. Bovendien blijft ze boeken en handschriften verzamelen.

exemplaar van zijn hofdicht Endeldijk cadeau, vers van de pers,

De driedelige gedrukte CatalOBUS van

en wordt zo de eerste uit een lange reeks van schenkers. 1

een monumentale collectievorming.

Ook door legaten groeit de boekerij gestadig.
Vanaf het begin van de negentiende eeuw, met het doordringen

1887-1889

In de inleiding, afgedrukt voorin deel

I,

legt getuigenis af van

schetst Louis D. Petit,

'Conservator bij de Bibliotheek der IUjks-Universiteit', de geschie-

van de Romantiek in Nederland en de opkomst van het burgerlijk

denis van de boekerij van de Maatschappij tot aan de totstand-

nationalisme, krijgt de vaderlandse lading van dit alles een actuele

koming van deze CataloBus. Hij geeft onder meer een overzicht van

betekenis. Bestudering van het literaire en historische erfgoed

het institutionele reilen en zeilen, inclusief het aanschafbeleid,

Plaat X in W. Eekhoff,

GeschiedkundIge beschrij,'wlJ van Leeuwarden,
Leeuwarden [846. deel 2
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Het legaat van ruim

schenkingen de revue passeren.
Daaronder is het legaat-Verwijs
uit [880.
Het belangrijkste geschenk

vulde

n

!t'

).\

~

G

IJ

B

S,

C 0 a 0 S IJ .... V S MA N.
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evenwel dat der Maatschappij ooit te beurt viel was
toen in [880 haar diep
betreurd medelid Dr. EEleo

[L.P. van de Spiegel],
Histone van de satlsfactle [. . J. Goes 1777
Exe mplaar van de Historie van de

satisfactIe [. . . j, op

22

maart

1777

tijdens

een feestmaaltijd uitgereikt aan de
Waalse predikant O.H. de la Broue

9[

[850

delen

planken in dertien

speciale kasten . die met de
naam van de schenker werden
beschilderd .)
Verderop in de inleiding
komt de inrichting van de
Cata/oBus ter sprake. Om te

VERWIJS een schitterend blijk van zijne belangstelling in haar en

beginnen zijn er door Petit
twee grote afdelingen onderscheiden, die de hoofdbelangstellingen

hare Boekerij gaf door aan haar zijne geheele kostbare bibliotheek te legateren. - Belangrijker en meer welkom geschenk
ontving de Maatschappij nooit, want niet slechts ontving zij
daardoor eene merkwaardige verzameling van boeken op het

van de Maatschappij weerspiegelen , namelijk taal- en letterkunde
enerzijds en geschiedenis plus oudheidkunde anderzijds, alles in de
uitgebreidst denkbare betekenis.
Binnen de twee hoofdgroepen

gebied der Nederlandsche taal- en letterkunde, waaronder eene
menigte boeken voorkwam die men in hare boekerij vruchteloos zocht, maar ook de overige Germaansche, en niet minder

is alles bijeen geplaatst wat
betrekking heeft op een bepaald
land in het bijzonder. Over de

de Romaansche talen waren door menig kostbaar boek of zeld-

details van zijn ordeningsprin-

zame uitgave goed vertegenwoordigd. Evenzoo werd door deze

cipes is Petit betrekkelijk kort.

uiterste-wilsbeschikking de Afd. Geschiedenis, Oudheidkunde,

Men zal voorzeker niet

Fabelleer, Zeden en Gewoonten en Plaatsbeschrijving belang-

verwachten dat te dezer

rijk aangevuld; eene menigte boeken b.v. met betrekking tot

plaatse uitvoerig rekenschap

Friesland en de Friesche taal- en letterkunde konden daardoor

gegeven wordt van de wijze

bij de reeds voorhandene gevoegd worden, en het gelukkig feit
dat de verzameling met betrekking tot deze provincie vermeld
op Kol. 605-627 van Dl [[ van dezen catalogus een zoo fraai

waarop de Catalogus der
Drukwerken door mij
gerangschikt werd. Waar-

geheel vormt, dat voor eene provinciale verzameling niet
behoeft onder te doen , is voor een groot deel aan EEleo VERWIJS

voor zou dat ook dienen?
Ik geef ech ter gaarne de

te danken .2

verzekering dat dit alles
geschiedde volgens een door

De genius loci van het lese land

mij ontworpen en zeer nauwkeurig overlegd plan, waarbij ik

Verwonderlijk is dat niet. De aardrijkskunde had zich in Petits tijd

beoogde de beoefenaren der taal, letterkunde en geschiedenis
zóo veel mogelijk voort te helpen, en de ervaring heeft mij

nog net niet ontwikkeld tot een zelfstandige academische discipline - dat gebeurde rond de eeuwwisseling - en de topografische

45

bijzonderheden van land en

overtuigend geleerd dat ik mij in mijne bedoeling niet
bedrogen heb, en daarenboven kan ik hier de verzekering

J. van Lier,

plaats worden hier in de eerste

Plaat

bijvoegen, dat het ontworpen plan door mij aan het oordeel
der meest bevoegde kenners der taalkunde en geschiedenis

plaats nog als historische fei ten

Verhandelins over de slanBen [ . . Jin [. .
Drenthe. Amsterdam 1781

onderworpen werd, en dat het in overleg met hen is vast-

zelf is bovendien nog nauw
verweven met de taal- en

beschouwd. De geschiedenis

gesteld. 4

letterkunde; pas in de loop van
Zo heeft Petit Robert Fruin geraadpleegd voor de categorie
'Geschiedenis van Nederland'. 5 Onder deze categorie ressorteert

de twintigste eeuw zullen de
twee vakken zich definitief van

het onderwerp van dit hoofdstuk, de subcategorie 'Geschiedenis

elkaar losmaken. Rond

1880

en beschrijving van Gewesten en Plaatsen (Aardrijkskunde van
Nederland)', die de kolommen 393-660 van deel Il vult. In de
kolommen 660-686 volgen dan de 'Buitenlandsche volksplantingen', die hier ook besproken zullen worden. Topografisch geordend per provincie of kolonie, en daarbinnen naar steden en
plaatsen, staat het boekenbezit vermeld . Zo nodig zijn er naast de
algemene werken nog lokale onderverdelingen gemaakt voor
bijzondere bestuursactiviteiten of instituties. Per subgroep staan de

lijkt de wetenschappelijke
situatie dus nog sterk op [766:
de twee voornaamste interesses
van de Maatschappij zijn weliswaar te onderscheiden, strikt
gescheiden zijn ze niet. Allebei
hebben ze namelijk het eigene van land en volk tot object.
Grammatica's, woordenlijsten en dialectstudies vallen onder de

boeken genoemd volgens de chronologie van de behandelde

taalkunde, het subjectieve literaire werk van schrijvers en dichters

onderwerpen. Een Korte schets wesens den oorsprons en de stichtins der stad

hoort thuis bij de letterkunde. Dat is de ene, de talige kant.

Goes door W.P. de Jonge uit 1847 komt dus vóór een uit

Daarnaast is er de geschiedenis met objectief bedoelde beschrij-

1777

date-

rende Historie van de satisfactie van Goes en Zuid-Beveland, want die
satisfactie vond plaats in

1577,

en dat is ruim na de 'oorsprong' van

Goes (kolom 576).
Maar nu terug naar de vragen van het begin. Wat moet de
Maatschappij met al die aardrijkskunde? In Petits ordeningssysteem past de 'plaatsbeschrijving' binnen de geschiedenis.

vingen van historisch traceerbare feiten. Geografische plaatsbeschrijving van het vaderland sluit zich bij dat laatste voortreffelijk aan.
Het raadplegen van deellI van de Cata/osus levert de liefhebber
hetzelfde gevoel op als een bezoek aan een ouderwets en eigenzinnig antiquariaat. De opstelling van de boeken is weliswaar
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van Amsterdam]. Moskwa
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[D.V. Coornhe rt],jllstificatie.

Z.p. 1597. (exemplaar G. Voetius)

door M.E.Ch. Bosch van Drakestein bij een maskerade van het

hedendaagse ervaring met

leidsch Studentencorps uit

boekhandels en bibliotheken

de nabijheid: de maskerade had het bezoek van de Graaf van

zou verwachten, maar vertoont

Leicester aan Leiden in

toch een ijzeren inwendige

om Leiden en

1586

1870

(kolom

De logica dicteert hier

468).

tot ondenverp. Het gaat bij beide titels

0 .,lia-

m CljJ }uó 3

xAepcJLo.,It ó JTAa m e ;,;11, If ,Jl0l!I.;/UIII.l om?" ~1011C(JA a3

:npn'p:l)f'x'uv;ct "pe:16

anders dan je op grond van

consequentie. Binnen de cate-

1586

volgt op

15 79 .

Vandaar.

De kwantitatieve rijkdom van de verschillende deelgebieden

gorieën van het systeem zijn

binnen de collectie blijkt uit de hoeveelheid kolommen per topo-

voor de oplettende zoeker

grafische eenheid. Leiden is als domicilie van de Maatschappij een

prachtige vondsten te doen .

uitblinker: het beslaat de kolommen

Petits opzet beantwoordt aan

558,

de positivistische wetenschapsopvatting van zijn tijd: het gaat
om de feiten. Die moeten

Friesland is dankzij het legaat- Verwijs ruim vertegenwoordigd
met kolommen 605-628; Drenthe moet het daarentegen doen met
651-656

worden verzameld en overzich-

sche overwicht van het westen des lands weerspiegelt zich in de

de stad Utrecht

589-604,

en Limburg met

461-516.

Haarlem slechts

657-660.

Amsterdam vult
559-5(i 3.

)\7-

De provincie

Het aloude politieke en economi-

telijk gerangschikt. Topografie

plaatsbeschrijvingen. De koloniën vormen beslist geen zwaarte-

en chronologie zijn goede

punt. De buitenlandse volksplantingen, voornamelijk Nederlands-

uitgangspunten voor een

Indië, brengen het tot ruim t\vintig kolommen. De 'Vroegere

objectieve ordening, maar

Nederlandsche bezittingen' op Ceylon , in West-Afrika, aan de Kaap

verdere aspecten van de

en in Amerika komen op niet meer dan vier.

beschreven boeken zijn van

De kwalitatieve rijkdom van de verzameling blijkt evenwel

secundair belang voor hun

nauwelijks uit een topografisch-chronologische opstelling of uit

plaats in h et systeem.

aantallen kolommen. Daar is een ander soort selectie voor nodig.

De onderzoeker kan dan ook

Wanneer we bijvoorbeeld nagaan welke boekgenres en tekst-

meermalen hien étonné titels

soorten er voorkomen binnen Petits rigide taxonomie, dan treed t

aantreffen die, zelf eveneens blij

er plotseling een reusachtige variëteit aan het licht. Wat hier als

verrast, elkaars buren zijn

opsomming volgt, is niet volledig, maar geeft een idee van de

geworden. Zo staat de eerste druk van Coornherts Ivstlficatie des

aangetroffen diversiteit.

een principieel betoog over de

Natuurlijk zijn er lokale geschiedenissen, gepubliceerd vanaf de

verhouding van kerk en stedelijke overheid, gedrukt op het Leidse

zestiende eeuw, behelzende de 'antiquitates' of 'begin, opkomst en

raadhuis, onmiddellijk voor een geschiedkundige aantekening

bloei' van steden en gewesten; al of niet ingekleurde atlassen,

masistraets tot Leyden

In

Hol/ant van

1579,

De genius loci van het lese land

inhuldigingsfeesten, al of niet

Litho uit ].S.G. Gramberg, Schetsen

plaatwerken die het vaderland illustreren en

historische optochten, slede-

van Afrika', Westkust. Amsterdam

verschillende typen van reisteksten, zoals arca-

vaarten, maskerades, jubilea

Kaart uit j.A. Colom, De vyerishe colom

dia's, reisgidsen voor Nederlanders en vreemde-

van studentencorpora en

[ ... j. Amsterdam circa 1630

lingen, verslagen van buitenlandse bezoekers,

schutterijen, maar ook kerke-

beschrijvingen van tochten door politiek interes-

lijke circulaires, inwijdingen

sante streken en reglementen op de tollen die

van bewaarscholen en eerste-

men onderweg passeert. Vanaf 1820 laat zich een

steenleggingen van arbeiders-

beginnend binnenlands toerisme aflezen uit

woningen (bijvoorbeeld van de

zakatlasjes en wandelgidsen. Zelfs toeristische

Vereeniging Help U zelven te

landkaarten en plattegronden; encyclopedische

souvenirs worden opgenomen. Zo schenkt Petit zelf in

1886

aan de

Leeuwarden, kolom

625).

De vox populi klinkt luid uit klaagschriften

Maatschappij een mapje met twaalf kleuren litho's van het Paleis

(doléances), rekwesten ('tegens den aanwas van grofwild en

voor Volksvlijt in Amsterdam (kolom

conynen', kolom

549).

587),

dank-adressen en jubelgroeten.

De vele topografische registers, inventarissen op archieven en
catalogi van bibliotheken, musea en curiosaverzamelingen zijn

De in de achttiende eeuw tot wasdom komende geschiedwetenschap manifesteert zich

nog steeds van bibliografisch belang. Overheidspublikaties in de

met bronnenpublikaties van
kronieken, statuten, hand-

vorm van keuren, plakkaten, reglementen en ordonnanties zijn
ruimschoots voorhanden; almanakken, jaarboekjes en naamlijsten van ambtsdragers documenteren jaar na jaar van plaatselijk
openbaar leven. Historische gebeurtenissen worden gereleveerd in

vesten, privileges, octrooien,
costumen en usantiën, maar
ook van archeologische vond-

memorialen en verslagen van belegering en ontzet, maar ook in

sten, grafstenen, munten,

pamfletten, protesten en persoonlijke memoires, in gedenk-

penningen, stempels en wapen-

boeken, feesttoespraken, academische oraties, boetpredikaties en

schilden. De negentiende eeuw

leerredes. Zo'n leerrede wordt bijvoorbeeld in Arnhem in

komt met academische disserta-

1784

uitgesproken 'tot dankbaarheid aan God, nadat Hy die stad van

ties, vaak in het Latijn (waaruit

den Rooden loop l ... 1wederom bevryd hadde' (kolom 423). Er zijn

we leren dat een Hoogheem-

rapporten over hygiëne en over restauraties van gebouwen. Vooral

raadschap Collesium asserum heet

het efemere drukwerk gunt een bijzondere kijk op stad of dorp:
tentoonstellingscatalogi, entreekaarten, beschrijvingen van illumi-

en een waterschap hydrarchia).
Later in de eeuw stijgt het

naties en feestversieringen, programma's van blijde inkomsten,

gehalte aan anekdotiek; men

1861
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W.].A.]onckbloet en zijn uitgever
K. Fuhri in ]onckbloets Physiolo81e van
Den Haaf/. 's-Gravenhage ,84J
Facsimile van een koekzakje in:
G. van Rijn, De Schol/tensteeehse tekanfjes.
Utrecht ,876

456).

In Utrecht verschijnt in

[876

schrijft dan ook over zeden en

het verzuimde gebied van de

gewoonten , klederdrachten ,
dialecten en opschriften op

verloren koloniën het bekijken
waard zijn om hun illustraties.

kerkklokken. Ook het

Verder treffen hier titels die van

humoristische element doet

alles wat beloven door woorden als 'sprokkelingen', 'aller-

zijn intrede, bijvoorbeeld in

BIJ

WJ.A. Jonckbloets impressies
van een flaneur uit [843, de

JOIIANNES \tÉl\.STEECH

PhysioloBie van Den HaaB (kolom
een boekje over de historie van

lei' , 'coup-d'oeil général' of
'Tjampoer-Adoek'. Gechromo-

lithografeerde schoolplaten
over dagelijkse Indische onderwerpen sluiten daar mooi bij aan

een door studenten gefrequenteerde bakkerij van theekantjes en
tafelkoekjes (kolom 599). Het bevat zelfs een facsimile van een
bedrukt koekzakje. De Maatschappij vindt het smakelijk genoeg
om op de plank te zetten (en het winkeltje, tussen twee haakjes,
staat er anno [995 in de Schoutenstraat nog steeds in zijn
historische gedaante).
Uiteraard is er per plaats een flinke portie kerk- en institutie-

(kolom 666).
Buitengewoon rijk is de collectie aan boeken over gebouwen en
over wat we thans ruimtelijke ordening en infrastructuur zouden
noemen. Het materiaal dateert in hoofdzaak uit de late achttiende
en de negentiende eeuwen betreft de historische bebouwing,
vooral kerken, kloosters, kastelen, versterkingen en ruïnes. Verder
plannen voor stadsuitleg (ook zeventiende-eeuwse), gegevens over

geschiedenis te vinden. De algemene kerkgeschiedenis staat elders

pleinen, straten, stegen, waterleidingen, wedden, putten en

apart in de CataloBus (deel

pompen, over riolering, duinwaterleiding en over verversing van

11,

kolom

329-394),

hier gaat het vooral

om de plaatselijke aspecten. Door goed te kijken ontdek je nog

het grachtwater. Je vindt beschrijvingen van landgoederen en lust-

wel eens een incunabel: in kolom

oorden naast voorgenomen spoorweg- en kanaal werken en

584

('Provincie Utrecht. In het

algemeen') staat een exemplaar, weliswaar incompleet, van het

droogmakerijen (in het bijzonder de Haarlemmermeer, kolom

Breviarium Trajectense, gedrukt bij Gerard Leeu in Gouda in

531). In het waterland Nederland gaat het natuurlijk ook over de

[479.

528-

over de gezondheidszorg voor mens en dier, over openbare en
particuliere instellingen van weldadigheid , over leerstoelen en

loop van rivieren, afwateringen, overlaten, dijken en waterschappen, polderbeheer, eilanden, watersnoden en overstromingen, sluizen, zeegaten, duinen , zeeweringen en betonningen.

professoren, en over het gehele schoolwezen in al zijn

Meer in het binnenland houdt men zich bezig met bodemgesteld-

Talloos zijn de boeken over de rechtspraak van stad en land,

schakeringen van arm tot rijk.
Het koloniale gedeelte concentreert zich op bestuurs- en
rechtszaken. Daarnaast zijn er reisteksten, waarvan zeker die over

heid, vruchtbaarheid, het gebruik van weiden en essen, het
afgraven van venen en terpen , het ontginnen en in cultuur
brengen van woeste gronden en het nut van het omzetten van

De geni us loci van het leBe land

onvruchtbare heide in bouw-

liefhebbers die hun bibliotheek

en weideland.

wilden laten uitblinken in een
dierbaar onderwerp: de be-

Wat vooral opduikt uit deze
lijst van onderwerpen

schrijving van hun vaderland

betreffende de concrete geogra-

in alle veranderingen die het
doormaakte.

fische conditie van Nederland is
de Ben/us loci van Het leBe land.
Onder deze titel, Het leBe land,
verscheen in

[987

de prachtige

Groningse dissertatie van Auke van der Woud. Het onderwerp aldus de ondertitel - is de ruimtelijke orde van Nederland,
Van der Woud laat zien hoe omstreeks

[800

1798-18486

stad en platteland zich

nog voordoen als in de zeventiende eeuw. Daarna gaat het hele

),IOU>: 1.1 A"" It .

Er zijn veel mogelijkheden
ontsluiten en het leent zich
Colofon in BreviaTlum Tra;ectense.

suggesties. Ten eerste is te denken aan onderzoek van reisteksten,

Gouda: G. Leeu,

1479

waaraan deze collectie zo rijk is. Juist in de vroege negentiende

'Modeliaar, generaal der Singaleezen'

eeuw lijkt zich een overgang voor te doen van de vroegere, educa-

in:

tief en amuserend bedoelde, arcadia's en speelreisjes naar een
modern soort reis- of wandelgids met concrete, op het toerisme

het koninkrijk de moderniseringspolitiek voort. Terreinen worden

afgestemde informatie. Maar ondanks die verandering behouden

definitief afgebakend, letterlijk en figuurlijk. Woeste grond komt

ook de moderne gidsen een typische mengeling van het objectief
observerende en de subjectieve reflectie. Als literaire vorm van

Nieuwe verbindingen leggen het land open en geven het tegelijkertijd een voor alle inwoners voelbare coherentie. Wat leeg was,

reistekst blijft de brief populair; er wordt niet alleen ingegaan op

wordt nu rigoureus gevuld, zo niet met constructies, dan toch

literaire en niet-literaire; het is niet altijd duidelijk of het bereisde

met overheidsbeleid.

gebied zijn getrouwe afspiegeling krijgt in het reisboek, of dat juist

Het fascinerende van deze verzameling plaatsbeschrijvingen is

T,.Y.K I

\ . _ l. JI' · m;'I / '

voor verscheidene soorten van onderzoek. Hier volgen drie

land op de spade. Het Franse bestuur brengt moderne ideeën over
het beheer van de openbare ruimte en na 1813 zet de overheid van

in cultuur en het onberekenbare water wordt gereguleerd.

IU.OlitU. '

om dit materiaal nader te

het waargenomen landschap, maar ook op gelezen teksten,

de tekstuele tradities van de reisgids de stads- en landschaps-

dat ze de gebruiker terugplaatst naar het midden van de negen-

perceptie sturen. De verscheidenheid aan benamingen voor

tiende eeuwen hem of haar laat kennismaken met die enorme

verschillende reisteksten is groot; ze beslaan een terrein waarin

reorganisatie van de fysieke existentie van ons land. Het is een

duidelijke terminologische afbakeningen nog moeten worden

aantrekkelijke reis-in-de-geest, mede door de vele prenten die in

aangebracht. Hoe ontwikkelt zich de reisliteratuur? Verandert er

de boeken zijn opgenomen. De Maatschappij der Nederlandse

iets in de uitbeelding van het vaderland? En hoe zit het overigens

Letterkunde moet zich er destijds rechtstreeks betrokken bij

met de term 'plaatsbeschrijving' zelB In deze CataloBus wordt er

hebben gevoeld. Uit al deze boeken spreekt het enthousiasme van

door Petit een objectieve, naar de bestaande werkelijkheid

J.

Haafner, Reize te voet door het eiland

Ceilon. Amsterdam

lBIO

Litho uit P.H. Witkamp, Het Paleis voor
Volksvlijt te Amsterdam. Amsterdam

1864
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gegeven, maar het is duidelijk

buiten de woningen, in het bijzonder de meer eenzame plaat-

dat er in de opgenomen werken desondanks veel subjectiefs

sen op dezelve, te bekleeden met zinrijke spreuken, of met

schuilt. Is er verwantschap met

uittreksels uit oude en nieuwere dichters en andere schrijvers,
geschikt, om het gevoel op te wekken, of wel in zoodanige

de desaiptio loci uit de retorica,
die observatie en reflectie

stemming te brengen, als met de plaats, waar men zich bevond,
het meest overeenstemde.

vrijelijk combineerde? En wat is

Daar nu Bilioen, in bevallige ligging, voor die buitenlandsche

de verdere geschiedenis van de

landgoederen niet behoeft te zwichten, meende ook deszelfs

terml Hij lijkt uit de weten-

tegenwoordige eigenaar, zijnen landgenooten, die behagen

schap te verdwijnen en in de
literatuur terecht te komen,

vinden in het eenvoudige schoon der natuur, en zich gaarne,
te midden van dezelve, aan stille bespiegelingen wijden,
hetzelfde genoegen te kunnen verschafTen, dat bij buitenlanders zoo hoog wordt gewaardeerd; hij wilde hen, in zijne
valleijen, door boschrijke heuvelen omgeven, door heldere
snelvlietende beken besproeid, - in zijn Geldersch Arkadia,

getuige Bordewijks evocatieve
novelle over oud-Schiedam uit
1944, die de titel Verbrande erven,
,cn
tOI1<.~ ' Ol.'~

Plaat 2 in Gambar-8ambar [. . .J.
[Leid en 18791

een plaatsbeschrijvins draagt.
Hoe het ook zij, in zulk
onderzoek zal hopelijk aan-

1)O:Tn~

"'--'"-,-

ouden, die gewoon waren, hunne landgoederen, zoo binnen als

eene verre navolging van het Thessalische Tempe der ouden
doen vinden.

dacht worden besteed aan LA. Nijhoffs Geldersch Arcadia, of wandelins

Het was met dit edel doel, dat hij, op verschillende plaatsen,

over Bilioen en Beekhuizen van

een aantal daartoe geschikte spreuken en dichtregels, uit vroe-

[820

(kolom

425).

In dit wandelgidsje

voor de buitens bij Velp zijn literatuur en toerisme op een bij-

gere en latere schrijvers opgezameld, had doen aanhechten:

zondere manier met elkaar verstrengeld. Hier volgen de blad-

hij heeft echter, tot zijn ongenoegen, deze zijne poging tot

zijden

23

en

24.

De tegenwoordige eigenaar van het heerlijke Bilioen, van zijne
vroege jeugd een beminnaar zijnde der fraaije kunsten en
wetenschappen, en, met het doel, om zijnen smaak in dezelve

vermeerdering van het genot der wandelaars moeten zien
mislukken, daar de bordjes, welke deze opschriften bevatteden,

goederen in Engeland, als Stowe, Blenheim en anderen, gelijk

telkens vernield en afgerukt bevonden werden. - Eene
vernieuwde poging, om, namelijk, dezelve aantebieden in een
boek, waarin zij zich afgeschreven bevonden, is insgelijks
mislukt, door de aanstootelijke en onbetamelijke aanteekeningen, welke men dikwijls in hetzelve verspreid vond,

ook hier en daar in Duitschland, eene navolging gevonden der

te midden van vele schoone dichtstukjes, waar mede deze en

te vormen, het grootste gedeelte van Europa doorgereisd
hebbende; had op de villa's der Romeinen, op de groote land-

De geni us loci van het lege land
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de reismogelijkheden toenemen, bezint de natie zich op

zichzelf en de eigen plaats in Europa. Ook hier kunnen juist de

provincies verovert of in de resistentie van plaatselijke en gewestehetzelve had verrijkt .

lijke sentimenten.
Van bijzondere interesse zijn daarbij de reisteksten uit de
Napoleontische tijd, toen de grenzen van het land werden verlegd.

- Men houde bij dezelve in het oog, dat zij eeniglijk uittreksels

Zo werd Oost-Friesland, vanouds al linguïstisch en godsdienstig

zijn uit verschillende schrijvers, die dus op zich zelve volstrekt
niets nieuws of verdienstelijks bevatten, dan alleen het geen de

sterk met de Republiek verwant, nu daadwerkelijk van oud
buitenland tot nieuw binnenland. In 1808 maakt de schrijvende

Franschen Ie mérite de I'apropos noemen. De eigenaar, namelijk,

predikant H. Potter een Reize door de oude en nieuwe oostelijke departe-

van dit landgoed, wees aan dezelve eene plaats aan, naar mate

menten van het KoninwIjk Hol/and, en het HertoBdom OldenburB

zij hem, bij het doorkruisen van zijne bergen en dalen, in de

401).

gedachte kwamen en toepasselijk toeschenen op het lokaal;

r.] (kolom

De aanleiding is 'het groot belang van ons Koningrijk bij de
nieuw aangewonnene landen'J Nog in hetzelfde jaar verschijnt

zij zullen daarom ook, wanneer men ze leest, op zich zelve,

zijn briefverslag in twee delen bij Bohn in Haarlem, verlucht met

oneindig minder indruk maken, dan op die plaatsen, waarvoor

gravures van de nieuwe gebieden door Vinkeles en Vrijdag naar

zij oorspronkelijk bestemd waren, waar zij den wandelaar het

Lehmann. Potter is niet tevreden over de volksgeest der Oost-

voorregt zullen verschaffen, van als van zelf gebragt te worden

Friezen. Neerbuigend stelt hij vast dat er twee eeuwen over gedaan

in die gemoedsgesteldheid, in welke de onderscheidene voor-

is om een trekvaart te graven van Aurich naar Emden, 'een bewijs,

werpen op de regte wijze onder zijne beschouwing vallen en

dat bij de Oostvriezen op verre na die nijverheid en zucht om iets

zijne stille overdenkingen de behoorlijke rigting nemen.

te ondernemen, niet heerscht, welke bij hunne westelijke naburen
gevonden wordt: dat zij op verre na zoo goed hun belang niet

Een tweede soort van onderzoek waarvoor de boeken in deze

kennen, althans veel trager zijn in middelen daartestellen om

kolommen zich goed lenen, is dat van het 'vaderlands gevoel' en

welvaart en voorspoed over het geheele land uittebreiden' .8

het bewustzijn van verschil en identiteit. In de oudere, plaatselijk

1792

'Moeder en dochter van Zeist'

bijvoorbeeld in de snelheid waarmee het nationale gevoel de

Deze spreuken en dichtregels laat men nu hier achter volgen.

gronden. Mechelen

nuancering meegeven. Vanaf de Franse tijd, en zeker wanneer

kleinere politieke gelegenheidsteksten nader inzicht verschaffen,

gene wandelaar, in verrukking over het gene hij aanschouwde,

Een ploeg uit I. Thys, Memorie oJ vertoog
over het uytgeven [. .. ] der vage en inculle
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appelen en het stadsbestuur

On·

kondigt strenge straffen af voor
vandalen die al het moois
vernielen of opeten.
De derde invalshoek voor

Reize door de ollde en nieuwe oostelijke
departementen

f. .. ] deel 2, Haarlem 1809

J.J. Brahe,

VlisslnBs eeuw-vreuBde.
Vlissingen 1771

[Th. van SWinderen],

lets over het volksfeest. Groningen

1839

[766

zijn we weer aangeland in het oprichtingsjaar van de

Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, bij het begin van haar

kunsthistorisch gericht, maar

boekerij, en de aanvang van dit hoofdstuk. De collectie plaatsbeschrijvingen is nu enigszins verkend, de begrenzing ervan aan-

sluit bij het bovenstaande aan
Gravure van Aurich in H. Potter,

Met

mogelijk onderzoek is vooral

doordat het te maken heeft met nationale en lokale zelfperceptie.
De kolommen plaatsbeschrijvingen in het bezit van de

gegeven. In grote lijnen weliswaar, maar misschien met de
verdienste van onverwachte vondsten.

Maatschappij zijn rijk gevuld met programma's van openbare
feesten en decoraties. In aansluiting op wat daarover al bekend is
uit de zeventiende eeuwen de Bataafse tijd, kan nu ook voor kleinere plaatsen en tot ver in de negentiende eeuw worden gekeken
naar vorm, functie en boodschap van lokale of nationale herdenkingen en publieke feesten . Te denken valt aan zinnebeeldige
optochten, maskerades en onthullingen van monumenten,
waarvan hier de tekstboekjes worden bewaard, of aan gedetailleerde achttiende-eeuwse beschrijvingen van stadhoudersfeesten
in de provincie. In kolom

423

Hellewich aan, die in

bij de installatie van stadhouder Willem v

1766

treffen we bijvoorbeeld Jacobus

Het juichent Arnhem publiceert, 'Zynde eene nauwkeurige beschry-

vinge van alle decoratien, zinnebeelden, vreugdebedryven, en illuminatien [.. . ]'. Van Arnhems straten beschrijft Hellewich gedetailleerd de emblematische en symbolische versieringen, waaronder
veel zinnebeeldige chassinetten (beschilderde transparanten) die

J/'""

Marco de Niet

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
en andere collectieve erflaters

[ ... 1

naar ons oordeel is dit stuk bij uitnemendheid geschikt om

vrijmetselaarsloges, geleerden-

een duidelijke voorstelling te geven van de Kunstgenoot-

genootschappen en culturele

schappen der vorige eeuw, met hunne vervelende omslagtig-

genootschappen zijn alle uit die

heid en beuzelarij, met hunne kleingeestigheid en pedanterie.

behoefte ontstaan, uiteraard

Wie deze eigene levensbeschrijving van het Amsterdamsch

met verschillende doelstel-

Dicht- en Letterlievend Genootschap gelezen heeft, kent den

lingen en in verschillende

geest van alle andere diergelijke Genootschappen van dien tijd

vormen. De bloei van de cultu-

zoo goed, dat hij zich van de moeite ontslaan kan om er iets

rele genootschappen in de late

over te lezen.

achttiende eeuw hangt in
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belangrijke mate samen met de
Deze woorden zijn het commentaar van de redactie van

behoefte van academici, maar

De Navorscher op een artikel van J.H. Geuns in de tiende jaargang

vooral ook ambtenaren en

van dit tijdschrift ([860, p. 238-242). Geuns gaf een uitgebreide

kooplieden om Bezamenlijk te

beschrijving van het Amsteldamsch Dicht- en Letterlievend
Genootschap, gebaseerd op de inleidingen van de twee delen

werken aan geestelijke
beschaving: dat was een voor-

Werken van het genootschap, die in [789 en [794 waren verschenen.
De teneur van de reactie is kenmerkend voor de wijze waarop tot
ongeveer een decennium geleden in Nederland tegen culturele
genootschappen uit de achttiende en negentiende eeuw werd
aangekeken. Met name onder invloed van publikaties van
W.W. Mijnhardt en W. van den Berg voert het genootschapsonder-

waarde om als gerespecteerd,
verlicht en sociabel burger door
het leven te gaan.
Dat het collectief belangrijk
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werd geach t als voorwaarde
voor de bijdrage die geleverd

zoek echter een inhaalmanoeuvre uit. En terecht. Wie zich in zijn

werd aan de voortgang van

onderzoek niet laat hinderen door het oordeel dat alleen kunst die

kunsten en wetenschappen,

voortgebracht is door een genie de moeite van het bestuderen

blijkt veelal uit de namen van de genootschappen: Minima

Men ukaart van het diner van

waard is, ziet welke enorme invloed er is uitgegaan van de

crescunt (176[-[766), Musae nos ter Amor ([763-1765), Wij streven naar

de Maatschappij uit

gemeenschapszin op het culturele leven in de twee voorgaande

de volmaaktheid (1783-[800) Tot vlijt vereenigd ([790-na [800)

eeuwen.

enzovoort. Het eerstgenoemde genootschap, dat een voortzetting

Het is begrijpelijk dat er in een tijd dat papier het belangrijkste
medium was, behoefte was om kennis en informatie op een direc-

was van het in [757 opgerichte Lingaque et animoque fideles,

tere wijze uit te wisselen. Rederijkerskamers, collegia musica,

Hendrik Arnold Kreet, Frans van Lelyveld, Herman Tollius en

was een Leids studentengenootschap met als belangrijkste leden

1899
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Petrus Paludanus. Drie wetenschapsgebieden stonden centraal in

Het duurde echter tot

de activiteiten van Minima Crescunt: dichtkunde, taalkunde en

steld en de Maatschappij formeel opgericht kon worden. In veel

geschiedenis.

voor de definitieve Wetten waren opge-

opzichten onderscheidde de Maatschappij zich niet van andere

Lidmaatschap van een dergelijk genootschap bracht verplich-

Vignet van Minima Crescunt

1772

genootschappen uit de laatste decennia van de achttiende eeuw:

tingen met zich mee, zoals het bijwonen van de vergaderingen en

het beleggen van vergaderingen op gezette tijden. de ballotage van

het inleveren van verhandelingen of dichtstukken . Die verplich-

leden en de daaropvolgende verdeling in klassen, het uitschrijven

tingen werden gewoonlijk vast-

van prijsvragen en het publi-

gelegd in de wetten van het

ceren van (bekroonde) ver-

genootschap, die bij de oprich-

handelingen en andere werken

ting werden opgesteld. Een lid

behoorden tot de standaard-

dat zijn verplichtingen niet kon
nakomen, kreeg een boete
opgelegd. De wetten moesten

activiteiten van de meeste
genootschappen. Distinctief
bleek wel de behoefte om het

aldus de garantie bieden dat een

universitaire karakter te hand -

bepaalde groep leden zich actief

haven: bij de selectie van kandi-

bleef inzetten voor het genoot-

daat-leden lette de Maatschap-

schap, als rechtvaardiging van

pij vooral op de reputatie en de

het bestaan ervan. Omdat

publikaties van de persoon in

Minima Crescunt een studen-

kwestie. De Maatschappij wilde

tengenootschap was, werd het

zo veel als mogelijk was gere-

echter geconfronteerd met een praktisch probleem dat de meer

nommeerde geleerden aan zich binden. Tn de praktijk bleek dit

'burgerlijke' genootschappen niet kenden: na het afstuderen

enigszins een ongelukkige beslissing: juist de gevestigde weten-

konden de meeste leden het niet meer opbrengen een actieve rol

schappers misten het elan om een voortrekkersrol te spelen in het

te spelen in het genootschap, zodat het moeilijk werd een vaste

genootschap, zoals mensen als Cerrit Brender à Brandis, Martinus

kern in het genootschap te handhaven. Dit is een van de redenen

Nieuwenhuyzen en Bernardus Bosch die vervulden bij diverse

geweest om Minima Crescunt te hervormen van een 'leids

Amsterdamsche genootschappen als Felix Meritis, het Amstel-

genootschap met een landelijke achterban naar een landelijk

damsch Dicht- en Letterlievend Genootschap en de Ylaatschappij

genootschap met een bestuurlijk centrum in Leiden'.

Tot nut van 't Algemeen.

De eerste vergadering van het nieuwe genootschap, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, vond plaats op

18

juli

1766.

Een eeuw na de oprichting speelt dit probleem nog steeds bij de
Maatschappij: naar aanleiding van het verschijnen van de eerste
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Ook in de twintigste eeuw

Verhandelingen van

wordt door buitenstaanders geklaagd dat het tijdschrift 'te geleerd'

groeide het aantal ruil-

een bevriend genootschap

is. De voorzitter van de Maatschappij, Matthias de Vries, reageert

abonnementen nog. Nadat de

hierop tijdens de jaarvergadering en stelt ondubbelzinnig:

internationale contacten

'Ons betaamt een hooger doel', het tijdschrift moet voldoen aan

gedurende de oorlogen bijna

'de strenge eischen der wetenschap'. Maar in diezelfde redevoering

volledig verbroken waren,

klaagt hij over het feit, dat slechts een gering aantal leden zich

had de Maatschappij in de jaren

daadwerkelijk inspant voor de Maatschappij . Paradoxaal genoeg

vijftig van deze eeuw weer

jaargang van het Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde in

1881
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echter is het vasthouden aan de wetenschappelijke identiteit een

geregelde uitwisselingen met

garantie voor het voortbestaan gebleken.
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Meer dan tweehonderd tijd-

was voor de Maatschappij, naast het Jaarboek,

een belangrijk middel om c9ntact te houden m et zusterorganisa-

schriften, waarvan ongeveer de helft in het buitenland werd uitge-

ties en tevens was het een ruilobject om de collectie tijdschriften

geven, werden door middel van (ruil)abonnementen verworven.

in stand te houden en uit te breiden. Gedurende haar hele bestaan
heeft de Maatschappij contact gezocht met andere genootschap-

Gelukkig heeft de Maatschappij zich nooit veel aangetrokken
van de schamperheid waarmee doorgaans over genootschappen

pen en academies. In

bijvoorbeeld onderhield zij banden met

wordt gedacht en geschreven; aan haar bewonderenswaardige

Westeuropese, Russische en Amerikaan-

vasthoudendheid danken wij een unieke collectie publikaties van

1867

vijftien Nederlandse en

66

se genootschappen, zoals blijkt uit de 'Lijst der wetenschappelijke

collectieve erflaters.

vereenigingen met welke de Maatschappij in betrekking staat',
die in de feestbundel ter gelegenheid van het eerste eeuwfeest

Literatuur

werd gepubliceerd. In principe werden tijdschriften, jaar- en
gedenkboeken onderling geruild. De catalogus van
afd.

2,

kol.

111-124)

1887

(deel

I,

noemt ruim tweehonderd 'Werken van geleerde

en taal- en letterkundige genootschappen' uit Nederland, België

Bijdragen tot de geschIedenis van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Lelden
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Brill,
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'Hij hielp mijn roem vergrooten'
Gelegenheidsgedichten in het bezit van de Maatschappij

Een van de minst tot de verbeelding sprekende collecties van de
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Maatschappij is ongetwijfeld die van de gelegenheidsgedichten.

Een kleurrijk geboortegedicht
De vergaderzaal van Kunst Wordt

Het genre wordt eigenlijk niet als een volwaardige vorm van

Door Arbeid Verkregen. (Olieverf op

literatuur gewaardeerd en het moet gezegd worden dat de auteurs

doek door P.e. La Fargue.

(linkerpagina)

ervan zich al in de achttiende eeuw in de gedichten zelf voor hun
weinig originele produkten begonnen te verontschuldigen.
In dezelfde periode was men zich ook al bewust van het feit dat
enerzijds met volle ernst werd voldaan aan de verwachting dat bij
gedenkwaardige gebeurtenissen in het leven van publieke
personen een hooggestemde dichterlijke bijdrage werd geleverd en
dat men anderzijds louter onbetekenende doch aangename tijdvullinkjes vervaardigde op feesten en partijen van vrienden en
bekenden. Een en ander wil ik in het hier volgende demonstreren.
Vervolgens zal ik ingaan op het karakter en de toegankelijkheid
van de collectie gelegenheidsgedichten in het bezit van de Maatschappij. Ten slotte zullen twee soorten dichtwerk worden
besproken die wegens hun Leidse karakter in de collectie zijn
vertegenwoordigd: promotieverzen en genootschapsdichtwerk,
soms nauw met elkaar verbonden. Hierbij is een bewuste keuze
gemaakt voor de tweede helft van de achttiende eeuw vanwege de
doorgaans stiefmoederlijke behandeling van deze periode.

dat zij leugenachtige taal spreken; hoe kan ik nu geloofwaardig en
toch acceptabel de lof van het gezelschap zingen!

Bij de viering van de elfde verjaardag van het Leidse genootschap

Het bewijs dat dichters leugenaars zijn, levert hij met behulp

'Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen', dat van hetzelfde

van de praktijk van het gelegenheidsdichten, en hij spreekt daarbij

geboortejaar was als de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

de poëten rechtstreeks aan:

(1766), richtte Fieter Vreede junior, die op dat moment de voor-

Ik hael uw Bundels voor den dag. [... l

zitter was van het dichtlievende gezelschap, op enigszins boertige

Ziet daer een Huuwlijkszang. Die dient vooral geleezen.

wijze het poëtische woord tot de leden.! En hoewel de stijl luchtig
was, verried de ondertoon een zekere wijsgerige ernst. Zijn hoofd-

Verbaesd! wat is het Bruidje schoon!
Wat wordt de Bruidegom om zijn verstand gepreezen!

gedachte kwam op het volgende neer: van dichters wordt gezegd

Gewis hier voegt geen lager toon.

1774)
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Pieter V reede

Zagt vrienden! wilt u niet bedriegen.

Daer ieder, schoon de dood reeds loert,

Bedenkt toch dat de dichters liegen!
Hoort! 't Bruidje was ten allen tijd,

Methuzalem den voet zalligten;
En daer de Dichter, als vervoerd,

Slechts voor 't ojemenij bevrijd:
En haere Bruidegom, dat wijshoofd van daer even,
Zit reeds in nommer zeven.

Den Hemel opent, door gezangen,
Om elk, dien hij verjaert, straks nae zijn ' dood te ontvangen?
6 Neen! hier zeilde ik ook al mis.

Dat gaet niet bij het Trouwverbond.

Dan, dit wordt oude kost geheeten.

Nu eens bij 's Levens avondstond;

Welaen dan , 't anker uitgesmeeten

Of liever, daer de zerk, vol dichterlijke trekken,

Bij 't geen, bij 't beste soort Poeëeten,

Het stoflijk overschot van zoo veel deugd moet dekken.
Daer rust een menschenvriend. Hier een doorëerlijk man .
Gints een goed Patriot. 6 Hemel wat al braeven'
Geen een berispIijk hart, dat ik hier vinden kan:
De deugd deed in deze oord heur dienaers dan begraven!
Zoo gauw niet ... keer de zerk eens om.
De Waerheid liet den Dichter schrijven,

In onbeschrijflijke achting is. 2
De conclusie moet wel zijn dat hij de verjaardag van het genoot-

En gunde hem dat woest gebrom;

schap niet met een gedicht kan bezingen en dat hij beter kan
zwijgen over de verdiensten van de mecenen , de hoofdleden en de
medeleden.
Met deze kritiek op de gelegenheidspoëzie schaart hij zich in
een stoet van dichters die deze al eerder in dichterlijke vormen

Maer deed , van agtren, hun bedrijven,

onder woorden hebben gebracht. Hij maakt in feite gebruik van

Met eigen hand gemaeld, voor de Eeuwen kenbaer blijven.

een soort poëtica van de 'gelegenheids-kritiek' en eigenlijk zet hij

Daer lees ik, wat verschilt het groot!

daarmee weer de strekking van zijn kritiek op losse schroeven.

Voor menschenvriend, een menschenmoorder.

Vreed es tekst is de zoveelste demonstratie van de ambigue

Voor d' eerelijken man , een guit, zoo gauw als snood;

verhouding die dichters sinds de eerste uiting van twijfel - die in

En voor een' Patriot, een Land- en Kerkverstoorder.

de eerste helft van de achttiende eeuw begint op te komen -

6 Dichters! 't geeft uw' roem een doodelijke steek,

ten opzichte van het genre gaan vertonen. Men verontschuldigt

Dat ik die grafzerk juist aen de andre zij bekeek.
Zou 't beter gaen, met Wieggezangen,

zich op het letterkundige vlak, maar schikt zich niettemin in een
sociaal patroon dat zich almaar dwingender laat voelen als

Daer de Engeltjes, bij nagt en dag,
Rondsom het waglend wiegje hangen

onvermijdelijke verplichting of als een prettige tijdpassering.
Dat laatste wordt overigens aan het eind van de ee uw hier en daar

Op wiekjes, 't geen men nimmer zag?

onverbloemd toegegeven. Een gedicht op de juiste tijd , begoten

Of anders, met Verjaergedichten,

door geestrijk vocht, ondersteund door een smakelijke doch voed-

'Hij hielp mijn roem verBrooten'
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KUNST WORDT DOOlt ARBEID I'ERJCRI.'ICEN;

zame maaltijd en begeleid door oorstrelende tonen: waarom zou

Zij deed van Out'ren ons op HOBerwal vergasten,

men zich daarvoor schamen? Hermanus Coster, voorzitter van

Ons, Leden, Zuilen van den Leydschen Helicon,

'Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen' sinds

Die, loflijk ongeschikt tot treuren en tot vasten,

1777,

doet dat in ieder

DE,v

MDCCI.XXXI.

Zijnde

geval niet in zijn gedicht voor het huwelijk van Philippus van
Outeren en Dorothea Fiers, voltrokken in Leiden op
1778.

II

oktober

Zijn gedicht is het laatste in een bundel die is bijeengebracht

door genootschapsleden: François Halewijn, Cornelis van
Hoogeveen junior, M.J. van Staden, Karel de Pecker P.Z. en
Anthony de Hen. Van Hoogeveen, boekverkoper-dichter, medeoprichter van het genootschap en vermoedelijke drukker van de

0

Geen huwlijksvaers, alleen uitlekkerheid, veracht. (p.

""11

"tr.

. PORT . .\Î 20 .

17-18)
.5/

En, mag mijn waar belang hier ook een stapje waagen,
Vergeet, in dat genot, Sint Pancras Speelman niet.

naamste beweegredenen van de dichters. Blijkens de tekst gaat het

U streelen, als gij hem en zijn viool ontbiedt.

vermoedelijk als een mecenas in zijn huis heeft ontvangen. En dat

PtrjÎtM;lfg
GtIfNtft~", .

Vergeet uw' Gastheer niet; denkt wat hij heden wacht.

Hij zal, wanneer gij suft, in afgeleefde dagen,

eerdere contacten met de bruidegom, die de Leidse dichters

u/fdl

Dat niemand zwijg', die, uit een edel bloed gesprooten,

Cos ter daarentegen doet ons een boekje open over de voor-

leven achter de rug hebben. Cos ter kan dus rustig refereren aan

dlll tier Yij!';md,

edle Kunstgenooten!

bundel, roept zijn collega-poëten zeer traditioneel op tot dichten. 3

hier om een huwelijk van twee echtelieden op leeftijd, die niet
alleen een eerdere echt, maar waarschijnlijk ook een rijk sociaal

d~

Hun kunst beloofden bij een rooden hengstenbron.
Ik zing dan; volgt mijn spoor,

/fEERE

IIERMANUS fOSTER.

GEDACJI TJ~NI SSE

HERMANUS

Die oude tijd kom spade! en moet hij eindlijk komen,
Daar gij dien ouderdom zo dubbeld waardig zijt;

~OSTER,

Dan wordt mijn duure pligt getrouw in acht genomen,
Maar liefst op Saturdag; 'k heb Zondags weinig tijd. (p.

20)4

geldt wellicht in het bijzonder voor Coster, organist van de Sint
Pancras Kerk:

Deze tendens zet zich in de volgende decennia, zo niet eeuwen,
voort. Alleen gedichten op officiële gebeurtenissen in het leven

Wie vraagt wat mij beweegt een Huuwlijk te bezingen,

van publieke personen (ambtsaanvaardingen, jubilea, begrafe-

Waar maagdenpalm zo min als 't vrolijk veêltje past,

nissen) houden min of meer hun status. Zij worden gedrukt,

Weet', dat ik met een' stoet van Phoebus gunstelingen,

gewaardeerd, herdrukt in bloemlezingen en met naam en

Voor zulk een' vreemden prijs, eerst lekker ging te gast.
Het voegt een graage maag, zo wel als leege broeken,
Wanneer de gulheid wenkt met lekkren watervisch
En edel druivensap, bij Dichtkunst hulp te zoeken,
Die meer mijn keukenmeid dan geldbezorgster is.

PORT.

~,;

20.

J. de KruiJff en

toenaam bewaard in openbare collecties. De andere gelegenheids-

Gedichten door

poëzie verdwijnt naar de privésfeer, wordt minder als literair

w. Bilderdijk op het overlijden van

produkt en meer als sociaal verschijnsel opgevat en zo zij al wordt
bewaard, dan meestal onopgemerkt in familiearchieven of op zijn
best als deel van een als 'Verzameling' gekenschetst item in de
catalogus van een bibliotheek.

Hermanus Coster

Dierbaar MagazIJn
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Ook voor de collectie gelegen-

bevat er slechts enkele, zó weinig dat het nog de moeite loonde

heidsgedichten van de Maat-

om dichters en titelbeschrijvingen expliciet op te nemen.

schappij der Nederlandse

De eerste 'verzameling' wordt aangetroffen in de catalogus van

Letterkunde geldt dat afzonder-

1847 7:

lijke gedichten of dichtbundel-

neemt vervolgens af ten gunste van het belang van de bezon ge-

\IOCCLXX'·UI.

l\oop\':wJyf

een aantal gedichten van J. Maan. Het belang van de dichter

dh: geen \'I'Cl.'zcn kent.

Sc';)'nt vrceze een pta.1t. in 't hart te "teven.

tjes moeilijk te vinden zijn.

nen, van de betrokken families. Dankzij deze mentaliteits-

Nog in 1990 promoveerde

verandering lokt de ene schenking de andere uit, zodanig dat de

W.:I.3r i5 zyn oude moed gcb1cc\'::n,
me moed J op

't

bruirchend clement .

Hy '[ wo(!n van normeo en \"l1n b:a:.ren,

Gelegen heidsgedic h t
met linksonder het ex libris
van

JA Alberdingk Thijm

Robert Arpots op een proef-

binnenkomende hoeveelheden te groot worden om ze per titel te

schrift over het Leidse enfant

specificeren. Dat blijkt voor het eerst overduidelijk uit het catalo-

terrible Johannes Ie Francq van
Berkhey, met een uitvoerige
lijst van gedrukte werken
waarin een tiental signaturen
van diens gelegenheidsgedichten in het bezit van de Maatschappij ontbreekt. 5 En dat terwijl
Le Francq van Berkhey nog niet eens tot de doorgaans-vergetenen
behoort.
De Leidse bibliotheek is evenals de Koninklijke 'vol van
schatten'; de - niet alles onthullende - kaart (de gedrukte cata-

gusdeel dat in

1864

uitkwam. Dit deel heeft een afzonderlijke

rubriek 'Gelegenheidsgedichten', waarin naast enkele specifieke
titels sprake is van
Eene Verzameling van meer dan vijftig Bruiloftszangen,
betreffende Familien in Noord- en Zuidholland, vooral te
Rotterdam, uit het laatst der XVlle en uit de XVllle eeuw, van
meer en min bekende Dichters (p. (24).
Het wordt met het vorderen der jaren steeds moeilijker om vast te
stellen hoeveel gedichten er binnenkomen. De jaarverslagen van

logus) is wel aanwezig, maar de handleiding die de graver in staat

de bibliothecaris worden uiterst globaal op dat punt, hetgeen

stelt om met die kaart de schat te vinden, is niet beschikbaar.

bewijst dat het type materiaal als zodanig meer de belangstelling

Een en ander is te verklaren door de wijze waarop de collectie van

genoot dan de dichter of de bezongenen. Ondertussen nam de

de Maatschappij tot stand is gekomen zowel als door de geringe

catalogisering van de gelegenheidsgedichten een belangrijke plaats

literaire waardering die men sinds de achttiende eeuw voor het

in bij de voorbereiding van de derde en laatste gedrukte catalogus

genre gelegenheidsgedicht heeft.

(1887-1889).8

Verdere aanwinsten zouden, vanwege de overbrenging

van het Maatschappijbezit naar de Leidse universiteitsbibliotheek
(1876), worden opgenomen in de catalogi van de UH. De beschrijver,
Th.J.I. Arnold, had al vele jaren de gelegenheidsgedichten onder

Geschiedenis en waarde van de collectie
Aanvankelijk moet het aantal gelegenheidsgedichten in de bibliotheek tamelijk gering zijn geweest. De eerste catalogus van

18296

zijn hoede toen catalogusredacteur Louis D. Petit het werk van
hem overnam. Vooral aan de gelegenheidsgedichten had Petit zijn

'Hij hielp mIjn roem verwaaien'

handen vol. Ze waren in grote aantallen voorhanden. Petit had

Huwelijkszangen, Ter bruilofte van, Op het overlijden van,

moderne ideeën over het materiaal. Esthetisch vond hij ze welis-

et cetera. De gedrukte catalogus is beter aan de bijzondere aard

waar van weinig waarde, maar dat feit achtte hij veruit onder-

van het materiaal tegemoet gekomen door niet op auteur en titel

geschikt aan de historische

te catalogiseren, maar (na een grove indeling in rubrieken naar

betekenis. Hij zag ze als een

taal en aard van de gelegenheid) op bezongen personen,

geschreven platenatlas van de

met vermelding van auteurs, plaats, jaar en formaat.

geschiedenis in de ruimste zin.

Het totale aantal stukken van de Maatschappij der Nederlandse

Na het monnikenwerk van

Letterkunde bedraagt ongeveer

Petit heeft zich echter nauwe-

dere exemplaren aanwezig zijn. Vrijwel alle exemplaren in Maat-

lijks meer iemand om de cata-

schappijbezit zijn in de universiteitsbibliotheek van Leiden

1700,

waarvan enkele titels in meer-

logisering van gelegenheids-

opgeborgen onder de signaturen

dichtwerk bekommerd,

hoeveelheden treft men aan in portefeuilles met de nummers

waardoor het nog kort geleden

Port 3 t/m

mogelijk bleek een geheel

met name een tiental kalfsleren banden, genummerd

onontdekte deelcollectie van

II97

ruim driehonderd stuks (die
van J.A. Alberdingk Thijm) aan
het spreekwoordelijke stof te
onttrekken. 9
In tegenstelling tot wat nog
lang werd nagestreefd, zijn de door Petit in de catalogus

8, [3

en Port 20 t/m

27

B 39.

collectie gelegenheidsdrukwerk
van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde
bedraagt 65 procent. Het bezit
van de Maatschappij is op tame-

beschreven gedichten op een enkele uitzondering na niet opge-

lijk toevallige wijze, vaak door
schenkingen, tot stand

winsten zijn tot een onbekend tijdstip te zamen met de collectie

gekomen. Het genootschap

Alberdingk Thijm apart geplaatst op signatuur m8 A, en niet

telde landelijke bekendheden

gecatalogiseerd. De overige latere aanwinsten zijn in de catalogi

onder haar leden zowel als

van de

Leidse prominente figuren uit

opgenomen, echter onder de daar geldende regels voor

titelbeschrijving, wat voor gelegenheidsgedichten tot gevolg heeft

de bestuurlijke en universitaire

dat ze onder een vaak volslagen onbekende dichtersnaam zijn

wereld. Gedeeltelijk hebben de

opgenomen of met zeer vele andere onder de ingangen:

gelegenheidsgedichten van de

1000 - [316

en

1499 - [ju.

Grote
4°

en in een aantal verzamelbanden,

Het aantal unica in de

nomen in de catalogi van de universiteitsbibliotheek. Latere aan-

UB

61

1197
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J.A, Alberdingk Thijm
De gedichten ter gelegenheid van de
promotie van W.C Vosmaer in

1775
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Verkreegen. Dikwijls zijn deze categorieën met elkaar verweven.
Alleen bij personen en families die een grotere bekendheid

TER

I-IUU'VELIJKSZANGEN

BEVORDERINGE
VAN DEN WELËDELEN JIJlERE

\\7ILLEM CAREL VOSMAER,
TOT MEESTER

IN DE
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WIJ ZE

DE

Bl!;lDE RECHTEN,

DER

S TIC 11 TIN G
VA N

LANDS HOOGE SCI-lOOLE

Den

I X.

VAN

SPAAN,

G"i./fier ;n dm Edelen So"ve~ainm Raade en Leenhove va71
Brabant, m de Landm van Overmaaze,

RENTMEESTER

D!R

EXPLOleTEN

VAN DR"znLViN

LEYDEN;

van Sprokkelmaand

1\1 DCC L X X V.

oplage van gelegenheidsdrukwerk en door het wegwerpkarakter
van aan actualiteit gebonden poëzie - niets, een uniek exemplaar
of maar heel weinig méér bewaard is gebleven.

MADE,

Promotieverzen

E N

HONORAIR

LID

'Van de Taal- m Dichtlievende GenootJchappen ;71 's Haage
m te Leyde7l.

Literaire theorie omtrent verzen bij promoties is niet bekend.
Het is dan ook geen klassiek genre zoals de epithalamia, de funeraire poëzie en de geboortedichten. Het is echter mogelijk om

JiN DE W'ËLËDELE ]ONGVROUWE ,

CORNELIA CA THARINA CLEPOLE
TE

de kans op meerdere overgeleverde exemplaren vrij groot.
Ten aanzien van andere families geldt dat er - vanwege de geringe
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P LEG TIG G E HUL 0 I G 0,
n IJ "r

VOOR DEI'! WELËDELENGESTRENGEN HEERE,

genoten, door ambtelijke positie of door materieel aanzien, bleek

DEN 0 R B 0 ROU G H.
lil den Echt veriienigd, in ;s Graavenhaage;
Op dm

xx xJlm

van lPijnmaand j
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enkele vaste kenmerken te destilleren uit eigentijds commentaar
op het verschijnsel in de spectatoriale geschriften en uit een studie
over Nederlandse dissertaties. 1O
Het promotievers is een lofdicht op iemand die een bijzondere
graad van geleerdheid behaalt en zal daar dan ook de kenmerken
van bezitten, zoals een verheven stijl, waarmee overigens niet
zelden in de gedichten de spot wordt gedrevenY Vooreerst is het
van belang dat de dichter wijst op een langdurige traditie van
geleerdheid in de familie. Zo ontstaat een sfeer van vanzelfsprekende eerbiedwaardigheid die nog versterkt wordt als in
de voorouderen een man van naam genoemd kan worden, zoals
een Hooft, een De Groot, een Bynkershoek. De studie wordt

Een blijk van waardering voor
W.c. Vosmaer én de Leidse universiteit

Maatschappij betrekking op ambtsaanvaardingen van bijvoorbeeld

volgens de dichters echter niet alleen begunstigd door familie-

Leidse predikanten of op promoties van Leidse studenten. Voor

tradities, ook de goden en godinnen zelf helpen een handje mee.

Een genootschapsman

een ander deel functioneren ze in de kringen van de Leidse ge-

Vooral Themis heeft het druk om alle aanstaande meesters in de

treedt in het huwelijk

nootschappen: de Maatschappij zelf en Kunst Wordt Door Arbeid

rechten van de begeerde waardigheden te voorzienY Na het

'Hij hielp mijn roem verBrooren '
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vermelden van deze begunstigende omstandigheden haasten de
dichters zich om de kwaliteiten van de promovendus zelf te
bezingen. Niet zelden wordt ten bewijze daarvan een verkorte
inhoud van de dissertatie gegeven. Soms wijst men op de snelheid
waarmee de bezongene de studie heeft volbracht. Bovenal echter
wordt de jonge doctor hemelhoog geprezen door een toespeling
op de afgunst die zijn bereikte graad van geleerdheid bij velen zal
wekken. 13 Daarnaast schetsen de auteurs een beeld van burgers,
weduwen en wezen die met verlangen naar zijn hulp uitzien.
Zijn toekomstige verdiensten voor stad en land kunnen niet
uitblijven. Daarom worden de stad en haar beschermgoden,
de zee-, rivier- en landgodinnen opgewekt om de verdienstelijke
jongeling met alle mogelijke luister in te halen.
Behalve een lofbetuiging aan het adres van de jongeling zelf,
hebben de gedich ten (al thans volgens de spectatoriale geschriften)
de functie om enerzijds de toekomstige clientèle op de nieuwe
beroepsbeoefenaar te wijzen, en anderzijds de huwbare jufferschap
attent te maken op een aantrekkelijke huwelijkspartner. 14
De promotieverzen in het Leiden van de late achttiende eeuw
speelden zich als vanzelf tegelijkertijd af in de sfeer van de genootschapspoëzie. Ter illustratie enkele voorbeelden.
Soms was er meer te vieren dan de promotie alleen, zoals bij

nauwe banden onderhielden en
die veel gemeenschappelijke
leden hadden. De bundel wordt
geopend met een sonnet door
Joannes van Spaan, die het
opdraagt aan zijn vriend Jacob
Vosmaer, vader van de bezongene. Spaan gunt de bezongene
de 'blinkendste eer in Themis
Koor' en voorspelt hem dat hij
een steun zal worden voor
'Weêuw en Wees, ten luister van
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de Deugd'. Joannes van Spaan is
honorair lid van Kunst Wordt
L
Door Arbeid Verkreegen, maar
vooral actief in Kunstliefde,
waarin ook de dichters
Carolus Vlieg, Gerrit Beyer en
Johan van Hoogstraten participeren. De laatste refereert aan de
gelijktijdige promotie van Petrus Brandsma, Rudolph Forsten en
Antoni van der Heym, van wie de eerstgenoemden honoraire
leden waren van Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen. In de

volgende bijdragen komt nog een gedicht voor van Reinier van

tijdens de viering van het tweede eeuwgetij de van de Leidse
universiteit, op 9 februari 1775. Een goede aanleiding om het dicht-

Spaan, eveneens honorair lid van Kunst Wordt Door Arbeid

pelde band die herinnerde aan deze feestelijke gebeurtenis voor de
tempel der wetenschap.15 In de bundel vindt men bijdragen van
zowel leden van Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen als van het
Haagse Kunstliefde Spaart Geen Vlijt, twee gezelschappen die

bij

wILLI: .M SZ .•

Willem Carel Vosmaer, die meester in de beide rechten werd

bundeltje voor de promotie te binden in een rood leren bestem-

rlS 4-,
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Verkreegen.
Op 30 september 1777 promoveert Hendrik Cuypers tot doctor
in de medicijnen. Een van de gelukwensende dichters is Cornelis
van Hoogeveen junior, actief in zowel het Leidse als het Haagse
genootschap en drukker voor beide, en bovendien lid van het
Rotterdamse Studium Scientiarum Genitrix en van het toneel-

Vele dichtende predikanten
herdachten hun overleden collega
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. van Hoogeveen jr.

W. Bilderdijk
R. Schutte

genootschap Veniam Pro Laude, waarvan overigens andere leden

Uiteraard kon ook op het promotiefeest van Willem Bilderdijk

de gelegenheidspen evenmin spaarden. Hoeveel Cornelis ook
dichtte (de Koninklijke Bibliotheek bezit een tamelijk omvangrijk

oktober 1782) een gelegenheidsbundel niet ontbreken. De bundel wordt geopend door een drietal ernstige gedichten, waarin

handschrift met 'Register mijner ongedrukte Gedichten' onder

expliciet zowel de dichterlijke als de juridische kwaliteiten van

signatuur 129 G

Bilderdijk, meestal aan de hand van de bijbehorende godinnen

5),

tot een gebundelde uitgave kwam het nooit.

(19

Van Hoogeveen schijnt een bijzondere reden te hebben om

worden genoemd. Daarna volgt een verzameling luchtiger 'knie-

verband te leggen met Cuypers' geneeskundige promotie:

dichtjes'. De meeste dichters ondertekenen met hun initialen.

'Geneeskunst heeft het zingen mij verboêm. [... j Een nooit

De bijdragende dichters zijn evenals Bilderdijk zovvel in Kunst

gevoelde koude is meester van mijn zinnen [maar:] 'k Moet

Wordt Door Arbeid Verkreegen als in Kunstliefde, het Utrechtse

evenwel u dit verboden vruchtje wijden'. Maar Cuypers was dan

Dulces of zelfs de Maatschappij actief: bijvoorbeeld Johannes

ook zijn vriend, althans dat zegt het opschrift van het gedicht. 16

Wilhelmus Bussingh en Johannes HenricllS van der Palm. I7

Hermanus Coster zwaait de gepromoveerde eveneens dichterlijke
lof toe; hij laat Minerva en de gepersonifieerde Geneeskunst

Leidse genootschapspoëzie

optreden, refereert geheel volgens de regels aan Ot eedle
Wijsheidsspoor uws zaelgen Vaders' en wenst hem veel geslaagde

Behalve bij promoties dichten de genootschapsvrienden ook voor

mensenreddingen en bevallingen toe.

elkaar bij ambtsaanvaardingen en andere bijzondere gebeurte-

'Hij hielp mijn roem verwooten'
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nissen. Wanneer één hunner na jaren van verdienste overlijdt,
is het tijd voor een lijvige bundel. Zowel op de dood van Rutger
Schutte (19 december 1784) als op die van Willem vander Pot
(28 maart (783) hebben velen hun stem verheven. Schutte was bij
overlijden predikant te Amsterdam en lid van de Maatschappij,
Kunstliefde spaart geen vlijt en Dulces ante omnia musae.

Minder predikant-, en meer poëetgehalte heeft de bundel voor
Vander Pot. Deze wordt geopend door een omvangrijke bijdrage
van zijn zoon Cornelis vander Pot. Namens het Rotterdamse
genootschap Studium Scientiarum Genitrix ondertekent
Kornelis van der Palm een gedicht. Verder zijn er bijdragen van
Daniel Hovens, Anna van der Aar de Sterke, Jacob Petrus van

Onder de dichters bevond zich een aanzienlijk aantal predikanten,

Heel, Adrianus van Assendelft en Jan de Kruyff, vrijwel allen uit de

die zelf ook lid waren van een of meer genootschappen. Een van
hen was Adrianus van Assendelft, die op dat moment voorzitter

kring van Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen, met neven-

was van Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen, maar tevens lid
van de Maatschappij en Kunstliefde. Hij beweende Schutte niet in
de laatste plaats als dichter en waardevol lid van de Maatschappij:
Zij mist een parel uit de kroon van haere rij;
Zij meldt haer' nood aen 't klaegend IJ,
En zegt: 'Hij hielp mijn roem vergrooten.'18

lidmaatschappen elders. In verschillende gedichten worden
Vander Pots dichterlijke activiteiten gememoreerd, waaronder
diens lidmaatschap van de Maatschappij en zijn aandeel in de
oprichting van het Rotterdamse genootschap Natura et arte.
Het zal duidelijk zijn dat men door goed naar de diverse onderlinge connecties in gelegenheidsdichtbundels te kijken , en de tekst
meer als informatiebron te gebruiken dan als literaire prestatie,

W. van der Pot

j. de Kruyff
A. van Assendelft
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zijn inzicht in de onderlinge
gebruiken en relaties van de
gelegenheids- en meer in het
bijzonder de genootschapsdichters vergroot. De literaire
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produktie in de vorm van
gelegenheidsdrukwerk heeft
vooral betekenis als bijdrage
aan het maatschappelijk leven.
En als men dus dat maat-

"

schappelijk leven in de finesses
wil kennen, is bestudering van
dat drukwerk onontbeerlijk.

C. van Hoogeveen jr. feliciteert een
genootschapsbroeder met zijn
nieuwe ambt
Een papieren monument
voor Rutger Schutte

Gelukkig dat er een paar grote
verzamelingen, zoals die van de
Maatschappij, zijn overgeleverd.

Nop Maas

't

Heir van menschenbeelden

De portrettenverzameling

Iedere vereniging heeft een of meer mensen nodig die hun ziel en

aantekeningen maakte. Hij noteerde onder andere gegevens over

zaligheid leggen in het opknappen van de tijdrovende maar vol-

de gelijkenis van een portret en verwijzingen naar plaatsen waar

strekt onontbeerlijke administratieve werkzaamheden. De Maat-

een ontbrekend portret te vinden was . Zo citeerde hij bij het

schappij bezat zo'n duizendpoot in de persoon van JT. Bodel

hierbij afgedrukte portret van A.R. Falck uit een brief van de

Nijenhuis (1797-1872). Meer dan twintig jaar nam hij het secretariaat

geportretteerde van november 1842:

waar. Daarnaast publiceerde hij levensberichten en droeg hij bij

Zoo is eene lithographie in de wereld gekomen, op welke ik het

aan de Werken van de Maatschappij. Hij stelde ledenlijsten samen

voorregt heb, om mij te vertoonen, zoo als ik tans ben, i.e. niet

en een register op de levensberichten en hij had een werkzaam

alleen zes of zeven jaren ouder dan toen ik voor Kruseman zat,

aandeel in de totstandkoming van de catalogi van de bibliotheek.

maar ook de kenteekenen dragende van de ongesteldheid

Bij deze laatste werkzaamheid kon hij steunen op zijn langjarige

[podagra], die mij nu al maanden lang drukt en God weet,

ervaring als firmant van de Leidse boekhandelsfirma Luchtmans.

hoelang nog drukken zal, indien de faculteit niet met geluk-

Daar leerde hij het maken van catalogi. Daar deed hij ook de

kiger invallen begunstigd wordt dan tot dus verre.

handigheid op die hem tot op hoge leeftijd in staat stelde 'zwaar
gevulde portefeuilles van 't grootste formaat van de bovenste
plank uit de kast te trekken en dan op zijn hoofd te laten balanceeren, terwijl hij de trapladder afdaalde'.
Bodel was een verzamelaar in hart en nieren. Zijn hele huis

In 1861 kreeg Bodel Nijenhuis na zijn 22-jarig secretariaat een
zilveren inktkoker aangeboden en in 1867, bij de viering van het
eeuwfeest, werd hij benoemd tot erelid. Misschien uit dankbaarheid daarvoor schonk Bodel toen de portrettenverzameling aan de

stouwde hij vol met portretten, historieplaten, plaatsbeschrij-

Maatschappij. Maar als een echte verzamelaar bepaalde hij wél dat

vingen en kaarten. Hij kon zich nauwelijks wenden of keren, maar

de schenking pas geëffectueerd zou worden bij zijn overlijden.

wist feilloos de weg te vinden in zijn verzameling. Een deel van
deze verzameling vermaakte hij aan de Leidse universiteit, een

Het eeuwfeest zou de Maatschappij nog in het bezit brengen van

ander deel werd geveild. Een kleine, specifieke verzameling liet

een andere collectie afbeeldingen van haar leden. Op 21 mei 1866

Bodel na aan de Maatschappij, namelijk die van de portretten van

bevatte de beschrijvingsbrief voor de jubileumvergadering van

haar leden. De handgeschreven catalogus telt 864 nummers.

21 juni het verzoek aan de leden om een fotografisch portret op te

De verzameling omvat litho's, silhouetten, houtsneden. Enkele

sturen, voorzien van handtekening en geboortedatum.

malen betreft het niet een portret maar de afbeelding van een

C.H.D. Buys Ballot reageerde nogal sceptisch op het plan.

grafmonument. Van sommige leden - Bilderdijk en Feith bijvoor-

Hij stuurde zijn portret met de boodschap dat ervaringen bij een

beeld - is er een hele reeks afbeeldingen aanwezig.

soortgelijk project van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap
uitwezen dat 'men' er niet in voldoende mate aan meedeed.

Bij de collectie portretten hoort ook een map met snippers
papier waarop Bodel Nijenhuis in zijn minuscule handschrift

Aanvankelijk leek Buys Ballot gelijk te krijgen. Op 7 juni 1866

A.R. Falck
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IT. Bodel Nijenhuis

de herhaalde oproep - vergezeld gaan van een brief met de

I.A. Alberdingk Thijm

volgende aanhef:
Ziehier, niet zonder eenig verzet, mijn fotografie . Ik moet u
I

zeggen, dat ik het verbazend onbelangrijk vind om de, met

---~

verlof gezegd, meestal zeer onooglijke 'backhuysen' bij-een te
hebben van onze leden, die toch wel niet zoo ijdel zullen
wezen om voorbij te zien, dat zij voor 3/4 verschrikkelijke nulliteiten zijn, wier grootste verdiensten in het geregeld betalen

hadden pas veertien van de
Op I oktober

1866

440

hunner contributie te zoeken is.

leden hun portret ingeleverd.

was dit getal aangegroeid tot 53. Waarschijnlijk is

het initiatief gered door de cholera. Omdat deze ziekte in Leiden
rondwaarde, moest het bestuur besluiten de eeuwfeestvergadering

Waarschijnlijk heeft Alberdingk Thijm zijn eigen portret toch
gestuurd om ervoor te zorgen dat het katholieke element niet in

uit te stellen tot het volgende jaar. Tn de beschrijvingsbrief voor de

de collectie zou ontbreken. Want het vervolg van zijn brief is een

vergadering van

fel pleidooi voor het benoemen van goede katholieke leden in

1867

werd de oproep herhaald en niet zonder

plaats van de 'nulliteiten' die gekandideerd waren.

resultaat. Uiteindelijk kon de bibliothecaris van de Maatschappij

Thijm moge de fotoverzameling onbelangrijk geacht hebben ,

zo'n tweehonderd foto's laten inlijsten en opbergen in vijf fraaie

wij kunnen ons gelukkig prijzen met de fraaie verzameling

dozen.
Eén inzender, T.A. Alberdingk Thijm, volstond niet met hand-

koppen die ons vanuit de mist van het verleden aankijken. Terecht

tekening en geboortedatum, maar schreef ook een versje op de

heeft de Maatschappij in latere jaren enkele malen opnieuw een

achterkant van zijn foto:

dergelijke oproep gericht tot haar leden. Eigenlijk zou de inleve-

Men wil mijn aanschijn ook, bij 't heir van menschenbeelden,

ring van een foto moeten behoren tot de voorwaarden voor het

Dat, naar de leer van Doctor Gall,

lidmaatschap.

't Weetgierig nageslacht precies beschrijven zal
Wat schedels men al vindt bij 't zwoegend schrijvrental,

Literatuur

Die, voor 't geslacht van thands hun bonte rollen speelden.
W.N. du Rieu: 'Levensschets van Mr.lohannes Tiberius Bodel Nijenhuis'.

Wie heeft de meerderheid, die 't stichtten of verveelden?

In: Levensberichten ( [873), p. 24 7-288.
Brievenarchief en bestuursnotulen van de Maatschappij.

Wie in dit versje enige twijfel beluistert aan de belangrijkheid van

Zie ook: R.E.a. Ekkart: 'De verzameling portretprenten van

de leden van de Maatschappij heeft geen ongelijk. Alberdingk

Bodel Nijenhuis'. In: Het LeIdse Prentenkabinet. De Bescilledems mil de verzamelinBen.

Thijm liet de inzending van zijn portret op

29

mei

1867 -

dus

pa~

na

Leids KunsthI stOrISch jaarboek 9 (1994), p.

JII -J22

en de daarin genoemde literatuur.

Marco de Niet

De Januskop van de achttiende-eeuwse
Nederlandse almanak

Nederland. Dat Petit het niet liet bij plannen om de collectie met

Is het mooglyk, kan men zeggen,
't Leezen maakt Melancoliek,

prioriteit te ontsluiten, blijkt uit de Handelingen en mededelingen van
1897/1898. Als bijlage bij het verslag van de bibliothecaris vinden we

Wel, ik zal het wederleggen:

de complete lijst van de almanakken uit het bezit van Doedes,

'k Lach my, leezend', dikwils ziek
't Is om van je stoel te vallen,

chronologisch geordend en soms voorzien van kort commentaar.

Als je leest, hoe dat een snaak
In een boek zo raar kan kallen!
Dat, dat noem ik eerst vermaak!1

en 1894 uitgegeven in Nederland, België of de koloniën, verzameld.

Doedes had ongeveer 460 verschillende almanakken, tussen Is87
Doordat er van sommige almanakken meerdere jaargangen voorkwamen, ging het in totaal om bijna duizend boekjes. Doedes had
er niet naar gestreefd alle jaargangen van een bepaalde almanak in

In januari 1898 zag de toenmalige
bibliothecaris van de Maatschappij,
Louis D. Petit, twee zware kisten

- - - --::/

zijn werkkamer binnenged ragen
worden, met als inhoud een 'ontzaggelijke menigte boeken en boekjes'. Deze kisten met alma-

zijn bezit te krijgen en dus complete series te vormen; de diversiteit vond hij belangrijker. Ook het mengelwerk was een belangrijk
criterium bij aanschaf. Groot is het aantal jaarboekjes met letterkundige en historische teksten . Daarentegen zijn de almanakken
die hoofdzakelijk praktische gegevens boden voor inwoners van
een bepaalde stad of streek (en dat ook uitdroegen in de titels),

nakjes waren gezonden door de weduwe van de in december 1897
overleden Utrechtse hoogleraar en theoloog J.1. Doedes.
De euforie over het geschenk ging gepaard met een bezorgdheid
om al die bijzondere boekjes snel en adequaat te sorteren en te
beschrijven. De verzameling almanakken die Doedes gedurende

opvallend slecht vertegenwoordigd. Dat neemt niet weg dat Petit
groot gelijk had, toen hij stelde dat iedere 'almanacoloog' zijn
schreden tot de bibliotheek van de Maatschappij zou moeten
richten, omdat hij daar dankzij de schenking van Doedes 'onmis-

een halve eeuw bij elkaar had gebracht was uniek in Nederland,

bare bouwstoffen' zou aantreffen. Zijn oproep heeft niet veel

en dat Petit zich dat bewust was, blijkt uit zijn verslag over het

geholpen: almanakken zijn tot op heden nauwelijks voorwerp

geschenk, voorgedragen in de maandvergadering van maart 1898

van onderzoek geweest. 2

en datzelfde jaar gepubliceerd in De Nederlandsche spectator (p.

lIO-II2).

Een verklaring voor de veronachtzaming van de waarde van

Onder zijn bibliothecariaat, en ook onder dat van zijn voorgan-

deze jaarboekjes voor het (literair-)historisch onderzoek ligt deels

gers, vormde aankoop van nieuw verschenen en antiquarische

in de slechte ontsluiting ervan in bibliotheken en bibliografieën,

almanakken een constante factor in het aanschafbeleid van de
Maatschappij, zoals blijkt uit de catalogi en de jaarlijkse aanvullingen. Door de toevoeging van het legaat van Doedes bezat de

maar meer nog in de misvattingen en vooroordelen die spelen

Maatschappij opeens de grootste collectie almanakken in

wordt beschouwd als 'gesunkenes Kulturgut'; de avonturen van

rondom het concept van de almanak. Traditioneel worden almanakken gerekend tot de 'volkslectuur', die op haar beurt weer

).1. Doedes
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edele ridders zijn verworden tot 'wegwerp-

afgerekend zou zijn met primitieve machtsverhoudingen en ieder

artikelen zonder waarde', het Nederlandse volks-

mens zich als mens zou kunnen manifesteren, bevrijd van bijgeloof,

boek is dikwijls 'een erbarmelijk massaprodukt'.3

maar gesteund door zijn rede of gevoel. In almanakken zijn deze

In de laatste jaren zijn er wel discussies gevoerd

dualistische facetten van het leven in de achttiende eeuw goed

over de herdefiniëring van de term 'volks-

waarneembaar. Bestudering ervan levert een zinvolle bijdrage aan

lectuur' , in die zin dat we 'volk' niet klakkeloos

het onderzoek naar de Verlichting in Nederland. 6

moeten identificeren met de minder bedeelden
in de maatschappij.4 Maar slechts terloops wordt

Almanak versus almanak

in die discussies ingegaan op de vraag of de inhoud van die 'populaire werken' alleen maar als

Als eerste moet de term 'almanak' verduidelijkt worden: juist in

'gezonken cultuurgoed' beschouwd kan worden.
Sinds de doorbreking van het patroon om

de achttiende eeuw voltrekt zich een betekenisverschuiving. Het is
ondUidelijk of 'almanak' (de spelling 'almanach' wordt in de loop

hoofdzakelijk onderzoek te verrichten naar

van de eeuw steeds meer verdrongen) van oorsprong Arabisch,

gecanoniseerde erflaters van onze beschaving,

Chaldeeuws/Hebreeuws, Oudsaksich of Keltisch is. 7 Desondanks is

zijn andere cultuurdragers, waaronder de

het duidelijk dat de benaming voortkomt uit de praktijk van het
bestuderen van de hemellichamen en hun bewegingen, om zo de

almanak, in het vizier gekomen. Met name
Janus' tempel, in: Geographmhe.

genealogische [. . ] almanach voor

1760

vanuit de vernieuwde boekhistorische optiek, waarbij produktie,

tijd te berekenen en de natuurgesteldheid te voorspellen. Vanaf

distributie en consumptie van lectuur centraal staan, is de

de middeleeuwen tot in de achttiende eeuw wordt het woord in

almanak een interessant aanknopingspunt voor onderzoek naar

deze strikte betekenis gebruikt: 'almanak' en 'kalender' zijn syno-

(hoge) oplagecijfers, lezerskringen en verspreiding via colporteurs.

niemen. In veel jaarboekjes die naast een kalender diverterend

Maar ook in dit onderzoek wordt niet veel aandacht besteed aan

mengelwerk bevatten, wordt vanuit de inhoudsopgave naar het

de almanak als informatiedrager.

kalendergedeelte verwezen met 'de almanak voor dit jaar'. Ook in

In het navolgende zal aan de hand van enkele opposities een

zeeatlassen treffen we meerjarige kalenders aan onder de naam

beeld geschetst worden van ontwikkelingen die de almanak

'almanach'. Andere termen die gebruikt werden, waren 'dag-

onderging, gebaseerd op de collectie almanakken van de Maat-

wijzer' en 'tijdwijzer'. Enkele samenstellingen die zich uit deze

schappij en toegespitst op de (Noord-)Nederlandse almanakken

betekenis ontwikkelden, zijn 'comptoiralmanach' (kantoor-

uit de achttiende eeuw. 5 De achttiende eeuw was een periode van

almanakken voor bijvoorbeeld kooplieden), 'memoriealmanak'

tegenstellingen en crises: enerzijds keek men terug op een in veel

(blanco, niet-jaargebonden kalenders, vergelijkbaar met onze

opzichten rijker verleden, anderzijds werkte men (al dan niet
revolutionair) toe naar een samenleving waarin definitief

verjaardagskalenders), 'plakalmanak' (plano's die aan de muur
gehangen konden worden, vergelijkbaar met onze jaarkalenders)

De januskop van de achttiende-eeuwse Nederlandse almanak

en 'vouwalmanak' (kleine boekjes waarbij de kalender op groot

kale vorm bestaat de kalender

Een marskramer , in: Gerenomeerde

formaat papier is gedrukt, maar door een bepaalde manier van

uit de maanden, de dagen en de

volledige f .. .J almanach voor

vouwen toch in een vestzak of tasje meegenomen kon worden).

feest- en heiligedagen.

Daarnaast werd de term 'almanak' in de loop van de achttiende

Gecodeerd, dat wil zeggen aan

eeuw steeds vaker gebruikt om het Behele jaarboekje aan te duiden,

de hand van symbolen, kunnen

inclusief het mengelwerk. Al in de zestiende eeuw werd mengel-

ook de schijngestalten van de

werk tot lering en vermaak met de kalender meegeleverd door

maan, waterstanden, kermissen

boekverkopers. De betekenisverschuiving hangt samen met een

en jaar- of beestenmarkten

veranderde produktiewijze: zestiende- en zeventiende-eeuwse

aangegeven worden. Veel

almanakken bestonden hoofdzakelijk uit (reeksen) katernen die

kalenders zijn geïllustreerd:

voorzien waren van eigen titelpagina's en afzonderlijke katernsignering en paginering. Door deze 'losse' samenstelling kon de

per maand is een houtsnede of gravure afgedrukt om een activiteit
die bij die maand hoort, te verbeelden.IO Naast de kalender krijgen

koper zelf verschillende onderdelen achter het kalendergedeelte

altijd aparte vermelding de bepaling van het jaar (sedert de schep-

(de almanak) voegen en de handelaar kon teksten uit het mengelwerk (bijvoorbeeld een klucht of een liedboekje) apart of met

ping van de wereld, de zondvloed, de geboorte van Christus,
de uitvinding van de boekdrukkunst enzovoort), de beweeglijke

andere almanakken verkopen. 8 In de tweede helft van de acht-

feestdagen, de quatertemperdagen (de onthoudingsdagen aan het

tiende eeuw echter is de meerderheid van almanakken opge-

begin van de vier seizoenen) en astronomische gegevens als de

bouwd als gewone boekjes, met één titelpagina en een door-

eclipsen van de zon en de maan van dat jaar.

lopende katernsignering en paginering. Een veel gebruikt
synoniem werd 'zakboekje' en ook 'nieuwjaarsgeschenk' komt

Afgaande op de collectie van de Maatschappij is de meest voorko-

voor, omdat nieuwe almanakken aan het eind van het jaar gepro-

mende rubriek het luiden van poortklokken/het sluiten van stads-

duceerd werden en dus ideale cadeautjes waren tijdens de feest-

poorten. In ongeveer tweederde ervan is informatie hierover aan

dagen. De aard van het mengelwerk ging steeds meer de titel

te treffen. Een goede tweede en derde zijn de rubriek met vertreken aankomsttijden van postdiensten, veerschepen en koopmans-

bepalen, zoals blijkt uit De nieuwe HaaBse prlncelyke en konlnBlyke alma-

nach

(1748-1795),

De hUlshoudelyke Hol/andsche Jufferlyke almanach (1765-1793)

Op de kalender volgen dan enkele zakelijke overzichten.

boden en overzichten met de waarde van munten, rentestanden,

en Almanak van vernuft en smaak (1790-1822). In de negentiende eeuw is

obligaties en huurcedullen. Een rubriek die in bijna de helft van de

de laatste betekenis de overheersende geworden. 9

almanakken voorkomt, is het overzicht met de vakanties van de

Ondanks de verschillende produktiewijzen kennen de acht-

stedelijke en provinciale hoven dat jaar. Prognosticaties, in de

tiende-eeuwse almanakken wel een vaste opbouw. Na de titel-

zeventiende eeuw nog een vast onderdeel, komen slechts in één op

pagina is de kalender steevast het eerste onderdeel. In de meest

de zeven almanakken voor. Desondanks kan gesteld worden dat

1768
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achttiende-eeuwse almanakken, wat het totaal aan praktische
informatie betreft, niet wezenlijk anders zijn dan zeventiendeeeuwse, doordat de rubrieken niet wezenlijk anders geworden

eeuwen en de zestiende eeuw. I4 In de zeventiende eeuw is een
verenging waar te nemen: de prognosticaties worden korter en de
diversiteit wordt kleiner. Het zijn hoofdzakelijk de voorspellingen

zijnY De ontwikkeling die de jaarboekjes ondergingen, heeft
vrijwel geheel betrekking op de aard en de samenstelling van het
mengelwerk, dat meestal het laatste (maar niet het kleinste)
onderdeel was.

van Antonio Magini (1555-1617) die trouw tot het einde van de eeuw
blijven verschijnen. Ook in de achttiende eeuw krijgen bewerkingen van Magini's prognosticaties nog af en toe een plaatsje in

Hemel en aarde
Met name onder invloed van bevindingen op het gebied van de
natuurwetenschappen, vindt er in de overgang van de zeventiende
naar de achttiende eeuw een 'rationalisering' van de religie plaats.
De op empirische leest geschoeide studies van de natuur hadden
een aanpassing van het eeuwenoude Gods- en mensbeeld tot
gevolg. De fysico-theologie bood een aantrekkelijke synthese
tussen 'redelijke perceptie' en religie: de volmaaktheid van de

almanakken, maar de ondergang is duidelijk waarneembaar.
In De nuttiBe en aanBenaame staatsalmanach van de Amsterdamse uitgever
Theodorus Crajenschot bijvoorbeeld worden vanaf 1787 de voorspellingen definitief weggelaten:
Dewyl ons voorneemen is om deezen Almanach meer en meer
nuttig te maaken en geenzints met beuzelingen op te vullen,
zullen wy ons van nu af aan, onthouden van alle zogenaamde

WeervoorzeBBinBen enz. en om deeze plaats welke soortgelyke ongerymdtheden besloeg, met iets wezenlyks aan te vullen,
zullen wy hier een korte Schets van DE KRAGT DER LIEFDE ter
nederstellen.

schepping en de harmonie die wij rondom ons waar konden
nemen waren een bewijs van Gods welwillende almacht. I2 Tot die

De almanakken die op traditionele leest geschoeid waren, zoals die

harmonie behoorden ook kometen en eclipsen: het was
menselijke ijdelheid geweest te denken dat dergelijke natuurlijke

van de boekenfirma's Stichter of Van Egmont, houden ze nog het
langst vast I5 , maar ook hier zijn ze zeer kort en van een speels

verschijnselen speciaal 'gecreëerd' waren om angst aan te jagen en
rampen te voorspellen. I3 De tendens om de mens een relatieve

karakter, zoals de prognosticatie voor de maand juni 1780 in D'erven

plaats in de macrokosmos te geven, had drastische gevolgen voor

Het vochtige weer heeft veel Onkruyd tusschen de eetbare
Groentens verwekt. Gy moet wieden, Meysjes van de
Warmoeziers! eer het wilde Kruyd het nuttige boven 't hoofd
wast. Het aangenaame Zomerweer lokt de Stedelingen

de beoefening en invloed van de astrologie. Nu had astrologie,
als heidense erfenis, altijd al op gespannen voet gestaan met de
christelijke religie, en de voorspellingen van auteurs als Michel
Nostradamus (1503-1566) en Tycho Brahe (I546-I6or) werden door
velen met argus-ogen bekeken en bespot, maar desalniettemin
waren prognosticaties buitengemeen populair in de late middel-

Stichters comptoir almanach:

Veldwaards. Wat is Damon met zijn Filis vrolijk.
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De 'astronomische' kant van almanakken blijft de hele eeuw door

land. Maar ook hier zien we na

wel gehandhaafd: informatie over eclipsen en maanstanden blijft
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behoren tot de vaste rubrieken.

'huis': de aandacht verplaatst
zich naar de landen rondom

Het lijkt bijna tegenstrijdig dat de ondergang van de hemellichamen in almanakken samenvalt met een merkbare stijging in

Nederland en vooral naar ons

produktie en populariteit van deze boekjes. Een plausibele verkla-

eigen land en haar provincies.[9

ring hiervoor is dat de samenstellers erin slaagden een alternatieve

Kennis van eigen land en

formule te vinden die aansloot bij een veranderende waardering of

cultuur is een belangrijke voor-

een zich ontwikkelende smaak bij het (in aantal groeiende) lezers-

waarde voor het gevoel van

publiek. 16 Dit zou tevens een verklaring zijn voor de enorme

nationale eigenwaarde, en daar
begon het in Nederland meer

diversiteit aan almanakken die ontstaat: voor elk wat wils.
De opkomst van spectatoriale en verwante geschriften rond

73

een verschuiving richting
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is

en meer aan te ontbreken?O

een indicatie voor de behoefte bij (goed opgeleide) burgers aan

Er bestaan overigens ook

visies op morele, wijsgerige, religieuze en politieke onderwerpen,
die aansloten bij hun eigen belevingswereidY Na 1740, wanneer de
spectator een sterke groei doormaakt, treffen we ook in almanak-

beknopte varianten van deze
rubriek, waarin alleen geogra-

ken meer en meer bijdragen aan die dicht bij het leven van alledag

fisch of demografisch cijfer-

staan. Werden voorheen in de prognosticaties in almanakken

materiaal wordt geboden, zoals
afstanden tussen steden,

slechte tijden voorspeld, in de tweede helft van de achttiende

of geboorte- en sterftecijfers in

eeuw vinden we veel meer feitelijke beschrijvingen achteraf van

steden en landen.

(natuurlijke) rampen, zoals overstromingen en aardbevingen,
maar ook het instorten van een sluis, een felle brand of het
vergaan van een voc-schip[S wordt gememoreerd.
In bestaande en nieuwe rubrieken wordt de blik voortaan
zonder omweg op het ondermaanse gericht. In diverse almanak-

Een traditioneel onderdeel van almanakken dat altijd al dicht
bij de natuur heeft gestaan, is de zogeheten hoveniersalmanak.
In deze rubriek worden per maand aanbevelingen gedaan voor
boeren en tuinders met betrekking tot het zaaien en oogsten.
Deze rubriek ondergaat een trapsgewijze aanpassing. De hele eeuw

ken zijn geografische, met landkaart jes geïllustreerde bijdragen te

door treflen we in essentie ongewijzigde versies van de hoveniers-

vinden, waarin de geschiedenis en zeden van een bepaald land of

almanak aan: er worden, uitgaande van de kalender, tips gegeven

volk besproken worden. Aanvankelijk steunden deze teksten nog
sterk op de zeventiende-eeuwse prachtboeken en reisjournalen die

voor een beter rendement. In de Almanach der hoveniers2 [ is deze

door voc'ers werden geschreven na een bezoek aan een exotisch

rubriek uitgegroeid tot een geheel zelfstandig boekje.
Uit deze traditionele hoveniersalmanak ontwikkelden zich

Een verlichte staartster, in:
GeowaphlSChe. genealogische

voor

1775

r·

J almanach
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bijdragen die nog wel duidelijk bedoeld waren als
raadgevingen aan boeren en telers, maar die los
stonden van de kalender, zoals 'Verhaal van de
toestand der sterfte onder het rund-vee' ,
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'Naauwkeurige waarneemingen van 't voortkweeken der byen, kanarie-vogels [... ]' en
'Eenige remediën voor paarden, by spoed vereischende ziekten'.u Dergelijke bijdragen geven
ons uiteraard ook indicaties voor het lezersDe borstelrups, in:

Vaderlands zakboekje voor

1798

Rein en maagdelijk, in:
Bloemen op het outer voor 1791

vrouwen centraal, zoals in het volgende raadsel uit DlchtkundiBe
almanach; of Keur van heldenbrieven voor 1775:
'k Bewaar een schat, voor wie, dit is een duistre zaak.
Maar voor wien 't ook mag zyn, dit 's vast en klaar beweezen,
Nooit zal ik van dien schat genieten het vermaak,
Voor dat een' ander daar den meester van zal speelen.
Naast het benadrukken van
huiselijke liefde als deugd is er

publiek van bepaalde almanakken (waarover verderop meer).
Ten slotte komen er in almanakken ook, met name naar het
einde van de eeuw toe, artikelen over flora en fauna voor die meer
algemeen informerend en niet zozeer voor een agrarische doelgroep geschreven zijn, zoals 'De graanen welke in ons land
verbouwd worden', 'Over eenige merkwaardigheden in de voortplanting en gedaantewisseling der insecten' en 'De borstelrups,
door het vergrootglas beschouwt'.23 Meestal stoelen dergelijke

ook een sterk groeiende aandacht voor vaderlandsliefde.
In levensbeschrijvingen van
beroemde landgenoten,
geschreven in de trant van
lemma's in encyclopedische
werken of in verdichte vorm en
meestal vergezeld van een

teksten op een nauwkeurige analyse van planten en (het gedrag
van) dieren. Ze sluiten nauw aan bij artikelen die in tijdschriften

portretje, worden hun daden
aan de lezers ten voorbeeld

werden gepubliceerd en bij voordrachten die in genootschappen
werden gehouden. 24

gesteld. Sommige almanakken

Als laatste, de mens zelf: favoriete onderwerpen in het mengel-

worden zelfs speciaal
geschreven om roemruchte voorzaten te lauweren, zoals

werk werden het sociaal gedrag van mensen in het algemeen en

Nederlandsche historische almanach, of Tydwyzer der Nederlandsche helden.

de omgang tussen ongehuwde jongeren in het bijzonder. Onder

Het huis van Oranje Nassau speelde in dit opzicht een belangrijke
rol. De benoeming in 1747 van Willem Carel Hendrik Friso van
Oranje Nassau tot stadhouder gaf aanleiding tot een Oranjekoorts,

invloed van de ideeën over de vervolmaakbaarheid van de mens,
een belangrijk aspect van het Verlichtingsdenken in Nederland,
krijgt het mengelwerk in veel almanakken een moralistische toon.
Titels als 'De gelukkig geworden echtgenoot', 'De brave kinderen'
en 'Deugd meer dan rijkdom'2 5 spreken voor zichzelf. Bovenal

waar uitgevers op inspeelden. Bernardus Mourik uit Amsterdam

stonden reinheid van liefde en maagdelijkheid van ongehuwde

de dood van de stadhouder, droegen de uitgevers Walpot en

bijvoorbeeld gaf zijn Vriendelyke nieuw jaars Bijten de ondertitel
'Gemakkelyke prinselyke zakalmanach' mee. In 1751, het jaar van
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Op zekere avond in de maand Juny wanneer zyn deftigheid
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geheel in het Zwart gekleed na zyn Huis keerde, overdenkende
het gepasseerde van den dag; beschouwde hy na gewoonte den
Hemel, zodanig ingespannen dat men zoude gedacht hebben,

Vivat Willem v

hij had een nog niet ontdekte gestarnte in het gezicht. Op eens

Gantsch beslikt, in:

Hoogstraten uit Dordrecht een almanak voor het volgende jaar op

viel den man in een riool, hetwelk men verzuimt had te

De \'rolijke tIjdkorter voor

aan zijn opvolger, zijn driejarige zoon Willem v, door deze naar

bedekken, - met groote moeite klauterde hy gantsch beslikt uit

hem te vernoemen: Der JonBen erf-stadhouderlyken almanach. Ook in de

hetzelve, en vloek[ te J niet weinig op het ongelukkig gesternte

jaren die volgden werden almanakken aan de hand van hun titel

dat hem dien dag en nacht had bescheenen, - lmand dit alles

aan het huis van Oranje opgedragen. 26

uit zyn venster aanschouwd hebbende, riep den gevallen

Veertig jaar later kregen dergelijke titels een grote politieke
geladenheid, doordat de naamgeving als provocatie functioneerde

Rechtsgeleerde toe: Burger! Zie in het vervolg liever na dat
geen wat onder u, als na dat wat booven u is. -

in de strijd tussen de orangisten en patriotten. Afhankelijk van de
'signatuur' van de almanak werden de vroegere stadhouders vol
vuur bejubeld, of juist als tirannen afgeschilderd tegenover ware
Bataven als Johan van Oldenbarneveld en de gebroeders De Witt.
Met de aandacht voor deze lichtende voorbeelden zijn de
almanaklezers aan het eind van de eeuw wel zeer verwijderd

Van nu en eeuwig
Op 4 oktober 1582 werd volgens pauselijke bul van Gregorius XIII
een nieuwe kalender ingevoerd om het verschil van tien dagen

geraakt van het eens zo invloedrijke geflonker in het uitspansel.

tussen de tot dan toe gehanteerde Juliaanse tijdrekening en de
werkelijke verstreken zonnejaren sinds het begin van de jaar-

Hoe ver, moge ook blijken uit de volgende bijdrage in De vrolijke

telling op te heffen. Holland en Zeeland schakelden in datzelfde

tijdkorter voor

jaar als eerste Nederlandse provincies over op de nieuwe kalender.

1800.

De Joodsche Starrekyker

Pas ruim een eeuw later, in

1700,

volgde de rest van de Republiek,

Zekere Jood, welke niet weinig van den Hoogmoedigen Duivel

met uitzondering van Drente, dat in 170! de astronomisch correcte

bezeeten was, had de gewoonte wanneer hy by de straat ging

kalender invoerde. Het is dus niet zo vreemd dat we bij tientallen

immer het wit gepoederd hoofd zodanig in de nek te houden

almanakken uit het begin van de achttiende eeuw 'na de nieuwe

dat hy in plaats van voor zig, immer na den Hemel zag:

(Gregoriaansche) styl' als aanbeveling in de titel aantreffen.

waarom hy door de wandeling de starrekyker wierd genaamd,

Merkwaardiger lijkt het, dat deze aanduiding nog tot in de jaren

ofschoon hy juist zo veel kennis van de starrekunde, als van
Rechtsgeleerdheid had, voor welk laatste hy zich evenwel

negentig van die eeuw prominent deel bleef uitmaken van titels,
met name bij almanakken uit het oosten des lands 27 , maar dit

uitgaf.

heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat het tot

1776

duurde

1800
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uit ca.

1700

met draaitabellen

voor alle Duitse landen de oude
kalender loslieten. De kalender

(Limburg en Zeeuws-Vlaanderen) werd deze

'oude stijl' bezat in de laatste

kalender ingevoerd en dientengevolge treffen we

heiligedagen. Ook in het zuiden van Nederland

jaren van de eeuw ook bij

hem aan in Nederlandse almanakken. Om de

Nederlanders nog zo veel gezag,

gebruikers ervan enigszins ter wille te zijn werd

dat de inmiddels eeuwenoude

er bijna altijd een uitleg aan toegevoegd,z8

'nieuwe stijl' expliciet vermeld

Ook in Nederland werd, na het slagen van de

moest worden. Overigens zijn

revolutie in

mij geen almanakken uit de

voerd, de kalender van de Bataafsche Vrijheid.

achttiende eeuw bekend die de

Deze werd zeven jaar gehanteerd, maar heeft

Juliaanse kalender opgenomen
hebben. Wel wordt in de Alleen

eigenlijk altijd afhankelijk van de christelijke
kalender gefunctioneerd 29 : er was geen afwij-

oprechten wereld almanach voor

kende week- of maandindeling en gewoonlijk

[703

[795,

een nieuwe jaartelling inge-

van de mathematicus Andreas

treffen we twee jaartallen naast elkaar aan,

Lugtenburg de Gregoriaanse
stijl op zijn beurt weer mis-

Bataafse in Romeinse cijfers.

leidend genoemd. Lugtenburg

het christelijke in Arabische cijfers en het
Ten slotte komen in almanakken nog twee

had volgens eigen zeggen de enige ware nieuwe stijl berekend en

andere kalenders voor: incidenteel is in een almanak een joodse

hoopte 'dat also de gansche wereld mogt overtuygt worden, datse

kalender opgenomen 30 , wat dan op de titelpagina aangekondigd

door een dwalende Tyd-rekeninge, deselve regeren'. Dat de Staten

wordt. De enige andere bevolkingsgroep die er een eigen kalender

van Holland en Zeeland het met hem eens waren, blijkt uit het

op nahield waren de vrijmetselaars. Hun jaartelling liep vier-

privilege dat aan de almanak verleend is. Hun bezorgdheid betrof

duizend jaar voor op de Gregoriaanse kalender en begon bij de

vooral de 'Groote Zeevaert', die door een foute tijdrekening grote

eerste dag van de schepping. Om die reden spraken zij over de

gevaren zou lopen.
Een veel kleinere indruk dan de oude kalender heeft de Franse

'jaartelling des Waren Lichts' (Anno Lucis). Hun jaar begon,

kalender, bijna een eeuw later, achtergelaten. Bij deze tijdreke-

in navolging van de Juliaanse kalender, in de maand maart. 3[
Naast deze jaarkalenders werden, net als in de zestiende en
zeventiende eeuw, eeuwkalenders en eeuwigdurende almanakken

ning, die op 5 oktober [793 werd ingevoerd als eerbetoon aan de
revolutie van het volk, was 22 september [792 dag [ van jaar l.

gemaaktY De laatste waren vaak ingenieus gedrukte werkjes met

Deze kalender, die tot

eraan bevestigde draaitabellen of strookjes waarmee variabelen

[806

werd gebruikt, kende bovendien een

andere week- en maandindeling en geen christelijke feestdagen of

ingesteld konden worden. Dergelijke almanakken werden

De Januskop van de achttiende-eeuwse Nederlandse almanak

gemaakt door mathematici als Johannes van Keulen en Johan de

waarin belangrijke gebeurtenissen uit de (wereld)geschiedenis

Kanter. Meer nog dan gewone kalenders, die toch ook vrij veel

chronologisch vermeld werden. Meestal betreft het kroningen en

informatie in gecodeerde vorm aanboden, vereisten dergelijke

huwelijken van vorsten, veld- en zeeslagen, het tekenen van

kalenders een goede lees- en interpreteervaardigheid bij de gebrui-

vredestraktaten, natuurrampen enzovoort. In maar liefst één op

kers; ze waren niet bestemd voor mensen met een lage opleiding.

de drie achttiende-eeuwse almanakken komen dergelijke

Dit brengt ons bij een meer algemene vraag naar de lezers van
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kroniekjes nog voor. Deze rubriek zouden we wellicht kunnen

kalenders/almanakken. Almanakken bieden in meerdere

beschouwen als verstrooiend: een lezer zou er op een verloren

opzichten houvast voor onderzoek naar het lezerspubliek. 33

uurtje eens in kunnen bladeren om zijn geheugen wat op te

Omdat ze primair als gebruiksboekjes bedoeld zijn, treffen we met

frissen. Maar de groeiende frequentie waarmee teksten over

grote regelmaat aantekeningen van vroegere bezitters aan in de

gebeurtenissen uit het nationaal verleden voorkomen, maakt het

kalender, de memoriealmanak of op de blanco doorschoten

interessant te onderzoeken in hoeverre almanakken bijgedragen
hebben aan de groei van een historisch bewustzijn en beeld-

Schutters wagt almanach voor

notities van contemporaine lezers te vinden: de kalenders daarin

vorming bij de Nederlandse bevolking. 35 Dat de aandacht voor

met op de groene perkamenten band

zijn met veel wit gezet om kooplieden, grondbezitters en andere

onze vaderlandse geschiedenis belangrijk was voor de almanak-

een wapen en de naam F. Duisberg

beroepsgroepen gelegenheid te bieden afspraken, boekhoudkundige aantekeningen of andere opmerkingen te noteren. Helaas

makers moge ook blijken uit
het feit dat tientallen almanak-

hebben lang niet alle bezitters hun naam voor in de almanak

ken het woord 'historisch' in de

bladen. 34

Met name in comptoiralmanakken is de trefkans groot

geschreven; dat is vaak een handicap om de gegevens juist te inter-

titel dragen. 36 Die aandacht had

preteren. Bovendien is het gevaarlijk om conclusies te trekken uit

meer om het lijf dan zuivere

slechts enkele bewaard gebleven exemplaren. Juist het feit dat een
almanak bewaard is gebleven - almanakken behoren tot de

historische belangstelling:
geschiedenis was ook in de

categorie 'zeer schaars overgeleverd drukwerk' - geeft te denken

achttiende eeuw een middel om

over de representativiteit van de oorspronkelijke bezitter ervan als

actuele gebeurtenissen door te

gemiddelde lezer. Het is dus ook belangrijk iets te weten over het

lichten en te rechtvaardigen of

geïntendeerde publiek: voor wie waren de almanakken bestemd?

veroordelenY Het beste blijkt

Op deze vraag ga ik in de laatste paragraaf in.

dit uit de vele historische

Door de kalender te raadplegen werd de lezer geconfronteerd
met zijn eigen nabije toekomst of recente verleden. In het mengel-

teksten in orangistische en
patriotse almanakken aan het

werk lag de nadruk op het nationale verleden. Al in de zeven-

eind van de eeuw: aan de hand

tiende eeuw werden met almanakken korte kroniekjes verkocht,

van voorvallen uit het verleden

1780,
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willen de schrijvers waar-

voorbije jaar; ook van andersoortige recente gebeurtenissen wordt

schuwen voor mogelijke paral-

in almanakken verslag gedaan, zoals het vuurwerk in

lelle situaties in het heden.

's-Gravenhage ter gelegenheid van de vrede van Aken

In Snapsters nieuwe Jaars Beschenk
voor 1791 hebben de samenstel-

de zeeslag bij de Doggersbank (1781) en de bestorming van de
Bastille (1789) .40 Tevens worden de traditionele kroniekjes aan-

lers, die de schuilnamen Janne
en Anne Moer dragen 38 , enkele

gepast: er verschijnen steeds meer jaarkroniekjes, met de belangrijkste nationale en lokale nieuwtjes uit het afgelopen jaar.

gedichten van de Fransman
Pavillon uit 1672 opgenomen,
om te laten zien 'dat men in

Ook uit diverse andere onderdelen van de almanak blijkt de
toename van het belang van het ' hier en nu ': opvallend is de groei
van het aantal rubrieken waarin gegevens van tijdelijk of lokaal

die stadhouderlooze tyd even
zot om eene waan Vryheid
schreeuwde, als in de voorbyzynde en laatste troebles welke
in ons Neerland hebben plaats

belang worden geboden. Naast de reeds genoemde traditionele
rubrieken m et praktische informatie over postdiensten en dergelijke werden steeds vaker
jaarlijks aangepaste namen-

(opnieuw) een paradoxaal karakter: de toename van het aantal

lijsten van burgercompagnieën ,
geestelijken en andere beroepsbeoefenaars opgenomen ,
of adressenlijsten van banken,

historische teksten erin is een bewijs voor de actualisering die de

logementen en apotheken,

gehad'.
Dit geeft almanakken
Getekende Altyddurende almanach m et
de dagen op een beweegbaar strookje
Een putto biedt de helpende hand, in:

De Hol/andsche Jufferlyke almanach
voor 1779

(1749),

achttiende-eeuwse almanak

doormaakte. 39

Evengoed als er een

of titellijsten van alle Neder-

ontwikkeling was naar het 'hier' in almanakken, is er een tendens

landstalige boeken die in het

naar het 'nu' waar te nemen . Deze actualisering nam in Nederland

voorgaande jaar waren versche-

een duidelijke aanvang met de benoeming van stadhouder

nen , of besprekingen en over-

Willem

zichten van toneelstukken die

IV

in

1747.

Deze gebeurtenis, en vooral zijn dood in

175 1,

vormden een belangrijke aanzet tot de vernieuwing van almanakken. De lofzangen op zijn persoon behoren tot de vroegste

het afgelopen jaar waren opgevoerd 41 , enzovoort.

teksten in het mengelwerk die naar aanleiding van een actuele
gebeurtenis zijn geschreven. Vanaf 1748 wordt in diverse alma-

ookoogvoorlirer~reen

nakken ruimte gereserveerd voor verslagen van huwelijken ,
begrafenissen en reizen van de Stadhouder en zijn familie uit het

De almanakmakers hebben
andere modes. De populariteit
van het sentimentalisme als

De Januskop van de achttlende-eeuwse Nederlandse almanak

nasleep van Rhijnvis Feiths Ju/za
(1783)

gaat aan hen niet voorbij:

almanakken opgenomen konden (of, in geval van privileges:

'De zegepraal der mode' was een

mochten) worden. Sommigen specialiseerden zich in almanakken,

vervolgserie in de Enchuyser almanach

ook zij laten jongeren zwelgen

zoals de Amsterdamse uitgevers De erven van de weduwe van

Moeder en zoon in harmonie en

in verdriet aan het graf van

Cornelis Stichter, H.A. Banse, Jan van Gulik en Joannes Roelof

vechtend, in: PhlSlOgnomlSChe almanach

hun geliefden. 42 Veel heftiger

Poster. Zij brachten ieder tientallen almanakken op de markt.

nog is de bespotting van de

Ook zijn er netwerken van uitgevers te signaleren: mengelwerk

(Franse) mode om torenhoge

van de ene uitgever bijvoor-

kapsels te dragen. Het aantal

beeld werd verkocht met de

spotprenten hierop, zowel

kalender van een ander.

mooi uitgevoerde gravures als

De politieke twist die

slordige houtsneden, loopt in

Nederland in de jaren tachtig

de tientallen. Niet minder intri-

en negentig in twee kampen

gerend zijn de teksten die de nieuw verworven inzichten van de

verdeelde, bracht ook uitgevers

fysiognomie uitdragen. Uitgever Arend Stubbe uit Utrecht bracht
in 17~2 en 1783 zelfs een PhlslO8nomlsche almanach, voor de beminnaars der

samen. Rond felle orangisten
als Willem Coertse en

8e/aat-kunde op de markt.

J.F.J. d'Agé groepeerden zich
debitanten uit het hele land.

Uit deze voorbeelden blijkt dat almanakken in de laatste
decennia van de achttiende eeuw geen boekjes meer waren waarin

Hoe groot de inbreng van de

de lezers oude kost, herkauwd en afgekoeld, werd voorgeschoteld.

uitgevers was, blijkt uit het feit

In de laatste paragraaf zal ik de diversiteit van het mengelwerk en

dat slechts weinig almanakken

de mogelijke waarde ervan voor verder onderzoek nog iets nader

geheel door één auteur

uitwerken.

geschreven zijn. 43 Kopij werd
vaak geleverd door 'correspon-

Feit en fictie

denten' (in het geval van letterkundige almanakken waren dat

Eerder gaf ik aan dat de volgorde van onderdelen in almanakken

opvallend veel vrouwen 44 ), maar de uitgevers konden ook putten

de hele eeuw door gelijk is gebleven, en dat de onderlinge diversi-

uit eigen fonds: passages uit boeken die zij eerder hadden uitge-

teit voortkomt uit de aard en samenstelling van het mengelwerk.

geven, konden in almanakken hergebruikt worden. In de inleiding

Verantwoordelijk voor die samenstelling waren in eerste instantie

gaf ik al aan dat achttiende-eeuwse almanakken niet als 'gezonken

de uitgevers. Zij bepaalden welke rubrieken en teksten in de

cultuurgoed' beschouwd kunnen worden: de rol van de actualiteit

voor
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is daar te groot voor en ook de dichtkundige

geschoolde mensen; naarmate de eeuw vordert \vorden er meer

bijdragen zijn eigentijds. Maar dat betekent nog

en meer almanakken geschreven voor vrouwen en kinderen 46 .

niet dat alle teksten per definitie origineel,

Onderzoek naar oplagen en verspreiding van almanakken zou

dat wil zeggen, voor de eerste keer gepubliceerd

meer aan het licht moeten brengen over het daadwerkelijk

zijn.45
De tweede factor van belang bij de samenstel-

bereikte publiek.

ling van almanakken was de doelgroep: alleen al
aan de hand van de titels zou je de pluriformiteit
van de Nederlandse samenleving kunnen reconstrueren:
boeren, hoveniers, zeelieden,
stedelingen, boekhandelaren,
huishoudsters, kooplieden ,
schutters, galante heren,
elegante dames, nieuwsgierige
meisjes, verliefde jongens, hervormden, rooms-katholieken,

IX..

Grofweg komen er twee soorten bijdragen voor in het mengelwerk: fictionele en niet-fictionele teksten. Het hele scala aan eigentijdse fictionele genres is in almanakken terug te vinden:
gedichten en liedjes (gelegenheidswerk, liefdesgedich ten ,
oden, airtjes. fabels), letterkundig proza (brieven romans,
romances, kluchten). toneelstukken van binnen- en
buitenlandse auteurs en 'strooigoed' (moppen. raadsels en
dergelijke). De non-fictie mani-

joden, vrijmetselaars, vrij-

festeert zich als informatief

denkers, henriquatres, theater-

enjof belerend proza. De infor-

liefhebbers, orangisten, patri-

matieve teksten variëren van

otten, bewoners van een

spelregels voor kaartspelen tot

bepaalde streekj provincie,

de stand van zaken rond de

Franstaligen, de rij lijkt einde-

burgerwacht in een stad, van

loos. Het mengelwerk werd ter

recepten tegen ongedierte dat

Een pastoraal tafereeltje, in:

lering en vermaak, afhankelijk van de belangstel-

Sentimentele tijdwijzer voor

1794

ling van de doelgroep, samengesteld. Hierbij kan

in boeken voorkomt tot levensbeschrijvingen van bekende

De zorgvuldige jufferlijke

aangetekend worden dat, aan de hand van de
onderzochte almanakken, de achttiende-eeuwse

decennia van de eeuw neemt

huishoudster, in: De Hllysholldelijke ..

almanach voor

1765

Nederlandse almanakken vooral geschreven
lijken te zijn voor een burgerlijk publiek, voor

Nederlanders. In de laatste
het belerende aspect in belangrijkheid toe. Dergelijke teksten

De Januskop van de achttiende-eeuwse Nederlandse almanak

krijgen vaak de vorm van een
catechismus (vraaggesprek
tussen een onwetend en een
wijs persoon), en handelen over
zaken als gezondheid en
persoonlijke hygiëne, vaderlandse geschiedenis, de rechten
en plichten van een Nederlands
burger, kunsten en wetenschappen en dergelijke.
De invloed van de ideologie van
de Maatschappij Tot Nut van
't Algemeen, het eerste genootschap dat in Nederland een
eigen almanak heeft uitgebracht 47 , is onmiskenbaar.
Het is aardig om te zien hoe
een thema, bijvoorbeeld het
landleven, in een fictionele
context een totaal andere uitwerking krijgt dan in een informa-
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L"almanach de Hollande voor

176}

een geborduurd bandje
Etrennes des muses voor 1778 in
ee n zijden bandje gestoken

De boeren zelf worden aangesproken op hun verantwoordelijk-

tief/belerende. Overvloedig is het aantal idyllisch-arcadische
gedichten en liedjes, vaak met een landelijk-liederlijke knipoog:
de auteurs hebben niets dan lof voor het goede leven op het land

heden. Tevens zijn er teksten die ingaan op problemen als ziekte
bi j het vee of brand in het hooi. 48

in al zijn simpelheid, vol vrijages, natuur en vrijheid. Het meest

Afrondend kan gesteld worden dat eigenlijk ieder aspect van de
achttiende-eeuwse almanakken wel een dualistisch karakter heeft,

bezongen jaargetijde is de lente, omdat zij de dichters inspireert
een ode te brengen aan hun geliefden, die uiteraard niet Aagje,

of het nu op algemeen, conceptueel niveau is, of op specifiek

Mientje of Nellie heten , maar Aminta, Ismene en Themire.
Niet-fictionele bijdragen daarentegen worden geschreven om
stedelingen te wijzen op het zware leven op het platteland en op

niveau als thematiek in het mengelwerk. Zoals de Jonge Janus de
Oude Janus jaar na jaar opvolgde, gebukt onder een erfenis, maar
met nieuw elan, zo balanceerde de achttiende eeuw tussen een

het belang van de boerenbedrijven voor de nationale welvaart.

rijke voorganger en een veelbelovende opvolger, en van beide is de

in
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invloed merkbaar. Maar hoezeer we ook kunnen
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proberen de almanak als medium in te passen in
de voortschrijdende Verlichting (althans zoals
wij die thans reconstrueren), één aspect was en
bleef prominent: ongecompliceerde, tijdloze
humor. Eeuwenlang is in almanakken op
dezelfde wijze vorm gegeven aan humoristische
bijdragen : moppen, raadsels, anekdotes,
ondeugende liedjes en verhaaltjes, satirische
teksten . Dit maakt ze niet alleen bij uitstek
De luie landman, in:

Boerenalmanach voo r

18 00

geschikt om constanten en variabelen met
betrekkin,g tot (het gevoel voor) humor bij elkaar opvolgende
generaties te reconstrueren, het biedt bovendien de gelegenheid
om met deze kleine, curieuze boekjes om te gaan zoals ze bij
uitgave bedoeld zijn : al bladerend erin lezen en af en toe
grinniken.

Mareo de Niet

De collectie-Boekenoogen
Vele collecties die door verzamelaars aan de bibliotheek van de

hun weg gevonden naar de bibliotheek van de Maatschappij,

Maatschappij zijn geschonken, leiden een onzichtbaar bestaan:

evenals een belangrijk deel van zijn handschriftelijke nalaten-

ze gaan voor de gebruikers ervan verloren in het totaal bezit van

schap, namelijk 'de schriftelike aantekeningen over allerlei onder-

de Maatschappij. Op haar beurt is de boekerij van de Maatschappij

werpen betreffende folklore en taalwetenschap'.
Boekenoogen, geboren in De Zaan, had van jongs af interesse

voor de meeste onderzoekers weer verscholen achter het bezit van
de universiteitsbibliotheek. Alleen een alert en ingewijd biblio-

gehad voor de Zaanse volkscultuur, en vanuit die belangstelling is

theekgebruiker herkent aan de

hij sprookjes en populaire

signatuur en de stempel voorin,

verhalen gaan verzamelen.

of het aangevraagde boek

Hij liet bij zijn dood een

VE R:TELLINGEN
VAN MOEDER

collectie prozawerken na die,

DE GANS.

voor Nederlandse begrippen,

zeer dientlig voor de Jeugd om hun
in het Fr,1IJsch en Hollands
te oefenen.

zeer bijzonder was. De toen-

eigendom van de Maatschappij
is. Of het ook nog tot een
speciale verzameling behoort, is

.

meestal niet uit te maken aan

malige bibliothecaris van de

TIENDE DRUI(,

Maatschappij, A.A. van
Rijnbach, was hiervan op de

het boek zelf. Er zijn echter

CONTES

enkele collecties die als eenheid

D U

herkenbaar blijven dankzij de

hoogte en heeft zich nogal wat

TEMS PASSÉ

plaatsing ervan in de maga-

DE

zijnen. In het gunstigste geval is
zelfs de naam van de verzame-

moeite getroost om de hand te

MA MERE L'OYE.

,"VEe

XIII

nIXl&i\JE

leggen op een belangrijk deel
van die collectie. Dankzij de

I"tGUR~'.

EDITI Q N.

Tt AMSTERDAM.

laar gebruikt als plaatsingscode,

By M. E.

VF.RM"Nl)EI,~

welwillendheid van de erf-

;

die aldus blijft voortleven in de

genamen (Boekenoogen was

catalogi van de bibliotheek.

ongehuwd en kinderloos gestorven) mocht Van Rijnbach

Een van de weinige verzame-

voor de veiling plaatsvond

lingen in het bezit van de Maatschappij die dit gunstig lot beschoren is, is de collectie 'volks-

'tegen taxatie-prijs' alles uit de collectie kopen, wat hij voor de

boeken en Moeder de Gans-uitgaven' van G.J. Boekenoogen.

bibliotheek van de Maatschappij van belang achtte. Omdat de

Na het overlijden van Boekenoogen op

besloten

bibliotheek niet over voldoende liquide middelen beschikte om te

de erfgenamen zijn boekenbezit te laten veilen. Voor de collectie
in april [9,[ bij Van Stockum in Den Haag onder de hamer werd

kopen wat Van Rijnbach wilde aanschaffen, is in januari 1931 een
speciale inzamelactie gehouden onder de leden van de Maatschap-

gebracht, hadden echter al ruim vijfhonderd bijzondere boeken

pij. De leden moesten f

26

augustus

1930

1000,-

bijeen brengen om de aankoop,

83
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waarvoor in totaal f 1500,- nodig was, mogelijk te maken. Tegen de

De Maatschappij heeft zich in de jaren die volgden op zijn dood

verwachting in werd ruim f 1300,- ingezameld. Van het overschot

dankbaar betuigd. Een jaar nadat de collectie was aangeschaft,

werd een apart 'Boekerijfonds' gevormd, om de aankoop van zeld-

verscheen bij uitgever Brill te Leiden de CataloBus van de VerzameltnB-

zame werken 'in biezondere gevallen' te kunnen bekostigen

BoekenooBen, samengesteld door A.A. van Rijnbach. Normaliter

(HandelinBen 1930-1931, p. 38).
Het kastje van Boekenoogen

werden beschrijvingen van nieuw

De erven verleenden Van Rijnbach
deze gunst, omdat Boekenoogen

34

jaar

verworven werken in de HandelznBen
gepubliceerd. maar in verband met de

lang een actieve rol had vervuld in de

omvang van de collectie werd besloten

Maatschappij. Hij werd in 1896,

een aparte catalogus te doen drukken.

op 28-jarige leeftijd, tot lid benoemd,

Een tweede uitgave van de catalogus

kort nadat hij te Leiden was gepromoveerd op zijn proefschrift De Zaansche

verscheen in 19)), in deel

volkstaal en een aanstelling als medewerker aan het Woordenboek der Nederlandsche Taal had verworven (die hij tot

aan zijn dood heeft gehouden). Vanaf

XVII

van de

'Bibliotheca Academiae LugdunoBatavae'. de reeks gedrukte catalogi van
de

UE

waarin omvangrijke collecties van

de UE én de Maatschappij apart ontsloten werden. In 1949 werden, opnieuw

1897 heeft hij met enige regelmaat voor-

door de inzet van Van Rijnbach,

drachten gehouden tijdens de maand-

de Verspreide Beschnften van Boekenoogen

vergaderingen van de Maatschappij;

door de Maatschappij uitgegeven.

in 19I1, en opnieuw in 1920 trad hij tot het

Hierin werden ook opgenomen het

bestuur toe; als lid van de Commissie

Levensbericht, dat door

J.w. Muller

voor Taal- en Letterkunde is hij redac-

voor de HandelinBen (1930-1931, p. 59-82) was

teur van het

geschreven. en een 'Lijst der

TNTL

geweest; tevens heeft

hij als editeur gewerkt aan tekstuitgaven

geschriften', lopend van de bijdragen die

van populaire geschriften die namens de
Maatschappij werden uitgegeven;

Boekenoogen op twaalfjarige leeftijd
had geschreven voor de Kznder-courant tot

ten slotte heeft hij bijna dertig jaar lang
de bibliothecaris terzijde gestaan als lid

de tekstuitgave van Eene schoone en mlraculeuse historie vanden RIdder metter Swane, die

van de Bibliotheekcommissie.

postuum als deel 3 is verschenen in de
reeks 'Nederlandsche Volksboeken' van

De collectie-Boekenoo8en
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de Maatschappij. In de Verspreide Beschriften treffen we ook
Boekenoogens - nog immer lezenswaardige - studie aan over
'De Nederlandsche volksboeken ', oorspronkelijk verschenen in
het Tijdschnft voor boek en bibliotheekwezen (jrg. }, 1905, p. 107-142).
Zowel de catalogus als de laatstgenoemde studie maken het
mogelijk het verzamelbeleid van Boekenoogen enigszins te
reconstrueren. De catalogus is systematisch ingedeeld, en omvat
de volgende rubrieken (tussen haakjes het aantal titels in de
rubrieken):
almanakken (5)
vertalingen van klassieken (4)
anecdoten - merkwaardigheden - facetiae (22)
boeken over de vrouwen (4)
levens van beruchte personen; hunne praktijken enz. (7)
demonologische geschriften - tooverij - bijgeloof (8)
gezelschapsspelen - poppenkast - chineesche schim (8)
stichtelijke lectuur (13)
ridderromans; volksverhalen enz. (191)
sprookjes - vertellingen van Moeder de Gans (112)
populaire geschriften van geschiedkundigen inhoud (n)
aardrijkskundige werken - reizen (8)
onderwijs - bijbelsche geschiedenis - schoolboeken
tooneelspelen

(74)

(28)

samen met de volgorde in de
gedrukte catalogus.
In zijn studie 'De Nederlandsche Volksboeken'
behandelt Boekenoogen in
grote lijnen de ontwikkeling

VAN

UILE~SPIEGEL.

behelzende zijn schalkachtig en avontuurlijk
leven , op nieuw verbeterd en vermeeJderd met zeldzaamheden. welke nog
nimmer bekend zijn geweest.
Het vernieuwde Prentafbeeldingen versierd.
Vierde Druk.

van de drukgeschiedenis van
populaire verhalen als 'Floris en
Blanchefleur' en 'De vier
Heems-kinderen': waren de
uitgaven uit de vijftiende en
zestiende eeuw rijk geïllustreerd en zorgvuldig samengesteld, de uitgaven die in de
Ta Rollerdam • bij
de WN. J. D. ULRICH.
achttiende en negentiende
eeuw voor weinig geld en in
groten getale in omloop waren,
waren slordig samengesteld en
gezet. Ze waren bijna 'onooglijk', en voor velen dus het
aanschaffen niet waard. Maar nadat het aantal tekstuitgaven sterk
was afgenomen, nam de verzamelwaarde ervan toe, niet in de
laatste plaats omdat van zeer veel edities weinig of geen exemplaren bewaard bleken te zijn. Als verzamelaar had Boekenoogen

liedboekjes enz. (24)

duidelijk oog voor die ontwikkeling, en voor de onderlinge

varia (5)

verschillen tussen de latere edities. Hij was niet zozeer op zoek
naar de oorspronkelijke, mooi verzorgde edities (die waren, zij het

Overigens zij hier opgemerkt, dat de nummering in de catalogus
niet lineair is, in verband met de systematische indeling van de
catalogus; de signaturen die aan de boeken zijn toegekend
('Boekenoogen I' tot en met 'Boekenoogen 513') hangen niet

schaars, in grote Europese bibliotheken al aanwezig), maar juist
naar die slordigere uitgaven uit de achttiende en negentiende
eeuw. Zo bezat hij bijvoorbeeld van De historie van Genoveva, huisvrouw
van 51eBfried zeventien edities, verschenen tussen 1700 en 1870.
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Van Een schoone historie van de verduldiBe Helena, van Constantinopolen had
hij achttien edities bij elkaar gebracht. Ronduit belangrijk is zijn
Thijl Uilenspiegel-verzameling, maar liefst

28

edities groot.

Indrukwekkend is ook de verzameling sprookjes van Moeder de
Gans, bestaande uit vijftig bundels of afzonderlijk gepubliceerde
verhalen. Dat hij die boekjes vooral vanuit een wetenschappelijke,
taalkundige belangstelling verzamelde, moge blijken uit de
volgende opvallende persoonstypering:
De talrijke rouwe, of ook schouwe, schuine grappen en grollen,
de platte, vieze of dubbelzinnige woorden en woordspelingen,
waarvan de Zaansche, gelijk alle, volkstaal en de sappige,
smeuïge taal der Hollandsche kluchten, ook van sommige
sprookjes en vertelsels, allerminst afkeerig is, hebben dezen
kenner nooit meer dan een lichten, nauw merkbaren glimlach
afgeperst, geen gullen schaterlach [... l. In deze Puriteinsche
preutschheid was hij een echte ouderwetsche Menniste
broeder. (Levensbericht, p. 76.)
Het voert te ver om hier de collectie in extenso te bespreken.
Dankzij de geautomatiseerde catalogus van de universiteitsbibliotheek zal het binnenkort - na voltooiing van de invoer van
het volledige gedrukte bezit - voor een ieder mogelijk zijn,
de collectie eenvoudig aan vragen te onderwerpen. Met behulp
van de index op signaturen (in de computercatalogus zijn deze
verkort tot 'BKNOOG') is het namelijk een koud kunstje de collectie
als afzonderlijke set gepresenteerd te krijgen. Dat Boekenoogens
naam als signatuur verbonden is gebleven aan de collectie, heeft
overigens te maken met het feit dat, met de collectie, een boekenkastje is geschonken door zijn broer L.F. Boekenoogen. Laat dit
een les zijn voor toekomstige schenkers!

Peter van Zonneveld

'Lieve! 'k ben niet meer in 't aardsche'
Handschriften van negentiende-eeuwse literatoren

Soms lijkt het wel of alle letterkundigen in de vorige eeuw voort-

Het materiaal is dus overvloedig. In deze beschouwing beperk ik

durend met elkaar in contact stonden. Lange brieven en katte-

mij tot een aantal voorbeelden, ontleend aan de collectie die te

belletjes vlogen over en weer, soms meermalen per dag.

maken heeft met drie negentiende-eeuwse literatoren: Bilderdijk,

Handschriften werden uitgewisseld, voorzien van verzoeken om

Beets en HaverSchmidt. Willem Bilderdijk (1756-1831), de 'grote

commentaar. Onvermoeibaar hanteerde men de pen om elkaar te

ongenietbare', zoals Huizinga hem beliefde te noemen, is in de

informeren, om hulp te vragen, om bijdragen voor tijdschriften

collectie van de Maatschappij ruim vertegenwoordigd. I De dichter

en almanakken te verzoeken of gewoon om met elkaar te conver-

die als geen ander de eerste helft van de vorige eeuw heeft gedomi-

seren op papier. Het papier was geduldig en kon veel verdragen.

neerd, is meer dan vijftig jaar lid geweest van het genootschap dat

Gedichten, prozaschetsen, preken, verhandelingen of losse

nu een deel van zijn nalatenschap beheert. In de zomer van

notities, in allerlei versies, van kladjes tot keurig uitgeschreven

kreeg de zwaarmoedige grijsaard een gouden erepenning van de

eindprodukten die zó naar de drukker konden.
Ook de drukkers waren geduldig; ze kregen soms teksten waar

1831

Maatschappij uitgereikt. Een halve eeuw eerder, toen hij als
student in Leiden vertoefde, was hij tot dit gezelschap toegetreden.

een normaal mens onmogelijk uit wijs kon worden, vol door-

Bilderdijks studententijd was een gelukkige periode in een

halingen, toevoegingen, krabbels in de kantlijn en wat niet al.
Wat met de hand geschreven werd, moest met de hand gezet

ongelukkig leven. In 1780 was hij rechten gaan studeren.
Zijn uitverkoren leermeesters waren Pestel en Van der Keessel.

worden. Drukproeven vroegen om zorgvuldige correctie en

Tot zijn beste vrienden behoorden onder anderen Jan Hendrik van

kregen die meestal ook, zodat aan het eindprodukt niet meer te

der Palm, paranimf bij zijn promotie, en de jonge advocaat Johan

zien was met hoeveel moeite het tot stand was gekomen.
Er moeten ongelooflijk veel handschriften verloren zijn

Valckenaer. Beiden waren overtuigd patriot, terwijl Bilderdijk
orangist was. Dit verschil van inzicht stond de vriendschap

gegaan. Toch is alleen de handschriftencollectie van de Maatschap-

kennelijk niet in de weg. Met Van der Palm zou Bilderdijk later

pij, wat de negentiende eeuw betreft, een schier onuitputtelijke

gebrouilleerd raken. Valckenaer bleef zijn vriend tot de dood hen

goudmijn voor wie bereid is daarin af te dalen. Of liever: de cata-

in 1821 scheidde; hun briefwisseling wordt bewaard in de Leidse

logus te raadplegen, een nummer uit te zoeken, een aanvraag in te

universiteitsbibliotheek.

dienen, een doos te openen en een lus los te knopen. De brieven-

Na zijn korte studie vestigde Bilderdijk zich in

1782

als advocaat

collectie die betrekking heeft op de vorige eeuw omvat zo'n twin-

in Den Haag, waar hij drie jaar later in het huwelijk trad.

tigduizend exemplaren. Daar komen dan nog eens vele duizenden

Zijn juridische praktijk was een groter succes dan zijn echtverbin-

handschriften bij die geen epistolair karakter dragen. Sommige

tenis. Toen de Fransen in 1795 het land binnenvielen, braken voor

teksten zijn reeds gepubliceerd, maar het overgrote deel wacht

de conservatieve Bilderdijk bittere jaren van ballingschap aan.

rustig op het moment waarop de sluier van het verleden wordt

In

opgelicht.

Dadelijk zette hij koers naar Leiden, waar hij omzag naar een huis

1806

kon hij vanuit Duitsland naar het vaderland terugkeren.
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en een betrekking. Dat laatste
viel niet mee. Een leerstoel
werd hem niet gegund.
De secretaris van de Maatschappij, Matthijs Siegenbeek,
wilde zijn functie niet opgeven,
en zo werd Bilderdijk, tegen
zijn zin, 'drukbezorger' van de
Maatschappij. Aan Valckenaer
schreef hij: 'Geef my dan liever

lt .

Brief van Bilderdijk aan
11

!!J.

L.c. Luzac,
jan uari

1819

Lieve Mama,
Uit vreze dat Gy op 't hooren van het ongeluk hier ter stede in
dezen namiddag voorgevallen, in ongerustheid mocht zijn,
schryf ik u kortlyk dat wy door Gods genadige bewaring wel
zijn gebleven en weinig schade geleden hebben. Onze groet
hier by, in vliegende haast!
De Uwe
Leyden, 12 Jan. 1807
Bk4

den tytel van doodeeter by de
Maatschappy der N. Letterkunde, dan weet ik waarvoor ik betaald word en ieder m et my.'2
Tijdens zijn ballingschap
had hij een nieuwe levensgezellin gevonden. Ze zijn
nooit getrouwd, maar hun relatie was heel geslaagd. Katharina
Wilhelmina Schweickhardt voegde zich in de zomer van 1806

er een vlijmscherpe satire op schreef, waarin hij alle denk-, taaIen stijlfouten aanwees die hij maar kon vinden. In het afschrift

vanuit Duitsland bij hem. Ze nam hun twee zoontjes mee, van wie

(niet in Bilderdijks eigen hand) dat berust in de collectie van de

de jongste, Alexis Isaac, al spoedig overleed. Een paar maanden

Maatschappij, zijn de regels van Arntzenius met rode inkt,

later werd heel Leiden getroffen door een ramp. Op

en Bilderdijks commentaar in zwarte inkt weergegeven.

12

januari 1807

ontplofte een met buskruit geladen schip dat in het Rapenburg
lag. Er vielen 151 doden, en een groot deel van de binnenstad lag in
puin. Bilderdijk en de zijnen bleven ongedeerd. Zijn huis op de
Hogewoerd was slechts licht beschadigd. Niet zonder overdrijving
deelde hij de volgende dag aan een vriend mee: 'Ik schrijf dezen
tusschen de puinhopen van mijn huis.'3 Dichter bij de waarheid
was het briefje dat hij aan zijn 'schoonmoeder' deed toekomen:

Dadelijk schreef hij ook het dichtstuk 'Leydens Ramp', waarin hij
de gruwelen van de ontploffing in felle kleuren schilderde.
Een catastrofe van dit formaat paste wonderwel bij zijn bittere
levenslot, moet hij gemeend hebben. Maar ook andere dichters
grepen naar de pen. Zoals R.H. Arntzenius, wiens 'Dichterlijk
Tafereel der Stad Leyden' Bilderdijk zo weinig kon bekoren dat hij

Zo spreekt Arntzenius bijvoorbeeld de gesneuvelden toe:

Thans even arm en even rijk'
En naakt, als bij uw komst in 't leven ,
Zijt Be, In 't Been u is bijBebleven,
Als schepslen Gods elkaár Belijk
En Bilderdijk drijft daar dan als volgt de spot m ee:

'L,eve' 'k ben niet meer

Zoo heeft men bij zijn komst in 't leven,
In Leyden toch een broek aan 't gat!
Ik vind dat nergens nog beschreven;
Maar 't is een voorrecht voor de stad.
Waar dit bekend! .....wel selleweken!
Maar 't zou er aan geen volk ontbreken,

ontroostbaar. Dat is de context van het briefje aan Luzac, door
deze gedateerd op 11 januari 1819: 'Lieve Vriend! Het is zoo! hy is
geweest! Uw bedroefde Bilderdijk.'8

Zelfs Leyden werd de helft te kleen;
Geen wijfjen, met het lijf aan 't zwellen,
Of 't zou haar kraambed daar bestellen,
Of't vloog er als bij zwermen heen. 5
Het meest aangrijpende document in de Bilderdijk-collectie is een
éénregelig briefje, dat hij schreef aan zijn vriend Luzac. Het heeft
te maken met Bilderdijks zoon Julius Willem. Van de zes kinderen
aan wie Wilhelmina tijdens de ballingschap het leven schonk,
waren er al vier doodgegaan. In Leiden kwam, zoals we zagen,
ook Alexis Isaac te overlijden. Julius Willem, geboren in 1798 en nu
als enige overgebleven, werd met zorgzame liefde door zijn ouders
opgevoed. Voor hém vervaardigde Bilderdijk het bekende stripverhaal Hanenpoot. 6 Hij was niet sterk, maar zijn hart trok naar zee.
Na een korte, doch moeizame loopbaan bij de marine koos hij

dat toen als pijnstillend middel werd aangewend. De oude dichter
Jan van Walré, een huisvriend in die dagen, zou later aan Nicolaas
Beets vertellen: 'Ik heb hem, niet eens, maar meermalen in een
zeker soort van delirium gezien, dat ik aan niet anders toeschreef.
Hij verbeeldde zich dan, in den
omtrek der Groote Kerk, waar
zijn huis op uitzag, lichten,
schimmen en allerlei wonderlijkheden te zien.'9
De Maatschappij bezit niet
alleen een eigenhandig
geschreven opium-recept van
Bilderdijk, maar ook een
document dat met deze addictie
in verband kan worden

voor de koopvaardij . Zo vertrok hij in 1817 op het fregat Hoop en
Fortuin onder kapitein Gordon naar China. Begin t818 had hij vanuit

gebracht. Het dateert vermoedelijk uit 1829, de Haarlemse periode,
en het is met bevende hand geschreven. Na een korte religieuze

Batavia nog een brief geschreven die eindigde met: 'Vaart dan wel!

beschouwing volgen dan de regels: 'Lieve! 'k ben niet meer in
't aardsche. Ieder oog zondert zich af, en ik zie elk voorwerp
dubbeld.'10

gelijk ik! en Zijdt allen van mij dagelijks in gedachten omhelsd!'7
Dit schrijven bereikte de ouders pas in de zomer. Daarna verna-

De oude Bilderdijk moet in het straatbeeld een merkwaardige

de onheilstijding dat hun zoon op 26 augustus, verzwakt door de
tering, op de Javazee was gestorven. Ze waren verpletterd.

verschijning zijn geweest. Dat is bekend dankzij Beets, die omstreeks 1845 noteerde: 'BILDERDI/K, sprak ik nooit; maar ben ik wel

Wilhelmina kwam de slag nooit meer te boven, en Bilderdijk was

menigmaal een paar straten nagegaan toen hy te Haarlem

't aardsche '

89

De laatste jaren van zijn leven bracht Bilderdijk in Haarlem
door. Hypochondrie, melancholie en misantropie namen toe.
Al sinds zijn studententijd gebruikte hij regelmatig opium,

men ze niets meer. Hun bezorgdheid nam toe. Toen bereikte hen

In

Opium-recept van Bilderdijk
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woonde. Hy ging altijd leunen-

om intimiteiten over zijn relatie met Aleide aan de openbaarheid

de op den schouder van zijn

prijs te geven. Het afschrift van het dagboek uit zijn studententijd,

zoon Lodewijk. Hij droeg een

dat hij op hoge leeftijd vervaardigde, houdt in de zomer van [836

groote driekanten hoed en de

plotseling op. Dat is geen toeval, zoals blijken zal.
In zijn Leidse jaren (18,,-IS19)

kleeding die daar by behoort.

Document van Bilderdijk,
onder invloed van opium
Aleide van Foreest,
getekend door

M·I· Stucki (18J?)

Zijn gelaat was zeer ingevallen,

was Beets kind aan huis bij de

en deed een alleronaan-

grijze Van der Palm, hoogleraar

genaamst effect; vooral als hy

in de gewijde dichtkunst en

vriendelijk lachte, wat hy altijd

welsprekendheid. Daar ont-

deed als hy den hoed afnam.

moette hij begin februari 1836

Hy stierf aan een langzaam
verval van krachten, dat hem

diens kleindochter, het meisje

in de laatste maanden zoo goed
als weerloos gemaakt had.'II

Een paar weken later trof hij

dat zijn vrouw zou worden I I
haar opnieuw, tijdens een
Armenconcert; in zijn dagboek

In 1830 was Wilhelmina Schweickhardt - een rijzige, gezette vrouw
volgens Beets - gestorven. Bilderdijk zelf gaf op IS december 1831 de

heet het: 'de freule

geest. Hij werd begraven in de Grote Kerk. Rond de groeve stond
een kleine kring van getrouwen en belangstellenden, onder wie

met wie ik mij 't meest occupeer.'[4 Toen Ikets dan in juni

ook Nicolaas Beets, die toen zeventien jaar oud wasY

van dat jaar naar Heiloo ging

De Maatschappij bezit van de schrijver van de Camera Obscura

FOREEST,

om op de Nijenburg, het landgoed van de familie Van Foreest te

een uitgebreid archief, waarin de lange loopbaan van deze typische

gaan logeren, zal hij zijn dagboek stellig hebben voortgezet.

negentiende-eeuwer tot in details te volgen is: opstellen,

Wat hij daarin noteerde, moet wel altijd een raadsel blijven. Zeker

gedichten, brieven en andere aantekeningen van de student,

is, dat hij op 4 september 1840 met Aleide in het huwelijk trad.
De map 'Aleide' bevat onder meer een couvert waarop Eeets

de dominee, de dichter, de hoogleraar en de nationale figuur die
Beets in de laatste decennia van zijn leven geworden was.
De collectie-Beets werd recentelijk gecompleteerd door de

zelf geschreven heeft: 'Gedichten aan Haar gericht.'l) Het zijn
verzen van Hasebroek, Kneppelhout en Da Costa. maar vooral van

toevoeging van documenten die nog in het bezit van de familie

eigen hand. Een van die gedichten, 'Aan Aleide', is gedateerd op

waren. Het meest interessante van die nieuwe aanwinst is

20

ongetwijfeld het materiaal dat betrekking heeft op Beets' eerste

waar het toen volop lente was:

echtgenote Aleide van Foreest. Nu is Beets er nooit op uit geweest

mei IS37, haar verjaardag. Het is geschreven op de Nijenburg,

'Lieve' 'k ben niet meer in 't aardsche '

Ik vraag niet of de hemel strale
Niet of het bloembed rozen heeft,
Of roos en lelie sterft of leeft,
Noch of de wiek der nachtegalen
Van liefde, zang of koude beeft;
Of alles groent in bosch en weide,
En leeft, en bloeit, en zich verblijdt;
Maar slechts of gij gelukkig zijt,
Of gij gelukkig zijt, Aleide!
Het gedicht is niet onbekend; het werd opgenomen in Beets' Dichtwerken. 16 Toch is het een bijzondere ervaring om het nu in het oor-

spronkelijke handschrift te kunnen zien. Voor wie de geschiedenis
kent, hebben de laatste regels iets aangrijpends:
En dan ... De Heere, kind! is goed!
Door zijn genade, bidde ik, kome er
Na zulk een lente zulk een zomer,
Als ze u en mij verwachten doet.

Die zomer van gelukkig huwelijksleven zou er nog wel
komen, maar hij duurde korter

b/LR[
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dan Beets op die lentedag kon
bevroeden. In de map 'Aleide'
bevinden zich ook een haarlok
van de geliefde, van vóór

1840,

en een gedroogd bloempje,
in een couvert waarop Beets
later schreef: 'Door my geplukt
in het Bosch van Nijenburg
Hemelsvaartsdag 1840 en door
Aleide bewaard.'
Een maand na het huwelijk
werd Beets predikant te
Heemstede. Binnen twee jaar
werden er twee kinderen
geboren, Marten en Dirk.
Daarmee ging Aleide soms een
paar dagen naar Heiloo. Enkele
van de brieven die ze van daar
aan haar echtgenoot schreef,
zijn nu in de Beets-collectie
terechtgekomen. Intieme brieven zal Beets wel niet voor het na-

Gedicht aan Aleide,

geslacht hebben willen bewaren; wat nu aan correspondentie is

'Als ik sterr

overgedragen aan de Maatschappij heeft vooral een huiselijk
karakter. Zo schreef ze op een dinsdag in maart 1843 vanuit Heiloo:
Lieve lieve Beets! Een enkel woord om u te zeggen hoe excellent
wij overgekomen zijn, hoe zoet de jongens waren en hoe
gemakkelijk en kort de reis was; te Haarlem werden de kinders

20
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Een haarlok van Aleide
Bloem uit het bos van Nijenburg

nog even in het rijtuig

en verzen die zij 'uitgeschreven' had. Er is een

bewonderd, te Velzen aten

door Ten Kate vertaald gedicht, waar Beets bij

wij met smaak een broodjen

aangetekend heeft: 'Zondag

en dronken een kop koffy.

2

27

April en dus

dagen voor hare bevalling las ik Aleide, met mij

alleen op mijne studeerkamer, het Lied voor dat
Na een uitvoerige passage over

men in deze LIederen Slons op bladz.

de kinderen volgt dan:

en getiteld is "Naar de andere zijde". Zij hoorde het

47

leest,

Dag lieve beste vriend,

aan met een zichtbaar toegeven in het voorge-

hoe verlang ik naar een

voel van haren naderenden dood (8 Mei). Het is

woordje; ik moet dit hebben

het laatste, dat ik haar heb voorgelezen.' Juist in

voor gij komt want het is
mij akelig dat ik u niet bij mij heb.

die dagen zal zij op een snipper papier met potlood de tekst geschreven hebben waarin dat voorgevoel gestalte
krijgt: 'als ik sterf moeten alle brieven die aan mij gevonden

En het slot:

worden verscheurd. Op weinige na, zijn die van Beets allen in een

Ik hoop maar dat alles goed gaat en ik niet al te veel vergeten
heb; maar de oude linnen zakdoeken!! ja, die heb ik in mijn

paquet bijeen, hij kan ze dus zoo hij wil terug ontvangen.'
Beets bleef in zijn Utrechtse pastorie als weduwnaar achter met

gesloten kast jen laten liggen! Altijd de oude niet waar? Ik hoop

acht kleine kinderen, van wie er twee niet lang daarna hun

dat Juffr. Leent je u daaraan van haar wel zal kunnen helpen en

moeder zouden volgen - de kindersterfte was hoog in de negen-

vooral, vooral dat gij niet verkouden zult worden. Wees nog

tiende eeuw. Intussen was in Leiden François HaverSchmidt

maals Gode, en Jezus Christus, onzen Heere bevolen door uwe

komen studeren. Hij was geboren in

teder liefhebbende Aleide -.

Leidse Romantiek gestalte gaf. HaverSchmidt, die grote bewonde-

1835,

toen Beets als student de

ring had voor Beets, markeert het eindpunt van die literaire stroIn mei

1856,

negentien jaar na die veelbelovende lente op de

Nijenburg, moest Beets haar ten grave dragen. Kort na de geboor-

ming in Nederland. De gedichten die hij onder het pseudoniem
Piet Paalt jens publiceerde, en in

1867

zou bundelen onder de titel

te van haar negende kind was ze in Utrecht, waar Beets inmiddels

Snikken en Grimlachjes, behoren nog altijd tot de meest leesbare ver-

predikant was geworden, gestorven. Haar vroege dood - ze was

zen die de negentiende eeuw heeft opgeleverd. Net als Beets werd

nog geen veertig - geeft die map 'Aleide', door de weduwnaar met

hij dominee, net als Beets ontwikkelde hij zich tot een gevierd

zorg samengesteld, iets ontroerends. Er is een streng haar,

spreker en voordrachtskunstenaar. In

'Afgeknipt gedurende de ziekte', er zijn een paar condoleance-

1894

brieven. Beets verzamelde enkele kleinigheden van haar hand,

literaire nalatenschap kwam in het bezit van de MaatschappijY

1891

stierf zijn vrouwen in

maakte hij, versomberd, een einde aan zijn leven. Ook zijn

'Lieve' 'k ben niet meer In 't aardsche'

/r v
(

heid en vaak exaltatie, stond haar nuchterheid en realiteitszin.

HaverSchmidt en jeannette Klein

Zij was de "kapitein" op het schip, zeiden getuigen, maar ze moest

in het dagboekje uit Beekhuizen

het waarschijnlijk wel zijn. Hij was onpraktisch, met heel andere

Pentekening van HaverSchmidt

voorkeuren.'[8 Intussen had hij een bijzondere genegenheid
opgevat voor een vriendin van de familie. Ze heette Jeannette
Klein, en was negen jaar jonger dan hij. In de
zomer van 1870 bracht het gezin de vakantie door
te Beekhuizen, nabij Velp. Daar waren ook
andere verwanten bij, en deze Jeannette. Tot de
recente aanwinsten behoort een soort dagboekje
met versjes en tekeningen, dat als titel draagt
'Souvenir Beekhuizen 17 Juni tot 29 Juli [870'. [9
Die collectie bestaat uit een groot aantal brieven, gedichten,

De rijmpjes bezingen uitstapjes in de omgeving,

lezingen, voordrachten en bijna vijfhonderd preken. Het geheel

zoals naar het graf van de kort tevoren ontslapen

wordt opgevrolijkt door een paar schetsjes en tekeningen.
De verzameling werd in 1991 uitgebreid met tientallen onbekende

Jacob van Lennep te Oosterbeek. De dichter

verzen en een groot aantal tekeningen, geschonken door de
kleindochter van de dichter. Voor h et nageslacht zijn die gedich-

hande kleine voorvallen in pretentieloze versjes

klaagt over de aanhoudende regen en geeft allerweer. Als voorbeeld een gedichtje van 20 juni:

ten van minder betekenis dan de uitingen van zijn ongebreideld
tekentalent, maar samen werpen ze nieuw licht op HaverSchmidt
en familie. Hij was in [863 getrouwd met Jacoba Johanna Osti.
Ze kregen drie kinderen: Margo, Nico (die na anderhalf jaar stierf)
en François junior. De dominee moet voor zijn kinderen een
leuke vader geweest zijn, die in de winter bij de open haard graag
verhalen vertelde, al dan niet met door hemzelf vervaardigde
illustraties erbij.
Rob Nieuwenhuys heeft voor zijn HaverSchmidt-biografie

De dominee en zijn wor8en8el ruimschoots kunnen putten uit de
collectie van de Maatschappij. Hij suggereert dat het huwelijk niet
harmonisch is geweest: 'tegenover HaverSchmidts overgevoelig-

Daar was ereis een maagdelijn
Haar naam die was Jeannette Klein,
Maar haar moed die was ijselijk groot
Als een hinde zoo vlug
Rende ze over de brug,
Die ging op en neêr
Als een golvend meer,
En ze lachte in haar ren om den dood .
Met bleeke kaken en knikkende kniên
Stond het oovrig gezelschap haar na te zien.
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Zelfs was er een heer, en nog wel een poëet,

vriend! geloof my: het is een gevaarlijk spel.,20 En HaverSchmidt:

Die het hart niet had , dat hij 't haar nadeed.

'Kinderachtig spel, zegt ge? Voegt erbij : gevaarlijk omgaan met een
vuur dat al te licht hem die het voedt, verteert.,21 En iets verder

Vraagt maar an de meid van den tuinman van
het buiten van den baron van Pallandt van
Roozendaal,
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los, die sleept hij mede tegen wil en dank, om kon het zijn, in het

geschiedverhaal.

eind hem neer te stoten in een eigenwillig gedolven graf.>22
Nicolaas Beets had zich inmiddels hersteld van de slag die hem

Opmerkelijker is het vers van 24 juni, waarin
Jeannette, samen met HaverSchmidts onge-

in 1856 had getroffen. Drie jaar later was hij hertrouwd met een
jongere zuster van Aleide, Jacoba Elisabeth, die hem nog zes

trouwde schoonzuster Roosje , voorgehouden
wordt: 'Dat beteekent, Janetjej En Roosje! geen
pretjej Alleen is het huwlijk. j Het klinke vrij
gruwlijkj En toch is het waar.' De positieve
wending aan het slot, 'op regen volgt zonneschijn', neutraliseert de strekking van het geheel

kinderen zou schenken. In 1875 was hij te Utrecht hoogleraar in de
theologie geworden. Zijn zeventigste verjaardag, in 1884, was niets
minder dan een nationale gebeurtenis. In de Beets-collectie van de
Maatschappij bevindt zich een Album amicorum met vierhonderd
bijdragen van de meest uiteenlopende figuren uit het negentiende-eeuwse culturele leven. Wie de kist opent waarin dit Album

weliswaar, maar waarom wordt juist dit vers

zich bevindt, treft als eerste bijdrage een opdracht van François
HaverSchmidt aan?3

echtgenote?
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Of er iets overdrevens is in dit dichterlijk

gevolgd door een portret van HaverSchmidts

-:1'< -_.-
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volgt dan die fascinerende passage: 'Hij, de worgengel, verstaat
geen scherts, Wie hem spelend de hand reikt, die laat hij niet meer

Na deze vakantie zouden HaverSchmidts
sombere buien toenemen. Die zwaarmoedigheid

Bilderdijk, Beets en HaverSchmidt: drie letterkundigen die
samen de negentiende eeuw bestrijken. Ieder was in zijn tijd,
elk op zijn eigen manier, een dominante figuur. Ze mogen dan

uitte zich ook in zijn preken. Het duidelijkst

allang niet meer 'in 't aardsche' zijn, hun veelzijdige activiteiten

sprak hij zijn doodsverlangen uit in de 'worg-

worden nog altijd weerspiegeld in de handschriftencollectie van de

engelpreek', gehouden in het najaar van 1885.

Maatschappij . Men vindt er echter ook persoonlijke documenten

In zijn waarschuwing tegen de gevaren van' de
weemoed kan men soms een echo horen van
passages uit het opstel 'De zwarte tijd', waarin

die getuigen van de problemen waarmee ze tijdens hun bestaan te
kampen hadden. De vaak ontroerende getuigenissen van die
schaduwzijden vormen een waardevolle aanvulling op het beeld

Nicolaas Beets in 1840 definitief afstand nam van

dat oprijst uit hun gepubliceerde werken. In die zin laat de

dagboekje uit Beekhuizen

zijn byroniaanse periode. Zo schreef Beets: 'Maar

collectie ook zien hoe het leven in de eeuw die nu bijna een eeuw

Titelpagina in handschrift

het is meer dan een jongelingsdwaasheid, mijn

achter ons ligt, werkelijk is geweest.

Een vers van

20

juni

1870

in het

Peter van Zonneveld

Het Album amicorum voor Nicolaas Beets
Een staalkaart van de Nederlandse cultuur in

1884

Omstreeks 1880 brak in de Nederlandse letteren een nieuw tijdperk

de huisvader werden breed uitgemeten. Een opmerkelijk citaat:

aan. Een jongere generatie dichters en schrijvers begon zich luid-

'Een volk, dat zijne groote mannen eert, eert zichzelf, heeft men
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ruchtig te manifesteren. Dat is het geijkte beeld, maar wie zich

naar waarheid gezegd.' Hierna bood de spreker Beets een buste

verdiept in het literaire klimaat van toen, bemerkt hoe zwak de

aan, vervaardigd door Stracké, uit vlekkeloos marmer, gehouwen

glans van het nieuwe en hoe sterk de kracht van het oude nog

in de groeven van Serravezza. Van de regering ontving de jarige

was. Vanuit dat perspectief was het onbetwiste literaire hoogte-

het Grootkruis van de Nederlandsche Leeuw: 'Moge dit kruis nog

punt van

langen tijd uw trouwe borst versieren!' (Daverende toejuichinB).

1884

de zeventigste verjaardag van Nicolaas Beets. Heel

Nederland liep uit om de grijze bard te huldigen. In Utrecht vond

De Belgen bleven niet achter en benoemden Beets tot ridder in de

een feestelijke plechtigheid plaats die nationale betekenis had;

Leopoldsorde (Daverende toejuichinB).

kranten en tijdschriften besteedden er op uitbundige wijze aan-

Dit alles was nog slechts het begin. Het meest opmerkelijke

dacht aan. Van alle kanten zwaaide men de geliefde auteur van de

geschenk was ongetwijfeld een Album amicorum, nu in het bezit van

Camera Obscura lof toe op een manier, die van Beets een nationale

de Maatschappij. Het is geborgen in een kist met fraai houtsnij-

held maakte.

werk, vervaardigd door leerlingen van de Quellinus-school te

Dankzij uitvoerige verslagen in het AlBemeen Handelsblad en de

Nieuwe Rotterdamsche Courant van 14 en 15 september 1884 zijn de
gebeurtenissen van zaterdag 13 september tot in details te reconstrueren. In de grote zaal van Tivoli te Utrecht hadden zich
honderden vrienden en belangstellenden verzameld. Vertegenwoordigers van de overheid, van kunsten, wetenschappen en
letteren knikten elkaar in afwachting van de jubilaris blijmoedig
toe. Om half elk klonken de eerste tonen van het muziekkorps,

Amsterdam. Het bevat een vierhonderd albumbladen van 39 bij
29 centimeter: foto's, tekeningen, aquarellen, gedichten, muziekstukken en prozaschetsen. Het vorstenhuis, schrijvers, dichters,
schilders, wetenschappers en predikanten, allen hadden op hun
manier een bijdrage geleverd aan dit huldeblijk. Koning Willem

III,

koningin Emma en de prinsessen Maria en Sophie schonken
ieder een gesigneerde foto. Busken Huet, HaverSchmidt en
Bosboom-Toussaint zijn de bekendste namen uit de literatuur.

J.A. Alberdingk Thijm

dat verscholen was achter een haag van groen. Begeleid door de

H.J. Schimmel, w.J. Hofdijk, Allard Pierson,

Commissaris des Konings verscheen de zeventigjarige, met een

en vele anderen droegen een gedicht bij. Niets dan lof allemaal,

goedige glimlach op het blozende gelaat. Hem viel een donde-

al kon een Schaepman het niet laten om fijntjes te herinneren aan

rende ovatie ten deel. De erevoorzitter begroette Beets door hem

Beets 'zwarte tijd', zijn byroniaanse periode:

te herinneren aan zijn eigen woorden: 'Dankt allen God en weest
verblijdt,; Omdat gij Nederlanders zijt.'
Nu beklom Matthias de Vries, de grote man van het Woordenboek
der Nederlandsche Taal, het spreekgestoelte. De verdiensten van de
dichter, de humorist, de redenaar, de predikant, de hoogleraar en

Gij zijt van d'echten stam, Gij zijt van Vondels zonen,
Uw voorhoofd draagt de vlam van 't koninklijk genie;
Al boogt Ge in vroege jeugd voor vreemden ook de knie,
Al scheent Gij afgedwaald tot zwoele, zwarte zonen.
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Bij de vrienden uit die 'zwarte tijd' ontbreekt Kneppelhout,
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C.A.J.A. Oudemans vertegenwoordigen, naast vele anderen,

die een jaar later zou overlijden. L.R. Beijnen en J.P. Hasebroek

de wetenschap. K.F. Holle, de kenner van de Soendase cultuur

zijn wel van de partij. De laatste levert een vers waarin zijn pseu-

(vereeuwigd in Heren van de thee van Hella S. Haasse), stuurt een

doniem als een refrein functioneert. Het slot luidt: 'Maar wie

bijdrage vanaf zijn theeonderneming 'Waspada' in de Preanger.

juicht daarbij 't luidst als nauw een ander 't kan? Vriend Jonathan.'

Dan is er nog een bonte verzameling van bijdragen geleverd door
dominees, uitgevers, toneelspelers en vertegenwoordigers van
rederijkerskamers en andere genootschappen in den lande.
Nadat dit geschenk aan Beets was overhandigd, voerde een
stoet van sprekers het woord. Ten slotte trad de gelauwerde zelf
naar voren. Hij sprak een eenvoudig dankwoord uit, met als slotakkoord: 'Leve mijn Koning, leve de Koning van België, leve het
vaderland, leve allen die met ons dezelfde taal spreken, dezelfde
letteren liefhebben en eeren! Leve allen die van goeden wille zijn,
die het schoone en goede vereeren, die schoon zijn en goed zijn!
Lof en dank aan God, wiens goedertierenheid altoos het hoogst
geprezen zij!' (Daverende toejuichins)
's Middags bracht een koor van vierhonderd zangers, onder
leiding van Richard Hol, een vocale hulde. 's Avonds was er een

Hulde aan Hildebrand

Ook op het gebied Van de beeldende kunst is er een rijke oogst.

luisterrijk diner voor meer dan honderd personen, waarbij het

De bijdrage van eh. Rochussen:
taferelen uit de Camera Obscura

Goedwillende amateurs tekenen of schilderen bijvoorbeeld het

toasten regende, zoals het de hele dag bloemstukken en geluks-

kerkje van Heemstede, waar Beets zijn loopbaan als zielenherder

telegrammen geregend had. Matthias de Vries had gelijk: een volk

begon. Een kunstenaar als Rochussen schenkt een aquarel,

dat zijn grote mannen eert, eert vooral zichzelf. Beets werd

met daarin pentekeningen die taferelen uit de Camera voorstellen.

beschouwd als het symbool van het Nederlands volkskarakter,

Ph. Zilcken levert een ets van een grijsaard, Thérèse Schwartze

of wat men daar voor hield: godsvrucht, blijmoedigheid,

draagt een fraaie aquarel van een jonge vrouw bij. A. Allebé,

gematigdheid, liefde voor het vaderland, het koningshuis en de

J. van de Sande Bakhuysen, D. Bles, J.c. Greive en C.W.M. van de

huiselijke kring. En het Album amicorum dat Beets ten deel viel, is te

Velde laten zich evenmin onbetuigd. Johannes VerhuIst en

beschouwen als een staalkaart van wat Nederland in
en cultuur te bieden had.

Richard Hol verblijden de jubilaris met een muzikale compositie.
De beroemde oogheelkundige Donders, de meteoroloog Buys
Ballot, de oudheidkundige Leemans en de plantkundige

1884

aan kunst

Rob Tempelaars

'Mij zinkt de moed bij het zien
van de hoeveelheid'
De collectie historische taalkunde

Het schoonste en vollediBste Bedenkstuk der oudheid, welks oorspronB, vroeBer

Wat het raadplegen van vooral handschriften ook tot een span-

dan de bekende Beschiedenis, en in de nevelen van den verledenen tijd bedolven,

nende aangelegenheid maakt, zijn de kleine vondsten. Zo blijkt

van den voortreffelijken aan leB der menschheid van de eerste tijden haars

Kinker in hetzelfde handschrift Ltk.

6

aantekeningen geschreven

bestaans op deze aarde af, tot op haren thans hooBeren trap van maatschappelijke

te hebben op de achterzijde van een aan hem gerichte brief van de

vereemB,nB toe, op de ondubbelzinniBste wijze BetuiBt, is de taal.

grote negentiende-eeuwse taalkundige Arie de Jager
In die brief, gedateerd

12

februari

1838,

(1806-1877).

verzoekt De Jager aan

Deze regels vormen de aanhef van een VerhandelinB over alBemeene taal-

Kinker, als een 'van hen, wier verdienste, in het vak van taal-

kunde, geschreven door Johannes Kinker

kunde, erkend zijn' om mee te werken aan zijn tijdschrift

woorden zijn te vinden in het
van de eerste nummers (Ltk.

118

(1764-1845).

Kinkers

folia tellende handschrift in een

2) uit de uitzonderlijk rijke collectie

TaalkundiB MaBazijn

(1835-1842).

Tot dusverre was deze brief onop-

gemerkt gebleven: in de brievencatalogus is slechts een brief uit
van De Jager aan Kinker

handschriften van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

1840

Hoe rijk ook de historische taalkunde daarin vertegenwoordigd is,

opgenomen.

wordt al snel duidelijk als men de eerste Ltk.-nummers bekijkt:
de nummers 3 t/m 6 zijn alle in het Nederlands of Frans gestelde
dictaten, opstellen en aantekeningen van Kinker over taalkunde

Niet toevallig openden we dit
artikel met Kinkers woorden:

in het algemeen en vergelijkende taalkunde in het bijzonder.

wie een poging wil doen in kort

De haast onweerstaanbare charme van dergelijke handschriften

bestek een beeld te geven van

kan geïllustreerd worden aan de hand van Ltk.

6,

een breed opge-

een grote collectie hand-

zette vergelijking van het Nederlands met andere Indogermaanse

schriften en drukken, dient zich

talen. Te midden van de vaak nogal dorre aantekeningen, vindt

te beperken tot enige zwaarte-

men soms kleine pareltjes, zoals de volgende behandeling van

punten in die collectie. Als het

zinverwante woorden (fol.

om de historische taalkunde

41

recto):

De christelijke nederigheid doet ons de verachting zonder

gaat, vormen de (voor)studies

wrevelzucht lijden. De staatkunde doet ons het juk dulden,

van Kinker zo'n zwaartepunt.

't welk men niet in staat is af te schudden. De beleeftheid doet

Een ander zwaartepunt kwam

ons duizenden onaangenaamheden in de maatschappij

al even te sprake: de enorme

verdraBen. Men lijdt met geduld; men duldt met ontveinzing;

hoeveelheid brieven die, ook

men verdraagt met zachtheid.

voor taalkundig onderzoek,
van het grootste belang kunnen
zijn.
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Blad I van Kinkers handschrift

VerhandeiinB over alBemene taalkunde
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S P R A A K L E E 'R,

leest als een roman, waarin als

Brieven

protagonisten vrijwel alle grote

J\IET DE SPREUK:

De letterkundigen hadden het

Discant artem 'Jllnm /rusl1'o, docent.
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logen en uitgevers van zijn tijd

kundigen ontdekt: niet alleen

optreden. Naast tal van min of

liggen in brieven de biografi-

meer formele brieven, brieven

sche gegevens voor het oprapen, maar vaak ook worden

waarin taalkundige of filologische kwesties besproken

theorieën en opvattingen op

worden, brieven waarin om

een wijze geëxpliciteerd die

inlichtingen wordt gevraagd

men elders nergens vindt.
In beide opzichten kan de

AU BIJVOEGSEL TOT DEZE HEOORDE[ U 1'i:G.

ZOON,

?lOCl:CXX IX.

de historische taalkunde
Joh. Kinker

omvangrijke brievencollectie
van de Maatschappij van

gewone spreektaal, wanneer

waarde zijn. Vooral de negen-

iemand zich verspreekt, of zich

tiende-eeuwse taalkundigen

verkeerd uitdrukt: zijn tong slaat

zijn rijkelijk in de collectie

kadul, anders zegt men ook wel

vertegenwoordigd. De onge-

zijn tong slaat dubbel; doch het
woord kadul versta ik niet'),

A. de Jager

voorgenomen heeft de verza-

vindt men in de verzameling

m elde brieven uit te geven van

soms ook brieven met een zeer

de geroemde en verguisde taalgeleerde Matthias de Vries
(892),

(bijvoorbeeld aan
J.H. Halbertsma (1789-1869): 'Men
zegt alhier, namelijk, in de

lukkige die zich bijvoorbeeld

Kinker als voorvechter van

taal- en letterkundigen, filo-

al veel eerder dan de taal-

(1820-

de grondlegger van het Woordenboek der Nederlandsche Taal en

oud-voorzitter van de Maatschappij, zinkt de moed bij het zien
van de hoeveelheid bewaard gebleven brieven bij voorbaat in de
schoenen.

persoonlijk karakter. Een voorbeeld van deze laatste categorie
is de brief die ras-Rotterdammer De Jager op 29 december
aan de in Amsterdam

1846

Net als De Vries moet ook de reeds genoemde Arie de Jager,

woonachtige mr. H.]. Koenen

bij gebrek aan telefoon en fax, dagelijks vele brieven geschreven

schreef naar aanleiding van een dagbladadvertentie. De Jager had

hebben, getuige onder andere de liefst

in het dagblad gelezen dat er bij het Gymnasium in Amsterdam

melde minuten daarvan (Ltk.

1622).

768,

in twee banden verza-

Het brievenboek van De Jager

een 'onderwijzer' gezocht werd voor het vak 'Nederduytsche Taal-

'Mij zinkt de moed h'l het zien mn de hoem/heid'

en Letterkunde'. Voordat hij solliciteert, verzoekt hij Koenen eerst
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eens na te vragen wat precies het 'tractement' is dat bij die functie

io~

hoort. Ook de negentiende-eeuwse taalkundige moest brood op de

erre, elfe, &c.
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Een belangrijk deel van de collectie op taalkundig terrein wordt
gevormd door de studies die de Nederlandse taal trachten te
codificeren: de spraakkunsten en de orthografische werken. Uit de
nagenoeg complete verzameling drukwerken citeren wij hier
slechts twee curieuze boekjes. Als men wil weten wat precies een
spraakkunst is, kan men te rade gaan bij Kornelis vander Palm, in het

dagelijks leven 'Fransch en Duitsch Kostschoolhouder te
Rotterdam', wiens Nederdultsche Spraekkunst voor de Jeugdt in 1769 te
Rotterdam verscheen. Het eerste hoofdstuk van deze grammatica
voor de jeugd opent met de volgende dialoog:
Vr. Wat is de Spraekkunst(
Antw. De Spraekkunst is eene kennis van de Letteren en Sprake.
Vr. Uit hoe vele deelen bestaet de Spraekkunst(
Antw. Zy bestaet uit twee deelen, namelyk, de Woordwonding en

Wie vervolgens iets meer van de letters van het Nederlands wil
weten, kan terecht bij Dirkz. van der Weyden. Les [ uit zijn
TnleydinBe tot een vast-Bewonde Nederduytsche LetterstellinBe, verschenen in
te Utrecht, luidt:

1651

Aan-merk dat d' a, e, i,

u, bij de Nederduytschen zes vocalen

WoordvoegInB'
Vr. Wat leert de Woordgronding(

ofte alleen-klinkende Letteren zijn, ende dat voord alle

Antw. De Woordgronding leert den Oorsprong, de Eigenschap,

d' andere consonanten ofte mede-klinkers zijn med een, ofte meer

Afleiding en Verdubbeling van enkele woorden.

van de voorschreven zes: alzo de zelve consonanten zonder vocalen

Vr. Wat wordt daer toe vereischt(

niit uyt-gesproken kunnen worden, ende alleen geen sylb ofte

Antw. Daer toe wordt vereischt; vooreerst, eene kennis der

toon en maken.

Ij, 0,

letteren, waar uit de woorden t'samengestelt worden,
't welk de SpellInB genoemt wordt [... 1.

Iedere collectie heeft zijn topstukken en het is - opnieuw - niet
toevallig dat een van de topstukken uit de collectie van de

D. van der Weyden , lnleydlnge,

16jl
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Het aanvraagbriefje in het afschrift van
de oudste Nederlandse grammatica
Blad 7 van de oudste Nederlandse
grammatica

Maatschappij een grammatica is: de Voorreden vanden noodich ende
nutticheit der Nederduytscher taelkunste (1568), de oudste Nederlandse
grammatica van het Nederlands, die in

1984

in bruikleen werd

gegeven aan de Maatschappij en waarvan in datzelfde jaar ook een
editie werd gemaakt door
K.y.S. Bostoen. Deze onvoltooid
gebleven Nederlandse grammatica - niet geschreven door
Dirck Volckertsz. Coornhert
(1522-1590),

zoals men wel aan-

nam, maar door de koopman
voelen in een lange traditie als hij op het speciaal daarvoor

men vinden onder signatuur-

ontworpen 'inschrijfformulier' ziet welke grote neerlandici het

nummer Ltk.

taalliefhebber is het bijna een

afschrift vroeger raadpleegden: G. Kalff, y.w. Muller en professor
De Vooys. En passant komt men ook iets te weten over het acquisi-

gewijd moment: oog in oog te

tiebeleid van de Maatschappij. In de aanbevelingsbrief, opgenomen

zitten met de oudste gramma-

in Ltk.

tica van het Nederlands,

onvolledig is, maar dat 'de Inleiding een voorbeeld van gezond

2148.

Voor iedere

15,

constateert A. Rutgers dat het handschrift weliswaar

die eerst op plechtige wijze uit

verstand [blijft] en een bewijs van den hoogen prijS die, toen reeds,

een beschermend omhulsel te

op de beoefening onzer taal gesteld'. De conclusie luidt: 'Ik advi-

voorschijn moet worden

seer dus om het met dankzegging aan de heer B.N.' onder de taal-

gehaald. Degene die geïnteres-

kundige handschriften van de Maatschappij 'eene eervolle plaats

seerd is in de geschiedenis van

in te ruimen'. Daaronder schreef Matthijs Siegenbeek: 'Ik vereenig

het tot voor kort verloren

mij geheel met het bovenstaande advies.' Iets korter van stof was

gewaand manuscript, doet er

nog A.C. Oudemans, die liet weten: 'Ik ben geheel van hetzelfde

goed aan om ook Ltk.

gevoelen.' De laatste adviseur besloot de reeks adviezen met een
kort maar krachtig: 'Ik ook.'

15

vragen, het afschrift dat Johannes Tiberius Bodel Nijenhuis

aan te
(1797-

van het origineel maakte en in 1849 aan de Maatschappij
schonk. Wie zich over dat handschrift buigt - in feite net zo'n
1872)

topstuk als het origineel- mag zich even als het ware opgenomen

Johan Radermacher (1538-1617),
zoals Bostoen aantoont - kan

'Mij zinkt de moed bij het zien van de hoeveelheid'

daarvan verschijnt in

Bouwstoffen

1787:

een Alphabetische

101

Woordenlijst, met een voorwoord van J.A. Clignett,
waarin deze de leden opnieuw oproept bijdragen

Een omvangrijk en belangrijk
deel van de collectie vormen

te (blijven) leveren. De opzet van het uit te
geven woordenboek komt nog aan de orde in

verder de bouwstoffen voor een

het Ontwerp tot het opstellen en bewerken van een Nederduitsch Omschryvend Woordenboek, maar alle goede
bedoelingen en in der haast ingestelde commis-

groots opgezet woordenboek
van het Nederlands. In het
algemeen zijn drie perioden te
onderscheiden waarin, aanvan-

sies ten spijt lopen de plannen op niets uit.
In 1794 wordt het plan tot het samenstellen van
een groot woordenboek definitief opgegeven.

kelijk onder auspiciën van de
Maatschappij, gegevens over
woorden en uitdrukkingen
verzameld werden. Voor het
Woordenboek der Nederlandsche Taal
(WNT), dat overigens ook een fors deel van zijn bronnen uit het
boekenbestand van de Maatschappij haalt, worden heden ten dage
deze gegevens nog benut.

Wel verschijnt van 1799 tot 18n in elf delen nog
het Nederduitsch Taalkundi8 Woordenboek van Pieter

J.J. Schultens' driedelige

.,.

Alphabetische lijSt
A •.

Een doorschoten woordenboek met
aantekeningen in gebruik bij het

Nederduitsch Woordenboek
Reeds in

1762

doet Josua van Iperen in de Tael- en Dichtkundise Bydrasen

een oproep tot het samenstellen van een 'oordeelkundig Nederduitsch Woordenboek'. Vrij spoedig na de oprichting van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in

wordt, op voorstel
van Ahasuërus van den Berg, door het bestuur besloten om een
'Nederduytsch Omschryvend Woordenboek' uit te geven. Niet ten
1766

onrechte is men van mening dat van een dergelijk woordenboek
een enorme codificerende werking uit zal gaan. De leden van de
Maatschappij dienen het daarvoor benodigde materiaal te verzamelen en doen dat ook met overgave. Een eerste inventarisatie

WNT
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leden van de Maatschappij verzameld is. In de bibliotheek van de

geen sprake meer.

Maatschappij zijn meerdere exemplaren van dit woordenboek te
(1499

DOOR

v:

Van een alomvattend woordenboek van het Nederlands is echter

vinden, waaronder enkele met aantekeningen van H.J. Swaving

HI STORIEN , REDEVO E RINGEl-ó) PR E-

J,\COBUS

Weiland, dat grotendeels gebaseerd is op het materiaal dat door de

NYLÖE.

F. R D E D RUK.

NU VERMEE<t DERT ~{Er EE K VERVOLQ.

C I-n), e. van Marle

(1080

C

2-12)

en A. de Jager

(1499

Uit deze eerste periode stammen onder andere handschriften als

DI-u).

de Alphabetische liBBer van aanteekenmBen over Nederlandsche Taalkunde van

In zijn voorwoord maakt Weiland duidelijk dat

Fr. van Lelyveld (Ltk. 77),

het voornaamste doel van zijn woordenboek het

het Hand Boek Behelsende De Uit-

bereiken van eenheid in de spelling van het

leBBmBe en Ompronk van verscheidene
duijstere en verouderde woorden, spreek-

Nederlands is en hij verzucht:

T E ft M S TEL DAM,
By

f\ D

R I A A N

\V 0 u.. , en de Erve
1746.

G~

OND E R DE Ll N I)I>N,

Dan, ter bereiking van dit heilzame oogmerk

wijsen en Bfwoontens, In de Geldersche

was de oprigting van de Maatschappij der nederlandsche letterkunde, te Letde, in de daad, het

en eni8e Nabunge Re8ten voorkomende, bijeengebracht door

geschiktste middel, zijnde eene verzameling
van mannen, die zich in het vak der nederduitsche letterkunde niet weinig beroemd

Titelblad van het Hand boek van

J.e. Capes van Hasselt

gemaakt hebben. En van derzelver vlijt, welke

(rechts)
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de..

t. .-", ';'

(-.~ é;,:~'. :r. ,-.
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en de driedelige Alphahettsche lijst

Û /

vruchten ingezameld hebben, ware het niet,

.

"

_ "·:~~/-\L. ·.

van woorden, voorkomende bij Nederlandsche dtchters en prozaschrijvers.

'tY •. .(.

dat de dood de werkzaamheden van eenigen

Met verklarinBen en verwijzinBen van

der bekwaamste en ijverigste Leden gestaakt,

J.J. Schultens (Ltk. 84). Uit de

en de loop der tijden, in ons Vaderland, sedert

verzameling doorschoten

eenige jaren, anderen, in de voord zetting en
voltooijing van hunne taalkundige ontwerpen, verhinderd had.
In

oude Nederlandsche woorden en spreekwijzen van J. Wagenaar (Ltk. 75)

~_ . "t//;{ ~j> <t~

>[. c ...·~ :J'FI' ... ·
;(1"" ... ,~'" ~

lingen mededeelde, zouden wij de rijkste

J.e. Copes van Hasselt (Ltk. 117),
de Alphabetische Verzamelin8 van

1796

verkrijgt Weiland van de algemene verga-

.'...
.' .(.,, .

.' "
0,,)''''

?~.,

woordenboeken met aantekeningen noemen we hier slechts
de aantekeningen van
Fr. van Lelyveld bij het woordenboek van Kiliaan (ed.

(613)

dering van de Maatschappij toestemming om zijn

(Ltk.

woordenboek, met gebruikmaking van het door

boek van Hannot (Ltk. 98).

de leden verzamelde materiaal, samen te stellen.

94)

en bij het woorden-
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door met het verzamelen van woordmateriaal en
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Ook nadat in
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van deze taak. Bisschop, van huis uit classicus

W. Bisschops TaalkundIge excerpten

maar toch vooral geïnteresseerd in de Nederlandse taal en geschiedenis, volgde in

[862

L.A. te Winkel op als

bibliothecaris van de Maatschappij, na eerder al secretaris van de
Commissie voor Taal- en Letterkunde geweest te zijn. Hij verzorg-

Hij las met de pen in de hand en teekende de hem opvallende
woorden met de plaats, waar zij gebezigd waren, op in een
schrijfboek, schreef ze daarna op stukjes papier van gelijke

de de tweede druk van het Handwoordenboek voor de spellin8 van de

maat, en schikte ze in alphabetische orde in een houten schuif-

Hollandsche taal van Weiland

doos, en zoo liet hij er

([857)

en was Matthias de Vries en

L.A. te Winkel behulpzaam met het corrigeren van de drukproeven van de eerste Woordenlijst voor de spel/in8 der Nederlandsche Taal
([865),

overigens zonder daarvoor op een ordentelijke manier

bedankt te worden. Verder schreef hij onder andere een studie

40

na, of wel hij plakte ze op in een

foliant van wit papier. Op deze wijs vervaardigde hij een
volledig woordenboek op de prozawerken van Bilderdijk,
in 2 lijvige kwartoportefeuilles, en een volledig woordenboek
op Vondel in 7 kwarto deelen.

over Justus van Effen en een Nalezing bij de Proeve over de invloed van
Bllderdljks Dichtwerken op onze taal van Arie de Jager, maakte een

Met enige vreugde besluit Ou Rieu zijn levensbericht met de

bloemlezing uit het werk van Tollens en, samen met Verwijs, een

mededeling dat door de WNT-redacteuren Kluyver, Muller en

uitgave van de gedichten van Willem van Hildegaersberch. Al dit

Beets de dozen met vindplaatsen reeds spoedig nadat ze door de

gepubliceerde werk valt echter in het niet in vergelijking met zijn

weduwe aan de Maatschappij waren geschonken 'met vrucht

in handschrift bewaard gebleven woordverzamelingen. In de

geraadpleegd' werden. Op dezelfde manier zal het WNT ook

Handelin8en en Mededeelin8en van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Lelden over het Jaar 1888-1889 (Leiden [889) schrijft W.N. du Rieu

gebruik maken van het door Willem Bisschop gemaakte Woordenboek op Cats (Ltk. [[[5 A) en zijn Taalkundi8e excerpten (Ltk. 1115).

over Bisschop:
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'Dierlijke uitwerpselen in het water'. Walblaas blijkt echter bij

Dialecten, volkstaal
Tot de derde fase rekenen we

nadere bestudering van de woordenlijst een spookwoord te zijn:
in het handschrift staat walbaars. Een kleine selectie uit de 'Amster-

de talloze taalstudies uit vooral
de tweede helft van de negen-

damsche uitdrukkingen', maakt dUidelijk dat de samensteller

tiende eeuw die aan de Maat-

groot kenner van het negentiende-eeuwse Amsterdams is geweest:

schappij toegestuurd of

hij drukt almanakken ('hij zit op het geheime gemak') , een appel die Je met

weliswaar geen groot lexicograaf, maar in ieder geval wel een

geschonken werden of op een
andere wijze verworven

Amsterdamsche uitdrukkingen
Enige door W. Biss chop vervaardigde
kistjes m et excerpten

werden. Men vindt ze bijeen in
bijvoorbeeld handschrift
Ltk. [756 , dat 36 dialectstudies
bevat, waaronder een verzameling Noordnederlandse dialectwoorden van J. Verdam en
G.J. Boekenoogen. Gevarieerder is handschrift Ltk. 1229 a,
een verzameling van nog ongedrukte kopij voor het (gestaakte)
tijdschrift Onze Volkstaal, dat in mei [894 door Taco de Beer in bruikleen werd afgestaan. Deze verzameling, onder anderen geraadpleegd en gebruikt door taalkundigen als J. van Ginneken en

de neus kan schillen ('wanneer men een veest laat'), 11k het Bat van het

A. Weijnen, bevat een dertigtal uiteenlopende studies.

vOBel~e

Een daarvan, een anonieme woordenlijst (u folia) met 'Amster-

hetzelfde vraagt en men niet zeggen wil wat het is'), met jodenhemel-

en steek je neus in de veren ('als een kind onophoudelijk

damsche uitdrukkingen', laten we hier wat uitgebreider aan bod

vaartsdaB ('wanneer men het nooit wil doen '), 't Is een keutel op een

komen. In onze tijd, waarin het bargoens en het slanB zo in de

spaan~e

belangstelling staan, zou een integrale uitgave van deze uit het

veren pannen op zijn huls ('hij heeft een hypotheek op zijn huis'), puist-

einde van de negentiende eeuw stammende woordenlijst geen
overbodige luxe zijn. Het WNT, dat de lijst pas in [960 aan zijn

jesvanBen ('wanneer men aanschelt en vergeefs laat opendoen'),
het lijkt wel de schutttnB van de slatuzn~es ('als men b.v. niet recht

('wanneer iemand klein is en veel praat heeft'), er liBBen ZIl-

bronnenbestand toevoegde, vermeldt de bron alleen bij de laatste

schrijft'), hou je straathanden bij je ('houd je voeten bij je, maak me

woorden van het alfabet, zij het met wisselend succes. In Deel

niet vuil'), daar Baan de waspitten ('de jonge meisjes die op de waskaar-

kolom

719

wordt, met een citaat uit het handschrift als enige

bewijsplaats, melding gemaakt van een woord walblaas voor

XXIV,

senfabriek werken'), daar Baat een zandhaas ('als men iemand ziet
begraven') en een meiSje van dne zesJes ('een meisje van achttien jaar').

'Mij zinkl de moed bij het zien van de hoeveelheid'

~.~~~._._._. .'..~~~~.._.~~@i
A. de Jager
In het voorgaande is de naam 'Arie de Jager' al meerdere malen
gevallen. Deze onderwijzer en later ook leraar te Rotterdam heeft,
naast tal van onderwijskundige verhandelingen, onnoemelijk veel
publikaties op het terrein van de Nederlandse taalkunde op zijn
naam staan. Men vindt ze opgesomd in de bundel Dr. A. de jaBer.

als pronkstuk het Kort OverziBt
der VerhandelinBen over de
N ederduitsche Spel- en Spraakkunst van
de Heeren SieBenbeek en Weiland,
verBe/eken met de Nederlandsche
Spraakleer en verdere taalkundiBe
Schrtften van den zeer Geleerden Heer
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kunde (1847-[848), later voortgezet als Nieuw Archief voor Nederlandsche
taalkunde ([855-[856), zijn Korte schets van de STonden der Nederduitsche spraak-

bezit door bemiddeling van Hendrik de Jager. Het handschrift
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werd door hem gekocht op een veiling die in december

1903

bij

Martinus Nijhoff in Den Haag plaatsvond. De befaamde biblio-

dichtwerken op onze taal, ten aanzien van het vormen van nieuwe en het teruSToepen

berijmingen, spreekwoorden en portretten van predikanten,

van oude woorden en spreekwijzen (Leiden 1847) (exemplaar 1023 G IO is op
zwart papier gedrukt, met ingevoegd portret).
Ook in de collectie handschriften komt men De Jager telkens
weer tegen. Naast de vele bewaard gebleven brieven vinden we er

staatslieden, dichters en geleerden werd reeds op

theek van De Jager, met collecties dialectwoordenboeken, psalmnovember

door Nijhoff geveild en - helaas - over geheel Nederland

1878
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Mr. W BlIderdijk (Ltk. 1543),
(. ",Inall
l 'nt:m1rm'!l
lIIalllldwl " 'I' Pil
detl .J'" lJt. ",kr IM
een 207 bladzijden tellende
studie die door de Koninklijke
Maatschappij van Vaderlandsche Taal- en Letterkunde te
Brugge in 1827 onderscheiden
werd met een zilveren erepenning. Het daarbij behorende diploma
Diploma van A. de jager
is in het handschrift ingebonden. Een deel van het bezit heeft de
Maatschappij te danken aan schenkingen van De Jagers zoon,
dr. Hendrik de Jager (1834-[903), zoals de studies Adversaria van spreekwoorden, Betrokken uit Esopus'fabelen (Ltk. 1514), Finsche spreekwoorden
(Ltk. 1514) en Korte 0PBave van den oorspronB van verscheidene vaderlandsche
spreekwoorden (Ltk. 1529). Ook de reeds vermelde studie Kort OverziBt
der VerhandelinBen over de NederdUltsche Spel- en Spraakkunst kwam in het

verspreid.
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In Memoriam, een in vijftig exemplaren verschenen, door zijn
kinderen uitgebrachte bundel (Rotterdam 1881), die naast een fraai
portret van de overledene allerlei in memoriams bevat.
Het levensbericht door J. te Winkel, eerder verschenen in de
Levensherichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden,
1879-1880, is integraal in de bundel opgenomen. Het hoeft niet te
verbazen dat de gedrukte werken van De Jager, die te beschouwen
is als een intermediair tussen de achttiende-eeuwse taalkundigen
en de negentiende-eeuwers die van de taalkunde een wetenschappelijke discipline maakten, zeer goed vertegenwoordigd zijn in de
collectie van de Maatschappij. We noemen hier slechts zijn
standaardwerk Woordenboek der frequentatieven In het Nederlandsch (Gouda
1875-1878) en de in 1832 en 1844 verschenen voorstudies daarvan,
het door hem geredigeerde tijdschrift Archief voor Nederlandsche taal-

kunst (Gorinchem 1870) en zijn beroemde, door de Maatschappij
bekroonde en uitgegeven studie Proeve over den invloed van Bilderdijks
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omschrijft als 'een venijnig kruipend dier[,] onderscheiden van

106

slangen'. Een ander hot item in vooral de zeventiende eeuw was
het geroemde monosyllabische karakter van de grondwoorden in
het Nederlands. Wie daarover meer wil weten, kan in handschrift
Ltk.

16

alles lezen 'Tot bewys dat de Hollantse taal korter en

klaarder is dan de andere taaien', omdat 'de meeste selfstandige
grondwoorden sijn van eene lettergreep ofte tongslag' .
Als zelfstandige wetenschappelijke discipline heeft de taalkunde
zich pas in de negentiende eeuw ontwikkeld. Dat is een van de
redenen dat men op de meest onverwachte plaatsen op taalkundige verhandelingen kan stuiten. Tot besluit geven we daarvan
nog een voorbeeld over een thema dat door de eeuwen heen de
taalvorsers is blijven boeien: de oorsprong van de taal, en meer in
het bijzonder: de oorsprong van het Nederlands.
M.Z. van Boxhorn
L. ten Kate, Taalkundige aanteekemngen

Wie ooit signatuurnummer

Taalkundige verhandelingen

(Middelburg

(644)

1166

C

21,

de Chroniick van Zeelandt

op het aanvraagformulier invult, krijgt na enige

Wat rest is een veelheid van drukken en handschriften, variërend

tijd een werk onder ogen waarin een vooraanstaand historicus

van zeer geleerde studies als de Taalkundige Aanteekeningen [over de]

centraal staat: Marcus Zuerius van Boxhorn

worteldeelen der ongelijkvloeiende verba (Ltk.
([674-1731)

32)

van Lambert ten Kate

tot meer poëtische produkten als de Zestienregelige verzen in

de tongval van twaalf Overijselsche steden (Ltk. [[4). Telkens terugkerende
thema's zijn onder meer de spelling, in alle toonaarden in vele
drukwerken beschreven, en (het weren van) de vreemde woorden
en bastaardwoorden, zoals in de Taalkundige Aanmerkingen over de Letters
A en B (Ltk. 39) van Fr. van Lelyveld, waarin deze de termen adjectief
en adverbium als zijnde 'onduitsch' afkeurt en terloops een adder

([612-1653).

Van Boxhorn was reeds op jonge leeftijd in Leiden hoogleraar in
de welsprekendheid, later ook in de geschiedenis, en hij schreef
onder andere de Historia obsidioms Bredanae

Historien

(1644).

([640)

en de Nederlandsche

In de boekband vindt men in twee afzonderlijk

gepagineerde boeken een ander werk waarmee Van Boxhorn als
historicus faam verwierf: de door hem verbeterde en vermeerdere
versie van de oorspronkelijke, door Johan Reygersbergen geschreven en in

1551

te Antwerpen uitgegeven kroniek van Zeeland, thans

'MIJ zinkt de moed bIJ het zien van de hoeveelheid'

zeldzaam, maar niettemin in het bezit van de

I) Sijn de Scythen ouder als

Maatschappij (1365 G 16). Daarna volgen drie
afzonderlijke, 'Tot Leyden By Willem Christiaens

Griecken en Romeynen?;
II) Wat voor taaIe hebben die

vander Boxe' in

1647

uitgegeven stukken.

Het eerste stuk, getiteld BediedinBe van de tot noch toe
onbekende afBodinne Nehalennia, over de dusent ende ettelicke

hondert Jaren onder het sandt beBraven, dan onlancx ontdeckt
op het strandt van Walcheren in Zeelandt, heeft ogenschijnlijk nog duidelijk met de geschiedenis van
Zeeland te maken: het lijkt een met fraaie afbeeldingen verluchte uiteenzetting over een
archeologische vondst. Van Boxhorn grijpt de
naam Nehalennia echter aan om op vernuftige
wijze te bewijzen dat de (niet meer bewaarde en
verbasterde naam) Ne(h)alent (ook (Z)ealent),
het woord eylandt en de naam Zeeland etymologisch dezelfde oorsprong hebben. Als bewijs voert
hij de taal der Scythen aan, in zijn ogen een aan
het Nederlands verwante taal, waaraan ook het
Grieks en Latijn schatplichtig zijn: 'Een woordt
sal tot bewijs daer van hier genoechsaem dienen.
De Scythen self noemen nu oock noch een

eylandt, Chialandt.'

107

Scythen gesproocken? Is het
eene ende de selfde met de
Duytsche?;

II1) Waar uyt blijckt dat der
Griecken, Duytschen, en
Romeynen taaIe afkomstich
is van de Scythen?;
IV) Wat reden is dan daar van
het soo groote onderscheyt
in het spreecken onder de
Romeynen, Griecken ende
Duytschen, indien sy eene
ende de selfde taaIe
ghebruycken?
Het Antwoord van Marcus Zuerius
van Boxhorn, BeBeven op de VraaBhen ,

hem voorBestelt over de BediedinBe van
de afBodinne Nehalennia, onlancx
uytBheBeven, waarin, althans
volgens het titelblad, 'de ghe-

In het volgende stuk, VraaBen voorBhesteit ende oPBhedraaBhen aan
de Heer Marcus Zuerius van Boxhorn, over de BediedinBe van de tot noch toe

meine herkomste van der Griecken, Romeinen, ende Duytschen
Tale uyt den Scythen duydelijck bewesen, ende verscheiden Oud-

onbekende afBodinne Nehalennia, onlanBs bIJ Hem uytBeBeven, wordt
Van Boxhorns wilde theorie ernstig in twijfel getrokken, zij het
dat men wel benieuwd is naar het antwoord van de (taal)historicus op de volgende prangende vragen:

heden van dese Volckeren grondelijck ontdeckt ende verklaert
worden ', is voor iedere liefhebber van de taalkunde en voor elke
geïnteresseerde in de geschiedenis van de taalkunde een verrukkelijk verhaal om te lezen, te meer omdat hij onbedoeld een helder

De Hollandse taal kort en klaar
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beeld schetst van de kennis van zijn tijd. Van Boxhorn trekt alle
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registers open om zijn gelijk te bewijzen en komt, talloze (met
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name genoemde) bronnen er met de haren bij slepend, tot een
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woordvormen uit de 'oude Britoenen tale', de 'Criecken, of,
Romeinen tale', het 'Lettouws' , het 'Oudt Saxis', het 'Russisch',
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oudste; het geschaefde, het laetste. Laet dan de Griecken ende
Romeinen op hare maniere dit hout jen geschaeft hebben;
het comt niet te min van de oude Scythen, die tegen de blame
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van ongeschaeftheit haer wel mogen ende connen weeren met
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de eere van de oudtheit.
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Wie iets over de historische taalkunde te weten wil komen, doet er
goed aan om eens in de collectie van de Maatschappij na te gaan
wie er zoal op hun eigen manier aan het Nederlands geschaafd
hebben. Getuige de rijkdom aan handschriften en drukwerken op
taalkundig gebied, waarvan wij hier in vogelvlucht een indruk
hebben gegeven, zal hij spoedig tot de conclusie komen dat er
7',' / ._ .. _"y .. .,.,.l'.,?·.',

velen op vaak verrassende wijze aan dit houtje geschaafd hebben.
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Berry Dongelmans

A.C. Kruseman (1818-1894),
boekenliefhebber bij uitnemendheid
'Het is mijn verlangen dat mijn nalatenschap zoo mogelijk eens

van de eigenaardige waarde van

A.C. Kruseman

nut moge hebben en nooit er iets van werde misbruikt voor kren-

dit belangrijke legaat.'2

De banden

king van dezen of genen.'1 In deze geest heeft de op 15 april 1894
overleden uitgever-boekhandelaar A.C. Kruseman bij testament

dering konden de aanwezige
leden zich vergapen aan diverse

overlijden zouden worden overgedragen aan de Maatschappij der

originele handschriften van

Nederlandse Letterkunde. Als trouw lid van de Maatschappij sinds

onder anderen

1864, gaf hij daarmee gehoor aan de vaak gedane oproep om bij

Nicolaas Beets en Matthias de

J.J.L. ten Kate,

HAARLEM
AMSTERDAM

overlijden de bibliotheek van de Maatschappij te bedenken.

Vries. Daarbij zou, volgens

Met deze schenking verwierf de Maatschappij een indrukwek-

Petit, het handschrift der Leekedichyes van De Génestet 'voorzeker

kende en vooral unieke collectie manuscripten van een man die

door allen met belangstelling en eerbied beschouwd worden'.

gerekend kan worden tot de meest invloedrijke uitgevers van de

Maar ook een compleet exemplaar van het jaarboekje Aurora (1850-

negentiende eeuw. In de periode 1840-1877 gaf hij vele honderden

1865), te weten zestien delen in

boeken en tijdschriften uit. Van het damesmode-tijdschrift Aslaia
- beroemd geworden omdat Multatuli's alter ego Sjaalman het

het handschrift van de verschil-

liet vallen - tot de indrukwekkende achttiendelige uitgave van

lende auteurs met de daarbij
horende platen in folioformaat.

de Dichtwerken van Willem Bilderdijk en zijn vrouw.

Daarnaast handschriften van

Als uitgever en boekhandelaar stond hij in contact met vrijwel
geheel schrijvend Nederland, van wie hij zorgvuldig alle brieven

Potgieter, Helvetius van den
Bergh en Van der Pots gedicht

en manuscripten bewaarde. Ze vormden op den duur zijn

'Julianus de Afvallige' met de

zakelijke geheugen. Ondanks Krusemans testamentaire beschik-

illustraties van Ch. Rochussen

king zou het niettemin tot 1929 duren voordat de overdracht in

op Chinees papier.

zijn geheel zou zijn afgehandeld.
Een eerste zending, bestaande uit een groot aantal hand-

van

het legaat van Kruseman

Na afloop van de jaarverga-

bepaald dat de in zijn bezit zijnde brieven en handschriften na zijn

XXX-XXXIlI
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De ruim tachtig aangekondigde banden met vele duizen-

schriften van Nederlandse auteurs die door Kruseman waren

den brieven kon Petit nog niet laten zien, omdat ze in handen

uitgeven, bereikte de bibliotheek kort voor de jaarvergadering van

waren gegeven van J.w. Enschedé te Haarlem die een biografie

1895. Bibliothecaris Louis D. Petit moet overdonderd zijn geweest

over Kruseman aan het schrijven was. 3 Het zou tot 1900 duren

door de hoeveelheid. Hij had dan ook nog geen tijd kunnen
vinden alles te bekijken, maar: 'Beter dan mijne woorden zal eene

aleer deze correspondentie daadwerkelijk in de bibliotheek een
plaats zou vinden. Bij binnenkomst bleken de ruim tachtig banden

persoonlijke bezichtiging U een volledig denkbeeld kunnen geven

er maar liefst 120 te zijn. En ook nu moest Petit meedelen dat de

Dierbaar Magazljn

omvang van het legaat hem had verhinderd alles tijdig te catalogi-

IlO

seren. Maar het belang van de collectie vatte hij kernachtig samen
met de opmerking, dat zij een onuitputtelijke bron zou vormen
voor de geschiedenis van onze letterkunde van 1840-1885. Brieven
van Da Costa, Hofdijk, De Génestet, Hasebroek, Busken Huet,

\\

Beets, Pierson, Van Zeggelen en van een groot aantal andere
Nederlandse letterkundigen. 4

·~·i\

~~.,~ ... ~~w"-..~

En nog was dit niet alles. Op 5 maart 1929 ontving bibliothecaris

Twee brieven in band xxx

A.A. van Rijnbach een brief van HD. Tjeenk Willink jI. met de
vraag, of de Maatschappij ook geïnteresseerd zou zijn in de parti-

de Maatschappij te doen toekomen. Want hoewel A.C. Kruseman

culiere correspondentie van Kruseman. Hij memoreerde dat de
handschriften en Krusemans correspondentie met zijn auteurs al

zich ervan bewust was, dat er in al deze brieven niets was wat enig
schrijver zou kunnen benadelen, 'worde daarvan nochtans kiesch

in het bezit van de Maatschappij waren, en deelde mee dat hij in

heidshalve geen openbaar gebruik gemaakt voor den dood van
hen die ze schreven en onder toezicht van den bibliothecaris'.5

de boedel van wijlen zijn tante mevr. de weduwe J. Nieuwenhuijzen Kruseman nog meer bundels brieven had aangetroffen.

De circa vijfduizend brieven alsmede de 1I64 uit de schenking

Van Rijnbach reageerde per ommegaande. Op zijn voorstel de

uit 1900 werden voortvarend in de brievencatalogus van de

brieven op te komen halen, nodigde Tjeenk Willink hem uit naar

opgenomen. Van Rijnbach kon in 19lO melden dat 'door de goede

Haarlem te komen: 'Ik heb daar de geheele correspondentie,

zorgen der Directie der U.B. de brieven alle geïnventariseerd zijn,

die wel wat te omvangrijk is in haar geheel mede te nemen naar

zodat het nazoeken daarvan zeer vergemakkelijkt is,.6 Krusemans

Leiden.' Op 2 april werd de zaak beklonken en nog diezelfde dag

laatste wilsbeschikking was eindelijk uitgevoerd.

verstuurde Tjeenk Wil link 33 bundels brieven naar Leiden. Zowel
hij als Van Rijnbach vroegen zich af, waarom deze brieven niet

UH

Zijn nalatenschap dient nu, zoals hij wenste, velen tot nut,
want wie anno 1995 deel 7 van de 'Brievencatalogus van de

UB

eerder bij de andere handschriften uit de nalatenschap waren

Leiden' (1989) ter hand neemt, vindt de brieven er van A tot Z

gevoegd. Een verzoek om inlichtingen aan Maatschappij-secretaris

beschreven op de pagina's 2305-2384: van F. Adama van Schelterna

Damsté leverde geen antwoord op, althans het raadsel kon niet
worden opgelost met behulp van de bewaardgebleven archicf-

J.C Zimmerman.

correspondentie. Enschedé had ze destijds, naast de al eerder
genoemde auteursbrieven, ter inzage gekregen van
DI.

J. Nieuwenhuijzen Kruseman. Mogelijk dat laatstgenoemde de

inhoud van de brieven nog te particulier vond om ze toen al aan

en J.A. Alberdingk Thijm tot

w.J. van Zeggelen en

Hans Luijten

'Pracht en pronkstuk
van het Nederlandsch Maecenaat'
Het Museum Catsianum van W.C.M. de Jonge van Ellemeet
([SU-[888)

Op 3 september

[859

schreef Frederik Muller vanuit Amsterdam

weergegeven. In

IS39

promoveerde hij en trouwde met zijn achter-

aan Johannes Tiberius Bodel Nijenhuis: 'Dat Testament van CATS heb

nicht jonkvrouw Wilhelmina Cecilia Petronella de Jonge ([816-

ik bij M. Nijhoff op diens M.S. veiling in April gekocht met alder

(879).

andere stukken v. Cats voor f

400,-

maar, ik heb ze weer (zeer

III

Uit het huwelijk werden acht kinderen geboren.

De Jonge van Ellemeet bekleedde verschillende bestu urlijke

goed) verkocht aan Jonkhr. de Jonge v. Ellemeet uit Middelburg.

taken: hij was onder meer burgemeester van Oostkapelle

Dit kwam alles, Testament, Huishoudboek, plan v. Zorgvl. Ridder

1853),

en Adeldiploma, brieven enz. uit den boedel der Gravin v. Bijlandt

Kamer der Staten-Generaal. Op [ juli 1888 overleed hij te Oost-

(1841-

lid der Gedepu teerde Staten van Zeeland en van de Eerste
De Musea uit

1870

en

188 7

en was op een kasteel bij Breda sedert onheugelijke tijden bewaard
door de dochter v. Cats, Anna [... l.'[
Muller was niet de enige die belangrijke documenten en
boeken van, over, of in verband met Jacob Cats

(1577-1660)

aan de

JYIUSEU~1

Zeeuwse verzamelaar verkocht. De Jonge van Ellemeet begon aan

CATSIANUM

zijn collectie catsiana als student en de periode waarin zij tot stand
komt , nam op zijn minst 48 jaar in beslag. Aan het eind van zijn
leven schonk hij de verzameling in haar geheel aan de Maatschappij.

W. C. M. DE JONGE VAN ELLEMEET.

De collectioneur en zijn verzameling
Willem Cornelis Mary de Jonge van Ellemeet werd op 5 mei

[8u

<f

W

,Ç.}ft.

DE JONGE VAN fLLEMEET

~837-1887 .

geboren te 's-Gravenhage. Als enig kind van Marinus de Jonge en
TWEliOE VEIUIHROERDE UITGAVE

Maria van Outhoorn was hij reeds op zijn dertiende wees.

1839-[870,

Kort daarvoor maakte Pasquier de Jonge een miniatuurportret van
hem.
Ellemeet volgde het gymnasium in Voorschoten en liet zich in
1829

inschrijven als rechtenstudent te Utrecht, waar hij een

luxueus leven leidde. Hij bezat een rijk gemeubileerd huis aan de
Voorstraat, eigen rijtuigen, paarden en honden, en maakte reizen
door Europa. Uit het eind van zijn studietijd dateert een portrettekening van Cornelis Kimmel waarop Ellemeet zelfbewust is

I

Vil.
(',rl'CRI.: .
s·C It A \' ~:NIIAG f..
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u S x IJ HO F F.
1887.
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De Jonge van Ellemeet
op twaalf- jarige leeftijd
De 27-jarige student

kape ll e in Hu ize Overd uin. I-Iet buiten

stukken ove r de boedel en de yerdel ing

met zijn prachtige tuin st,lat er nog
steeds aan de Dunoweg.2

onder de erfgenamen; en portefeuill es
met teke ningen van en naar de ill ustraties in Cats' werken. Aa n het eind volgden

De familie Oe Jonge behoort tot een
oud Zeeuws ges lac ht, dat teruggaat tot de
vijftiende eeu\\'. Het is denkbaar dat dit een

ee n opsomm ing van de aankopen nadat de
catalog us was gedrukt, enkele aantekeningen
en een overzicht van alle opge nomen boekuitgave n. De tweede catalogus, nu m et inhoudsopgave, volgde de bovenstaande opzet. Oe porteteuilles

van de drijfveren is geweest \'oor het zo geestdriftig verzam elen van werken en docum enten die
met de dichter en staatsman uit Zeeland te maken hebben.
Maar ook de omstandigheid dat het gezin drie jaar op Zorgvliet
geweest. 3

werden echter uitgebreid met kaarten, medailles en curiosa,

- het huidige Catshuis - woonde, kan van invloed zijn
Bovendien is er vanaf de jaren twintig sprake van een nationale

één afdeling bevat inmiddels alle tekeningen en in een aparte
afdeling kreeg de correspondentie rondom het Museum een plaats. 5

opleving in de belangstelling voor Cats: er verschijnen nieuwe
uitgaven, bloemlezingen en studies van diens werk, en Brouwers-

Ellemeet blijkt maar weinig te hebben weggegooid . Naast de
vele brieven en kaartjes geven de overgeleverde rekeningen van de

haven krijgt een groots standbeeld. Daar komt bij dat het

boeken evenals die rondom de eerste catalogus een goed inzicht in

verzamelen Ellemeet blijkbaar in het bloed zat. Naast de Cats-

de contacten en de bestedingen. Alleen al in

collectie bracht hij honderden aquarellen bijeen en stond hij

quariaat Beijers voor f

bekend als kweker van zeldzame agaven. 4

honderd exemplaren van het Museum ontving de opdrachtgever

907,6[

1870

en

1887,

verscheen er een catalogus getiteld

werd bij anti-

besteld. De rekening voor de vier-

enkele weken daarna. Het totaal bedroeg f
Twee keer, in

[8 70

1087,9 5

papier de grootste onkostenpost vormde: de

22

waarbij het

riem papier kostte

Museum Catsianum, die Ellemeet voor eigen rekening uitgaf.

f

De boeken kwamen niet in de handel maar werden geschonken,

De uitgave, op 'best English toned paper', was dan ook royaal

nadat ze eigenhandig door de 'directeur' waren gesigneerd.

opgezet.

440,-;

het drukken, inclusief voor- en nawerk:

f

376,-.6

Beijers gaf de eerste catalogus uit, Nijhoff de tweede, en in beide

Ellemeet stuurde genummerde exemplaren naar yerschillende

zijn de literaire werken, de documenten en (overige) rariora
gesplitst. Een inhoudsopgave ontbrak in [870, maar het boek was

personen en instanties. Hoogwaardigheidsbekleders, boekhandelaren, literatoren, vrienden en bibliothecarissen waren, zoals velen

redelijk overzichtelijk opgebouwd: werken van Cats; geschriften

lieten weten, aangenaam verrast door de gift. Ook leesgezelschap-

waarin werk van hem voorkomt; boeken of geschriften die op

pen en maatschappijen zoals Arti, Tot Nut van 't Algemeen,

hem betrekking hebben; handschriften, diploma's en andere

Felix Meritis, het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap en

documenten tot aan zijn overlijden; afschriften van octrooien;

de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, ontvingen een

'Pracht en pronkstuk van het Nederlandsch Maecenaat '
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exemplaar.? Zij die niet hadden gereageerd kregen later een brief-

verguld portret van Cats, geba-

kaart ter controle, zodat menigeen zich alsnog geroepen voelde te

seerd op de prent die naar het

bedanken voor het geschenk. Sommige excuses werden, om een

standbeeld in Brouwershaven is

extra beroep te doen op begrip voor de omissie, gemaakt op rouw-

gemaakt. I2 We weten dat deze

papier.
Het Twaalfde Taal- en Letterkundig Congres van de Maat-

uitgave vanaf maart

maandelijkse afleveringen

/1/ _

schappij, waarvan Ellemeet voorzitter was, werd in de zomer van

(à f

/1/

1872

te Middelburg gehouden. Zo'n honderd vooraanstaande deel-

nemers aan het congres kregen een uitnodiging zijn landgoed
Overduin te bezoeken en ook daar werden catalogi uitgedeeld .8
De meeste complimenten in de reacties betroffen de kennis,

0,15)

1870

"3

Jil _

in tien

1/1/ _

:; . '()

werd verkocht, door-

Il iU

dat het omslag van de eerste

il/

Het is lastig te achterhalen
u.

wat na de publikatie van de
eerste catalogus aan boeken is

waarderende woorden voor de moeite, tijd en niet te vergeten het

verworven, omdat de beschrij-

geld dat hij er voor over had gehad; zijn professionele en ruimhartige opstelling maakte hem tot voorbeeld voor anderen.

vingen daarin vaak summier en
onvolledig zijn. Ik schat dat het

•

~_

L.

Na enige tijd kwamen reacties los in kronieken en tijdschriften

aantal werken van Cats zelf met

waarin bezitters van catsiana verslag deden van de varianten in

een kwart is uitgebreid. Vooral

hun eigen
Uit de lijst van aankopen die werd toegevoegd nadat de catalogus was gedrukt, valt op te maken dat
Ellemeets verzameldrift niet bepaald afnam. In De Navorscher van
februari

1872

somde hij nog eens het 'aanzienlijk cijfer nieuwe

bijdragen' op dat hem tussen

1870

en

1872

was 'toegevloeid'.10

Hij kocht zoveel mogelijk beschikbare edities, vertalingen
(in het Duits, Frans, Engels en Deens) en afwijkende exemplaren

~
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werken uit de kring rondom
Cats (met daarin gelegenheidspoëzie van hem) en vele recente studies werden nog aangekocht;

Rekening van antiquariaat Beijers,

daarnaast werd er beslag gelegd op enkele nieuwe documenten en

I

brieven. Tot op het het laatst van zijn leven bleef Ellemeet kopen.
Op de valreep verwierf hij de monumentale eerste druk van Alle de

wercken ui t

1655. 14

van dezelfde druk, waardoor het Museum boekhistorisch waardevol
materiaal bevat. Er is van de octavo-editie Al de werken van Jacob Cats

_

aflevering voorin is ingeplakt. [3

oordeel kundigheid en vlijt van de verzamelaar. Tevens waren er

exemplaren. 9

_

d,' -

De documenten

bijvoorbeeld een exemplaar op zwaar en één op gewoon papier."
Het ene heeft een omslag in rood, het andere in paars, met in het
midden van het voorplat een reliëf-medaillon van het portret van

Het grootste gedeelte van de documenten heeft betrekking op het
wel en wee van de erfgenamen van Cats, tot ver in de achttiende

Cats en profil. Op de rug van de beide fraaie bandjes staat een

eeuw. Het gaat vooral om notariële stukken: processtukken,

januari

1871

De documenten

extracten van resoluties, koopsommen, contracten en uittreksels

II4

van pachten. Dit deel van de verzameling werd in 1869 nagenoeg
geheel uit de collectie-Risseeuw verworven.
Op de aard en het belang van enkele stukken ging
J.G. Frederiks kort na Ellemeets dood in. Hij beklemtoonde de
genealogische en cultuurhistorische waarde van de nalatenschap,
reconstrueerde hoe de zaken verliepen rondom de aandelen en
opbrengsten in de Engelse bedijkingen en inpolderingen, en gaf
enkele correcties.Ij Ook bracht hij het diploma ter sprake waarmee Cats door Karel [ te Westminster in het ridderschap was
Jacob Cats werd in

[627

door Karel [

in de ridderschap verheven
lacob Cats, Al de werken, ca.

[870

verheven. De met Carolus rex ondertekende adelsbrief (gedateerd
26 januari 1627) is voorzien van een imposant waszegel. Wat verder

verrassende kijk op wat voor soort produkten werd aangeschaft,
de gangbare prijzen en alledaagse gebruiken in het midden van de

opvalt is dat de omlijsting, versierd met dieren en planten, nooit is

zeventiende eeuw. I7 Op de hier afgebeelde pagina, die van 7 maart,

ingekleurd. Dat is wel het geval

is rechtsonder te lezen:

met de oorkonde waarin Cats'

grutten meel 6 1/2 st[uivers] een pond seep

0 - IO - 0

wapen op I februari 1629 officieel
werd bezegeld. 16

een Bos Besemen Il st. mostert

o - 12 -

t saeterdaegs wijfien 2 st.

0-2-0

voor darme luyden aen de deur

0-6 - 0

Onder de documenten

0

bevindt zich verder het
geruchtmakende testament

Ellemeets waardeoordeel over de roerende brieven die Cats'

van Cats waaruit men kan

dochters Anna en Elisabeth naar hun vader in Londen stuurden,

opmaken dat hij als miljonair is

voorzag Frederiks eveneens van commentaar. Ellemeet vond

gestorven, evenals het tot de

namelijk het briefje van Anna 'nog beneden hetgeen een tienjarig

verbeelding sprekende keuken-

kind uit den boerenstand ten platten lande, thans zou leveren',

boekje uit 1651. Ellemeet dacht
dat het van Cats zelf was, maar

waarop Frederiks sneerde: 'Over Anna's stijl en spelling had de
verzamelaar het volkomenste recht om verontwaardigd te zijn,

Frederiks toonde al aan dat het

maar of de jonkvrouwen van Overduin op twaalfjarige leeftijd

de administratie bevat van het huishouden toen Cats als gezant in
Engeland zat. Deze geldelijke verantwoording van Cats' beheer
werd bijgehouden door Willem en Catharina Havius. Het geeft een

konden wedijveren met Lisabeth Cats is nog zoo heel zeker niet.'18

'Pracht en pronkstuk van het Nederlandsch Maecenaat'

De boeken, tekeningen en prenten
Ellemeet heeft vanzelfsprekend weinig systematisch kunnen
zoeken en verzamelen, waardoor het overzicht niet helemaal
compleet is. Een betrouwbare, descriptief-analytische bibliografie
mag van hem ook niet worden verwacht. Trouwens, aan de
gecompliceerde drukgeschiedenis van Cats' werken heeft zich tot
op heden niemand gewaagd. Ondanks de onvolledigheid zal de
Leidse verzameling hiervoor hoe dan ook het pièce de resistance
vormen. [9 De meest uiteenlopende edities van de verschillende
uitgaven werden immers verzameld: van polyglottische, dure
eerste drukken tot uitgaven die voor steeds grotere bevolkingsgroepen toegankelijk en betaalbaar waren: citaatloos, met alleen
de Nederlandse teksten en in onmiskenbaar goedkope uitvoering.
Het gaat om edities met variaties in formaat, papier, typografie,
illustraties et cetera, waardoor er op den duur voor elk wat wils
was, voor de maatschappelijke bovenlaag en voor de sociaal lager
geplaatsten. 2o
Ellemeet kreeg in oktober [864 een - in zijn woorden onschatbaar en 'allermerkwaardigst' - exemplaar van de SpieBel vanden ouden

ende nieuwen tijdt ('s-Gravenhage
leraar Johannes van

Vloten. 21

[632)

ten geschenke van de hoog-

Hij vond het een 'sieraad mijner

verzameling'. Van Vloten verhaalt dat hij het boek begin

[86[

bij

Kemink & Zn. te Utrecht 'voor weinige stuivers meester' werd.
Het zag er onooglijk uit. Het boek had waterschade, de perkamenten band was half vergaan en er stonden veel handschriftelijke
aantekeningen in. Had men er wat beter naar gekeken 'men
zou alras de hand van den beschryver herkend, en er die van CATS
zelf in gevonden hebben [... l. Het is het exemplaar, dat den

Cats' wapen werd in februari

1629

officieel bezegeld
Cats' huishoudboekje uit

16jl ,

p.
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Dit exemplaar is werkelijk een uitermate belangrijke bron
waaraan men kan zien hoe Cats werkte . Het bevat enerzijds
correcties voor de tweede editie die nog hetzelfde jaar bij Isaac

j
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Burchoorn zou verschijnen en lijkt anderzijds als notitieboek voor
vele nieuw gevonden citaten te hebben gediend. Cats noteerde
(voor eigen gebruik) citaten uit de klassieke en Franse literatuur,
met naar het zich laat aanzien Ronsard als favoriet. Er zijn nieuwe
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'Affgeset Door M.F.H. vander Ley. A" 1641'. Hieronder zijn de
bundels Proteus ofte minne-heelden verandert in sinne-/Ieelden. Rotterdam
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is. Cupido staat er met zijn fakkel in stelling tegenover de Dood,
die een schedel vasthoudt. 23

Ol·is

De bibliotheek van Cats moet uiteen zijn gevallen, zoals is op
te maken uit een paar summiere, testamentaire, aanwijzingen.
Door Cats geannoteerd exemplaar van

De herziene tweede druk van de SpieBel

de eerste druk van zijn SpIeWI uit 16J2

met de doorgevoerde wijzigingen

De meeste boeken werden verdeeld tussen de vijf zonen van

'Pracht en pronkstuk van het Nederlandsch Maecenaat '

'de Heer en Vrouwe (Anna) van Waernhout, - den Heer van

werkjes van Cats moet een beslissende stimulans zijn uitgegaan.

Slingelandt, Baljouw van Suijthollandt, en Jacob Havius, elk naar

Hier ligt de basis van het Museum 28
Van een groot deel van de boeken, documenten en tekeningen

zijne keuze'.

lI 7

van de Venne, Cats' vaste illustrator. Meer dan eens wijken die

blijft het de vraag hoe en wanneer het in Ellemeets bezit is
gekomen. De eerste catalogus bevat soms wel aanduidingen als:

Embleemprent 1 in

ontwerptekeningen (in details) af van de prent, zoals onder meer

' uit de collectie van' en 'gekocht op de veiling van', maar er zijn

Rotterdam

te zien is op die voor het tweede embleem in de Maechden-phcht.

veel gevallen waarbij geen vermelding van de herkomst wordt

Titelprent van

genoemd. Af te leiden is dat naast de Groebe-verwerving de

Middelburg

De verzameling bevat verder vele voortekeningen van Adriaen

Op de uiteindelijke gravure verdwijnt de vliegende minnegod
boven de fuik, hier gebruikt als zinnebeeld voor het huwelijk;
eenmaal erin kun je er niet meer uit, dus trouw niet te overhaast,
zo luidt de toepassing. 24 Ook zijn er enkele losse prenten, waar-

2

Q.J0D

onder het sprekende portret van Cats door Pieter Dubordieu dat

PERDlDIT. OPTAT.
1.

later opgenomen zou worden in sommige exemplaren Alle de
wercken. 25 De serie gezichten op Zorgvliet bevat onder andere een
gravure 'Een der schoonste gesigten van 't vermaarde perk van
Sorgvliet', onderdeel van het noordwestelijk deel: zij is van
Johannes vande Avelen en Nicolaas Visscher. Een van de drie in
het Museum aanwezige reeksen is ingekleurd. 26
De herkomst en de tipgevers
[n de A/Bemeene konst- en /etterbode van

21

mei

1841

gaf D. Groebe een

beschrijving van zijn Cats-verzameling. Zij was afkomstig uit de
boekerij van T.B. Groebe, boekhandelaar te Amsterdam.
Op Groebes overzicht kwamen reacties en aanvullingen, en drie
afleveringen later pleitte G. Lauts voor een completere en betere
bibliografie.27 Binnen dit klimaat van toenemende belangstelling i
Ellemeet begonnen met collectioneren. Hij is het die de boeken
van Groebe verwerft en van deze aankoop van veertig werken en
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J. Cats, Proteus,

162 7

J. Cats, Seif-stryt,

1625
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IIS

Prent op p.

709

in

J. Cats,

's Werelts beB'n, Dordrecht

[637

Gegraveerd portret van Cats door
M. Natalis naar P. Dubordieu

volgende aankopen van groot belang zijn geweest: die van
J.E. Risseeuw te Oostburg, verkoping in IS69;2 9 die van
A.G.A. Ridder van Rappard op 13 november IS69, geveild bij
Beijers;3 0 en de collectie-I- Meulman, verkocht door F. Muller en
M. Nijhoff op 22-27 november 1869 te AmsterdamY 1869 was dus
een topjaar. Gekocht werd verder bij Weddepohl en op de
veilingen van onder meer Van Doorn, Van Stock urn & Zn.,
De Vries en Schepper.
Ellemeet noemt enkele van zijn informanten en leveranciers,
met name 'Den kundigen, en zóó bij uitstek humanen en belanglozen boekhandelaar Johannes Muller Senior', F. Muller en
W.J. Mees (Amsterdam), Nijhoff en Jacob (Den Haag), Beijers
(Utrecht), Moone (Delft), Vyt (Gend), Vis Blokhuijzen
(Rotterdam), Landtsheer en Van Benthem & Jutting (Middelburg),
evenals Eekhoff (Leeuwarden). Andere behulpzame tipgevers
komen naar voren in de brieven die naar Oostkapelle werden
gestuurd. Een erg belangrijke informant was A.J. Bakhuizen.
Muller en Beijers brachten herhaaldelijk adviezen uit en gaven
door wat er op welke aucties werd aangebodenY Vooral Beijers
betoonde zich jarenlang gedienstig. Voordat hij in 1872 zijn nieuwe
catalogus rondstuurde, kreeg Ellemeet de eerste keus - de catsiana

waren alle op voorhand aangemerkt. 33 Ongehoord rijk was
het aanbod destijds. Negen jaar eerder had Beijers maar liefst
27 werken van Cats in de aanbieding (de verkoop was op 27 oktober

'Pracht en pronkstuk van het Nederlandsch Maecenaat'

1863). Ellemeet maakte aantekeningen

makers, de kwaliteit van het papier en

Gekleurde voortekening van

en noteerde prijzen in zijn exemplaar

afwijkingen in de paginering. Enkele

A. van de Venne voor het embleem

voor 'eigen gebruik'. Keer op keer

boeken werden summier gecollatio-

bevestigt de nalatenschap dat de
Utrechtse veilinghouder woord hield

neerd en verscheidene kregen de aanduiding 'zeldzaam' of 'zeer zeldzaam',

toen hij op 16 december 1872 schreef:

maar een goed overzicht van de unici-

'Ik blijf steeds een oog houden op al wat
naar Cats riekt.'H

teit van bepaalde uitgaven kon hij niet
altijd hebben. Een enkele keer liet hij
zich gaan en merkte hij euforisch op
'Prachtexemplaar', noemde het ophef-

De commentaar van Ellemeet in de
catalogus

INFECTVM PETITVR. PIGE T PERACTI.

fen van een reeks 'Groot Jammer!',
beoordeelde afbeeldingen als 'afzigte-

I/,

Een groot voordeel is dat de meeste

lijk', 'zeer slecht geslaagd' of 'koddig',

manuscripten zijn afgeschreven of dat
pogingen zijn ondernomen. Soms staat
er een opgave van de inhoud of een
samenvatting. Het afschrijven gebeurde
voornamelijk door Ellemeet zelf, deels
door zijn zonen en deels door
H.M. Kesteloo, secretaris en ontvanger
van de gemeente Domburg.>5

en moest bemerken dat een editie van
de Trouwrins uit 1806 op 'keukenpapier'
was gedrukt: 'In één woord eene allerslordigste schooluitgave'.
Niet alles wat in de catalogus staat,
is nog aanwezig. François Schillemans'
prent van de Nationale Synode te
Dordrecht die werd gedrukt op 'ligt gele

Op sommige plaatsen in de catalogus

zijde' is inmiddels zoek. Cats schreef op

klinkt de stem van de verzamelaar op.

deze Synode een gedicht en Ellemeet

Treffend karakteriseerde hij bijvoorbeeld

liet zich naar aanleiding hiervan,

Cats' bitse brief aan zijn nicht Jacobina
als 'onmalsch' en noemde hij een van de

opvatting over zijn eigen starre tijd

liederen in een verzamelhandschrift 'vrij
équivoque'.3 6
Bij de boeken ging zijn aandacht
vooral uit naar de prenten en hun

bij uitzondering, een ondubbelzinnige

S
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Onghelijcke

ontvallen:
Aldus zong en jammerde de man,
ruim twee eeuwen geleden, dien
men noch van ongeloof, noch van

'lnfectum petitur'
Het tweede embleem in J. Cats,
Maechden-plicht , Middelburg 1618

[[9
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modernisme, zal verdenken. Inderdaad, wie op Walcheren bijna
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een halve eeuw woont, zal met mij instemmen, dat ware Cats

J. van de Avelen, 'Het noordwestelijk deel van Sorghvliet'
Brief van

J. R. Thorbecke,
17

augustus

IS70

heden weder op Munnikenhof, bij Grijpskerken, woonachtig,
hij den geest van leerstellige godsdienstzin, zonder Christelijke
godsvrucht, uit zijn' tijd zou terugvinden. Op Walcheren, waar,
gelijk een predikant te Genève mij vroeger eens zeide, toen ik
hem den toestand onzer
Kerk, trachtte af te schilderen, 'on paraît être plus
Calviniste que Calvin luimême'Y
in de Nederlands Hervormde Kerk te Groede, waar Cats in 1616
Varietas delectat

kerkmeester was gewordenY'
Ook andere opmerkelijke details zijn er te vinden. Beijers liet

Wat direct opvalt aan de ver-

weten dat hij voor de catalogus zo graag het nieuwe Elsevierlettertype zou willen gebruiken 39 ; Christiaan Kramm, de ont-

zameling is haar diversiteit.

werper van de gedenksteen van Cats, schreef op 24 september 1870:

Wanneer men door het

'Later heb ik als iets curieus gevonden dat op ZorBvliet, de buiten

museum wandelt, openbaart

luiken der kruisramen aan de binnen zijde met zinne-beelden in

zich niet alleen zijn rijkdom,

het graauw (Camaieux) door A. van de Venne beschilderd

maar dienen zich ook aardige

waren';40 en het blijkt dat Ellemeet boeken, waaronder natuurlijk

details aan. Behalve de reeds

van Cats, naar de bibliotheek in Bloemfontein stuurde,

genoemde bonte verzameling

ten behoeve van de 'Hollandsche boeren in den Oranjevrijstaat'Y

documenten en boeken is er

De catalogus heeft ook lexicografisch een enkel spoor nagelaten.

het eikehouten wapen van
Cats, afkomstig van de kerk-

De tweede uitgave van het Museum diende namelijk als bron voor
de makers van het Woordenboek der Nederlandsche taal. 42

bank te Groede (in ZeeuwsVlaanderen ). Een replica van

In 1887 vindt men in het boek (nog steeds) geen enkele toelichting, kennelijk omdat het niet in de handel kwam. 43 Wel is bij

dit wapen is nog altijd te zien

wijze van voorwoord, en niet zonder trots, een korte brief van

op de kerkbank van de familie

Thorbecke afgedrukt. De staatsman citeerde in een lovende reactie

'Pracht en pronkstuk van het Nederlandsch Maecenaat'
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HET GESCHENK VAN DEN HEER DE }O:<EGE VAN ELLEM EET.
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De overdracht
Over de overdracht van de collectie wordt voor het eerst bericht
in De Nederlandsche spectator. Tijdens de jaarvergadering van [6 juni
[887 zegt Ellemeet dat hij na 'rijpe overwegingen' het, aldus de
notulist, 'schoone geheel, dat hem zoo na aan het hart ligt' aan de
Maatschappij wil aanbieden. De voorzitter bedankt daarop de
edele en edelmoedige gever 'in de warmste bewoordingen'.44
In het daarop volgende nummer drukt het blad een illustratie
af, gemaakt door Johan Michael Schmidt Crans. Te zien is hoe
Ellemeet een met torens gekroonde maagd de hand schudt.
Zij zal, gelet op het onderschrift waar ze als 'letterkunde'
sprekend wordt ingevoerd, de gepersonifieerde Maatschappij
voorstellen. Op haar kleed staat het wapen van de stad Leiden.
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De plechtige overdracht werd verricht op 5 november [887.

met d"lIckbuth.eyt t'nlf..ncca.

.--t

Dankbaar neemt zij de schenking in ontvangst. 45 Hoofd en
kleding van de schenker, inclusief het speld je op de revers,
is gemodelleerd naar een portretfoto op latere leeftijd. 46

Ccduq rijn ctp"ao:Jl.

J. CA'n.

Horatius' Ode 111 ,30 om de onsterfelijke waarde van de verzameling
uit te drukken: hij noemde haar een monumentum aere perenmus,
een gebouw duurzamer dan brons. De oorspronkelijke brief uit
1870 is zorgvuldig bewaard gebleven.

De Spectator bericht: 'Aandoenlijk was het te zien hoe de grijze
verzamelaar en schenker van deze eenige collectie, als voor het
laatst, terwijl zij noch zijn eigendom waren, die fraai gebonden
boekdeelen, of die opmerkelijke handschriften enz. ter hand
nam en de bizonderheden er van aan de aanwezenden
verklaarde.'47
Tussen 1850 en 1860 is De Jonge van Ellemeet de rijkste man van

Horatius' Ode

lil,

30 om de onsterfelijke waarde .van de verzameling

Zeeland. De jaren daarna staat hij op de tweede en vierde plaats. 48

uit te drukken: hij noemde haar een monumentum aere perennius,

Vanwege zijn financiële armslag kon hij veeleisend zijn en de kost-

een gebouw duurzamer dan brons. De oorspronkelijke brief uit
[870 is zorgvuldig bewaard gebleven.

bare verzameling weerspiegelt dit. Zij bevat tevens onschatbare
informatie over het leven en werk van Cats, en is daarmee boek-,

Het bericht over de overdracht van
het Museum in De Nederlandsche spectator
van

1887
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cultuur- en literairhistorisch

[22

van groot belang. Daarnaast
vormt zij een mooi voorbeeld
van verzamelen op een specifiek gebied in de tweede helft
van de negentiende eeuw,
van de wijze waarop met het
beschikbare materiaal werd
omgegaan en hoe dit werd
gewaardeerd. Joan RoëIl prees
op 26 oktober [88 7 de tweede
uitgave van het Museum
Catsianum en daarmee de verza-

meling van de Zeeuwse aristocraat met weidse, maar ware
woorden. Niet ten onrechte
.J I,,·. M ,·. W. C. M. de JOlig e VOII E ll c"'cct
181J-18 8H

noemde hij haar een 'Pracht en
pronkstuk van het Nederlandsch Maecenaat' .49

Hannah Leuvelink

De kinderboekencollectie van A. C. Loffel t
En zie, met vreesselijk gehuil
Spert nu de wolf zijn' rooden muil,

eerste helft van de negentiende eeuw. Boeken dienden in de eerste

En eer Roodkapje redding vindt,
Verscheurt hij het onnoozel kind![

tweede plaats. 2
Die opvatting had niet alleen haar weerslag op de inhoud van
de werken, maar ook op de uiterlijke verzorging van de boeken.
Als er al illustraties in de verhalen werden opgenomen,
dan hadden die veelal een sober karakter. Er werd gebruik

[23

plaats tot stichting van het jonge volk; het vermaak kwam op de

Aldus eindigt het sprookje en daarmee ook het leven van
Roodkapje in J.P. Heyes Sprookjes uit de oude doos (circa 1840). Hoewel
er ook versies van het bekende sprookje bekend waren met een
minder dramatisch slot, zal het niemand verbazen dat de voorkeur van onze zedeprekende voorvaderen in de vroege negentiende eeuw uitging naar de tragische variant. Roodkapje moest

-
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gemaakt van oude technieken (kopergravure en houtsnede)
om de verhalen van plaatjes in zwart/wit te voorzien. Kinderboeken met illustraties in kleur zien we nauwelijks in die tijd,
hoewel de technische mogelijkheden daartoe (met name de lithografie) wel degelijk voorhanden waren. Dergelijke kleurenprenten
zouden de kinderboeken naar de mening van de toenmalige uitgevers te duur hebben gemaakt.3 Maar ook de behoefte aan goedverzorgde, aantrekkelijke kinderboeken lijkt te ontbreken in de
heersende calvinistische opvattingen van die tijd.
Zowel het eerder geciteerde fragment als de bijpassende prent
zijn afkomstig uit het exemplaar van De Sprookjes uit de oude doos dat
deel uitmaakte van de kinderboekencollectie van Anton Cornelis
Loffelt (184[-1906).4 Deze Haagse bibliofiel en toneelcriticus legde
zich toe op het verzamelen van kinderboeken. Zijn voorkeur ging
uit naar de werken waaraan wél de nodige ( uiterlijke) aandacht
was besteed; die kregen een plaats in zijn omvangrijke collectie.
Loffelts exemplaar van De sprookjes was dan ook een stuk fraaier dan
gebruikelijk. In plaats van de gebruikelijke zwart/wit-illustraties,
werd het sprookjesboek versierd met prachtige met de hand in-

haar ongehoorzaamheid met de dood bekopen om voor de jeugdige lezers als afschrikwekkend voorbeeld te kunnen dienen.
Dergelijk moralisme is kenmerkend voor de kinderlectuur uit de

gekleurde prenten (in steendruk).
Loffeits verzamelwoede richtte zich vooral op dergelijke fraai
uitgevoerde boeken (overigens ook die welke niet voor een
jeugdig publiek bestemd waren). De oudste werken dateren uit

J.P. Heije, Sprookjes uit de oude doos.
Amsterdam

1846

Dierbaar MagazIjn

het midden van de achttiende eeuwen de meest recente uit de
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beginjaren van onze eeuw. Daardoor geeft de collectie een goed

keuring konden wegdragen, hadden zijn warme belangstelling en

beeld van de ontwikkeling van het geïllustreerde kinderboek in

kregen een plaats in zijn Haagse bibliotheek.

ruim anderhalve eeuw.
De collectie vormde om die
reden een belangrijke bron

tiende eeuw een florerende kinderboeken produktie. Het was de
Londense meesterdrukker Edmund Evans en de kring van kunste-

kinderboeken: de eerste serieuze

naars die zich rond hem verzamelde, die verantwoordelijk was

studie naar de geschiedenis van

voor deze bloei. Walter Lrane leverde in eerste instantie de frisse,

het Nederlandse kinderboek.';

heldere en kleurrijke ontwerpen die aan de basis stonden voor de

De oudste kinderboeken van voor 1800 - zijn vaak voor-

prachtige illustraties in de uitgaven. Evans wist deze op ongeëvenaarde wijze in kleur te drukken in de vorm van houtgravures.

zien van fraaie kopergravures.

Randolph Caldecott en Kate Creenaway volgden het voorbeeld

Gedurende de negentiende

van Crane en leverden de inmiddels wereldberoemde plaatjes,

eeuw zien we de opkomst van

die nog altijd tot de verbeelding spreken van generaties jongere en

de prenten in steendruk.

oudere lezers.
Maar zijn bewondering voor het Engelse kinderboek, betekende

met de hand gekleurd door de

niet dat de situatie in eigen land LotJelt niet aan het hart ging.

zogenoemde 'inkleurders';

Hij wilde niets liever dan dat Nederlandse uitgevers en kunste-

kleurendruk was niet gangbaar

naars het Britse voorbeeld zouden volgen en zette zich daar ook

voor kinderboeken. 6 Na om-

actief voor in. Hoewel de verrichtingen van '/\rts & Lraft'-kunste-

streeks

naars als Walter Lrane in kleine kring op de voet werden gevolgd,

1840

trad een periode

van verval in. De massaproduk-

was het LoffeIt die de Britse kinderboeken bij het grote publiek in

tie van goedkope (stichtelijke)

Nederland introduceerde. In

lectuur leidde ertoe dat er in

genootschap Pulchri een tentoonstelling in onder de titel Engelsche
prentkunst voor groote en kleine kinderen. De expositie werd een doorslaand

Nederland nog maar zelden
Lcmdon 1888

In tegenstelling tot de belabberde situatie in ons land, kende
vooral de Engelse boekhandel in de tweede helft van de negen-

voor Elize Knuttel-Fabius' Oude

De afbeeldingen werden later

W. Crane. Latle Red RldlnB Hood.

omringende landen werden gepubliceerd en die LofJelts goed-

fraai geïllustreerde kinderboeken op de markt kwamen. Erg tevre-

1893

richtte hij voor het Haagse

den over deze gang van zaken in de wereld van het Nederlandse

succes en was na prolongatie in Den Haag ook nog te zien in
Haarlem, Amsterdam, Utrecht en Arnhem. In dag- en weekbladen

kinderboek was LoffeIt uiteraard niet.? Maar zijn belangstelling

verschenen lovende kritieken, al dan niet van de hand van LotJelt

hield niet op bij de landsgrenzen. Ook de kinderboeken die in de

zelf!8 De expositie kan worden opgevat als een pleidooi voor een

De klnderboekencol/ectie van A .C. Loffelt
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Ihr Wulf .,.,hrn .h,
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I S", Red Itfdillg Ifood gut didureJhenot
1I011\el
And livt:d lIJppil)' theu: tllJ . he dled.

waarvan Loffelt lange tijd lid was

(kinder)boek. Alle aandacht voor het

geweest. Behalve de kinderboeken

Engelse schoons vestigde pijnlijk de

betreft het kunstboeken in verschillende

aandacht op het gemis aan dergelijk

talen. In het verslag van de bibliothecaris

drukwerk in ons land, met een toch zo

van dat jaar staat te lezen dat 'de zeer

rijke grafische traditie.

belangrijke verzameling kinderboeken

Na de tentoonstelling werden de

van den heer LoffeIt [was geschonken],

eerste initiatieven ontplooid voor enkele

bestaande in

fraai geïllustreerde kinderboeken.

en nieuwe prentenboeken in de Neder-

Het Engelse voorbeeld van de hout-

landsche en de drie moderne talen,

gravure ten spijt, koos men hier voor de

waaronder vooral de Engelsche,
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keurig bewaarde oude

techniek van de steendruk. Niettemin

geïllustreerd door kunstenaars als Walter

leverde het verscheidene zeer geslaagde

Crane en Kate Greenaway van bijzon-

boekwerken op, waaronder Theo van

dere waarde zijn.'IO En niet ten onrechte!

Hoytema's Het leeltjke jonBe eendje, volgens
velen het mooiste kinderboek ooit in

Het samengaan van de hand van kunste-

Nederland gedrukt. Bij de verschijning
van dit boek, enige maanden na de

naars als Crane, Caldecott en Greenaway
met die van meesterdrukker Evans ,

expositie in Den Haag, had LoffeIt zich lovend uitgelaten over dit

bevrijdden het kinderboek uit de negentiende-eeuwse sleur, zoals Roodkapje - uiteraard in de Engelse

'in meesterlijken stijl geteekende prachtwerk', waarvan het

druk - ternauwernood uit de maag van de wolf werd bevrijd:

verschijnen 'een gebeurtenis [.. . ] in onze nationale illustreerkunst'

Some sportsman (he certainly was a dead shot)

wasY Andere kunstenaars , zoals Wenkebach en Wierink volgden

Had aimed at the Wolf when she cried;

zijn voorbeeld, toen uitgevers klaarblijkelijk brood zagen in de

50 Red Riding Hood got safe home - did she not
And lived happily there til! she died .

dure produktie van gekleurde prentenboeken. Het waren deze
vaderlandse pioniers op het gebied van de moderne kinderboekverzorging die met recht een plaats kregen in de collectie van
LoffeIt.
In 1906 overleed Loffeit in 's-Gravenhage, maar pas na het
overlijden van zijn weduwe in 1927 werden omstreeks vijfhonderd
banden uit Loffeits collectie nagelaten aan de Maatschappij,
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W. Crane, Liltie Red RidlnB Hood.
London

1888
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Maggy Wishaupt

De collectie 'B': van oude boeken en nieuwe
kunst
In 1973 verwierf de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

Art Nouveau is meer dan een stijl: het is vooral een zeer complexe

'daartoe gemachtigd door de bibliotheekcommissie', een omvang-

internationale beweging, die onder andere voortkwam uit diepe
onvrede met de bestaande machinale imitatiekunst, 'every kind of
catch-penny abomination.'8 In heel Europa maakte vernieuwing

rijke collectie boeken overwegend uit de periode 1892-1903, met
daarbij behorende documentatie en kleine handbibliotheek.I
De collectie was afkomstig van Ernst Braches, die op 10 april 1973
aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde tot doctor in de
letteren op het proefschrift Het boek als Nieuwe Kunst
Een studie in Art Nouveau. 2

1892-1903

Nieuwe Kunst, het onderwerp waarop Braches promoveerde,
werd als begrip geïntroduceerd door Louis Gans. 3 Het is een
typisch Nederlandse variant van de Art Nouveau, that stranBe decora-

tive disease. 4 Braches heeft de Nederlandse term 'in het licht van de
nieuw gewonnen inzichten' enigszins herijkt. In zijn boek 'geeft
de term "Nieuwe Kunst" enerzijds aan: een complexe beweging,
die aan het einde van de negentiende eeuw in de Nederlandse
kunstwereld is ontstaan. Anderzijds heeft de term betrekking op
de scheppingen van die stroming, de kunstwerken die zijn
ontstaan als neerslag van de idealen en theorieën, die binnen de
complexe bewegingen leefden'.5
Art Nouveau, zo noemt men een internationale stijl die duurde
van 1890 tot 1910, en waarvan het hoogtepunt lag tussen 1895 en

van het kunstambacht en
democratisering van de kunst
deel uit van een sociale bewustwording in het algemeen:
'Quand l'art n'a pas un but
socialisé il est secondaire et doit
être jugé comme un luxe bourgeois assez méprisable.'9
Ook in Nederland constateerde
men rond het midden van de
vorige eeuw een verval van de
kwaliteit der eigentijdse machinale produkten van kunstnijverheid, en een ontstellend
gebrek aan respect voor de
overblijfselen van kunst en

1900. 6 De naam is afkomstig uit België. Herhaaldelijk gebruikt door
de redacteuren van het blad [ 'A rt Moderne, bedoelden zij er de

cultuur uit voorbije eeuwen.

kunst mee die het academisme van de negentiende eeuw,

J.A. Alberdingk Thijm in zijn
rubriek 'Wandalisme' in

'ce grand zéro pour l'architecture et l'art appliqué, ce siècle d' une
nullité complète'7, verwierp. Vanaf 1895 werd de term vooral geassocieerd met de naam van de in dat jaar geopende winkel van
Samuel Bing te Parijs, waar zwierige en fantasievolle kunstprodukten, getuigend van een nieuwe geest, werden verkocht.

Al vanaf 1847 trok

De Spektator, Kritiesch en historiesch
kunstblad van leer tegen de sloop en verkwanseling van oude monumenten. En jaren later riep Victor de Stuers in een artikel in
De Gids uit: 'Verspreiding van kunstzin, veredeling van den goeden
smaak is een staatsbelang, een regeeringszaak!'10

127

A.J.JA Alberdinsk Thijm. Amsterdam
1893.

Versiering door Derkinderen

(paswa links)

Een pic-nic in proza. Amsterdam

1893
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Veel van de idealen die in

dagen' .14 Kunstenaars en dappere uitgevers stonden op. Het werd

Nederland in de laatste

tijd dat er ook in ons land iets ging gebeuren. Cran e's kinder-

decennia van de vorige eeuw

boeken, maar vooral William Morris met de op middeleeuwse

opbloeiden, waren net als in

incunabelen geïnspireerde uitgaven van zijn Kelmscott Press I5 ,

Engeland en Frankrijk geïnspi-

zouden van grote betekenis zijn op de vernieuwing van het

reerd op de middeleeuwen ,

'schoone boek' in Nederland. Maar nog veel meer elementen en

'when daily labour was sweet-

invloeden hebben een rol gespeeld bij de totstandkoming van het

ened by the daily creation of

Nieuwe-Kunstboek. Zo vindt m en , behalve de reeds genoemde

Art'Y Evenals William Morris

Engelse invloed, ook invloed van het symbolisme, van religieuze

schreef ook De Stuers aan de

stromingen zoals de theosofie, exotische elementen uit Indonesië,

ambachtsman uit vroeger
dagen een 'instinctmatig'

Japan, Egypte, en uitheemse technieken als batik. En dan was,
net als in andere Art Nouveau-landen, de natuur een onuitputtelijke

kunstgevoel toe. Van grote

bron van inspiratie: 'Ontegenzeggelijk bekleedt in de Ornamentiek
de plant als versieringsmotief, zooal niet de eerste en hoogste, toch

invloed is hierbij het gedachJoost van den Vondel, Gysbrecht
van Aemstel. Aflevering I. Haarlem 1894.
Versiering door Derkinderen
J.B. Schepers, Brasi, Amsterdam
1900-1901.

Band door Heukelom

tengoed geweest van de op de golven van de katholieke emanci-

de voornaamste plaats'.16 Ook begrippen als 'constructie' en

patie meedeinende architect Pierre J.H. Cuypers, met wie
De Stuers in 1874 bevriend raakte. Via een 'Gemeenschapskunst'

'materiaal ', kernbegrippen van
wat men noemt 'de rationele

moest het gehele leefmilieu verbeterd worden, waarbij alle kunst-

richting' binnen de Nieuwe

vormen betrokken behoorden te worden. In de woorden van

Kunst, speelden een belangrijke

William Morris: 'If a chap can't compose an epic poem while he's

rol: de aard van het materiaal

weaving a tapestry, he had better shut up, he'll never do any good

en de gebruikte techniek

at all,.I2 In 1894 verscheen Walter Crane's The Claims of Decorative Art

behoorden in de boekversie-

(1892) in een Nederlandse bewerking van Jan Veth. Dit boek had

ringen te worden uitgedrukt.

een enorme invloed op de avant-garde in Nederland, en wel allereerst op de 'versierders' van het Nieuwe-Kunstboek. 13

Niet alleen verlangde men een

Volgens de gevestigde opinie was het boek van vóór T892 in Neder-

eenheid van inhoud en uiterlijke versiering, een eenheid
dus van tekst, illustraties, kop- en sluitstukken, voorwerk en band,

land niet om aan te zien. 'De boek-kunst toont zich al verbasterd

maar ook ging men in de band zelf het 'boekkarakter' uitdrukken

wat er aan is' (Jan Veth), 'er was geen boekkunst' (Ovink), 'grauwe

door de artistieke accentuering van de elementen waaruit het

verveling straalt de lezer tegen uit het gewone leesboek van die

opgebouwd is.

Oe collectIe 'B': van oude boeken en meuwe kunst
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UITGAVE VAN

Het Nieuwe-Kunstboek heeft in
Nederland een heel eigen
karakter gekregen. In vergelij-

llJ·.J·

THIEME '&'CO

ZUTPHEN

•

king met het buitenland is het
tweedimensionaler, soberder,
symmetrischer, abstracter, en
van hoeveel 'horror vacui' het
vlak soms ook getuigt, altijd
spreekt er een zekere strengheid uit. Bij ons geen charmante tierlantijntjes of amusante haaltjes, geen luchtige krulletjes, geen

tiende- en begin twintigste-eeuwse periode, en het is een baan-

Van bacil tot aapmensch. Zutphen

brekende uiteenzetting, uitgangspunt voor allen die zich na

Band door Rueter

19U1.

vurige zweepslaglijnen, geen vrolijke kleuren ook, maar glan-

Radermacher Schorer met de boekdrukkunst uit die tijd zouden

Oe Muurschilderingen van Oerkinderen

zende gouden, gedistingeerde gelen, deftige bruinen, diepzinnige

bezighouden. Maar hoe baanbrekend de BlJdraBe ook was, er was al

het trappenhuIs (. .. J. Amsterdam

okers en dramatische donkerroden. Afgezien van enkele kinder-

eerder aandacht geschonken aan het Nieuwe-Kunstboek, zij het

boeken valt er ook weinig humor te bespeuren, maar bij zoveel
hooggestemde inspiratie en theoretisch onderbouwde inspan-

oppervlakkig.
Al in [902 schreef Pol de Mont een artikel over de nieuwe boek-

ningen als waarmee onze boekversierders te werk gingen, is dat

kunst in Nederland en België, waarin hij probeerde een objectief

ook niet gepast. Bij het aanschouwen van bijvoorbeeld Vondels

beeld te geven van de Nederlandse en Belgische boekvernieuwing

GlJshreBht van Aemstel, een superbe prachtuitgave uit [893-[90[, moet
men onwillekeurig denken aan de woorden van de mystische
magiër De Sar Péladan: 'Artiste, tu es prêtre: I' Art est Ie grand

van zijn tijd. 19 Zo maakte hij alvast duidelijk dat het in ons land

mystère et lorsque ton effort aboutit au chef-d'oeuvre, un rayon

kunstenaars en schrijvers. Hij schonk aandacht aan het werk van

divin descend comme sur un autel'Y

niet 'die Herren Verleger und Drucker' zijn geweest die de
'Urheber' waren van de boekdrukkunst, maar de beeldende
de belangrijkste onder hen maar hij bleef, afgezien van de bespreking van de prachtuitgave van de Vondelsche TraBö'die, de GlJsbreBht

heid van de me algemene jaarlijkse ledenvergadering van het

van Aemstel, steken in oppervlakkige bespiegelingen.
In 1920 werd er in het Gemeentemuseum in Den Haag en in het

Provinciaal Utrechts Genootschap een lezing met als titel BlJdraBe

Stedelijk Museum in Amsterdam een tentoonstelling gehouden

tot de Geschiedenis van de Renaissance der Nederlandse Boekdrukkunst. Deze
lezing verscheen in februari 1951 in een oplage van vijfhonderd
exemplaren en in 1952 werd er een herdruk van gepubliceerd. 18
De BIJdraBe handelt over de boekdrukkunst van de laat negen-

van oude en nieuwe boekkunst in de Nederlanden, waarin het

Op

19

mei

1949

hield Jhr. M. R. Radermacher Schorer ter gelegen-

Nieuwe-Kunstboek ruim vertegenwoordigd was. 20 Negen jaar
later verscheen ['Art typoBraphique dansles Pays-Bas depuis

1892

Daarin

werd het Nieuwe-Kunstboek heel oppervlakkig behandeld als een

In

1900
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Jacq ues Perk, Gedichten. Amsterdam
1897.

Versierd door T. Nieuwenhuis

Mincelijn. Tekst en versieringen door
A. Molkenboer. Amsterdam

1897

opmaat tot de renaissance van

houdend met wat al min of

de Nederlandse typografie na

meer bekend was

[903.21

(Radermacher Schorer, Polak,

Pas vanaf de jaren vijftig
verschenen er publikaties
waarin het Nieuwe-Kunstboek
degelijker werd behandeld, met
als mijlpaal het duizelingwekkende proefschrift van Braches
in [973. 22 Een spin-of! van dit
volumineuze werk verscheen
als Derklnderen 's Gijsbre8ht van
Aemstel in [97[ in Open 23 .
In datzelfde jaar publiceerde
Braches ook de autobiografie
uit circa [939 van Theo
Nieuwenhuis, waarvan het

Gans), baseerde hij zich op
uitgeversarchieven, op contemporaine gepubliceerde en ongepubliceerde teksten en bronnen
waarin de makers van de
Nieuwe-Kunstboeken zelf aan
het woord zijn en op gesprekken en/of correspondentie met
nabestaanden en andere
betrokkenen. 'Niet uit modern
typografisch inzicht is het
object van studie bezien, maar
aan de hand van normen die
door de Negentigers,

Bibliotheek van de Maatschap-

de "Versierders" zelf, zijn opgesteld.'27 Veel van dit indruk-

pij der Nederlandse Letterkunde.24 Een jaar later

stopt in de honderden

verscheen in Quaerendo 'Book-

voetnoten , die aldus het lezen

handschrift berust in de

faces by G.w. Dijsselhof in the

wekkende materiaal is wegge-

van Braches' boek tot een

'nineties",25 en tot slot, in [975, nog een kleine bijdrage over

weliswaar leerzame maar, ook wegens het ontbreken van een

Derkinderens Gijsbreght in het Bulletin van het Rijksmuseum. Daarna
heeft Braches niets meer gepubliceerd over het Nieuwe-Kunstboek

bibliografie, vermoeiende bezigheid maken.

als zodanig: hij hield zich vanaf die tijd m eer bezig met de latere
ontwikkelingen van de boekkunst in Nederland,z6

Er zal geen (oudere) bibliotheek in Nederland zijn waar niet exem plaren van Nieuwe-Kunstboeken en hun nazaten te vinden zijn.
Veel van deze boeken zijn gewone in linnen gebonden lees- of
studieboeken, indertijd aangeschaft met de bedoeling ze ter

De geschiedenis en voorgeschiedenis van de opleving van het
'schoone boek' in Nederland behandelt Braches grondig. Rekening

De collectie ' B' · van oude boeken en meuwe kunst

beschikking te stellen en in veel gevallen uit te lenen aan een
groeiend lezerspubliek. Dit lezerspubliek ging zelf ook boeken
kopen, waarvoor de uitgevers, geheel in de geest van de tijd,
banden lieten ontwerpen die de romantische, spannende, leerzame
of stichtelijke inhoud kunstzinnig en min of meer symbolisch tot
uitdrukking liet komen. 28 'Maar, toen het publiek meer eischend

boeken dan ook als geheel bij elkaar plaatsen en houden: bibliotheken hebben immers heel veel van die exemplaren verspreid en
vaak in slechte toestand toch al in hun bezit, maar niet toegankelijk als Nieuwe-Kunstboek of wat daarvoor doorgaat. Uiteraard
werd er bij de aanschaf van die grote partijen boeken wel op gelet
ook de 'klassieken' uit de periode binnen te halen.

begon te worden, gesteld bleek op prentjeswerk, gingen de uitgevers het omslag illustreeren om 't aantrekkelijk te maken.
Roerende tafereelen uit den roman werden voorgesteld op den
buitenkant, die, achter de winkelruiten van den boekwinkel, de

In [965 hield de firma J.L. Beijers te Utrecht ter gelegenheid van
haar honderdjarig bestaan een tentoonstelling van een collectie
boeken uitgegeven tussen [892 en [906. Na afloop werd de gehele

menschen toeriep: "koopt, burgers, boeren, en buitenlui, ik ben
een hartroerend boek!"29 Vaak gebeurden er in een later stadium

verzameling door het in [960 geopende Museum van het Boekj
Museum Meermanno-Westreenianum in Den Haag aangekocht

akelige dingen met deze
boeken: stukgelezen banden
werden gerepareerd, dat wil
zeggen gesloopt en vervangen
door nieuwe linnen of karton-

Oom Ben , Plm 's poppefjes. Een sprookje.

2' druk, Amsterdam

®

"

nen banden. Ook haalde men
wel de band uit elkaar en plakte
de losse onderdelen op de
nieuwe band.
Pas vanaf de jaren zestig
begonnen particulieren en
bibliotheken boeken van
Nieuwe Kunst als zodanig te
verzamelen. 30 Daarbij ging het
de bibliotheken niet zozeer om
het verwerven van de bekende mooie prachtbanden in leer, of,
typisch voor de Nieuwe Kunst, gebatikt perkament, als wel om
een representatieve verzameling uitgeversbanden. Men wilde die

!3[

en nogmaals in haar lokalen tentoongesteldY De verzameling bestaat uit 287 uitgeversbanden, boeken die destijds via het normale
uitgeverswezen tot stand waren gekomen. De aankoop 'was tevens

1898

Dierbaar MagazIjn

132

een accentuering van het feit dat het museum naast bibliotlele

Eveneens bij

uitgaven ook het karakteristieke gewone boek tot zijn verzamel-

dr. Karel Meeuwesse, voor de afdeling Moderne Nederlandse

terrein rekent' Y Een klein gedeelte van de collectie was enkele

Letterkunde van het Instituut Nederlands van de Universiteit van

jaren later te zien in Trondheim, waar ze samen met andere

Nijmegen een verzameling van

Illustraties door Van Hoytema

415

boeken uit de periode

1890-1910

Nederlandse boeken uit een latere periode geëxposeerd werd in

aangekocht. Niet alleen is de collectie kunsthistorisch interessant,

het Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. 33 Tien jaar eerder,

maar ze bevat ook een groot aantal Nederlandse letterkundige

in

werken: een 'uiterst attractieve combinatie voor de comparatis-

1956,

had Radermacher Schorer zijn omvangrijke collectie

bibliofiele uitgaven, die een zeer goed beeld geeft van de herleving
Pancatantra. 3 delen. Leiden 1895-1897.

J.L. Beijers werd in 1969, op initiatief van prof.

tisch geïnteresseerde literatuurhistoricus: hij neemt de literaire

van de boekkunst vanaf 1890, gelegateerd aan de

teksten hier om zo te zeggen ter hand in hun

Koninklijke Bibliotheek voor het toen nog op te

cultuurhistorische kontekst, hij ziet ze in de

richten Museum Meermanno-Westreenianum,

geest der eeuwen snuift al lezende het aroom

maar in deze collectie bevindt zich weinig

van de tijd'.H Behalve veel letterkundige werken,

Nieuwe Kunst. Een mooie aanwinst ook was het

waarvan sommige van een nogal damesachtig
allooi, bevinden zich in deze collectie ook veel

in

1971

verworven boekenkast je, ontworpen door

Th. Nieuwenhuis, met een aantal zeer fraai

stichtelijke boeken met titels als Voor de practllk der

gebonden boeken van onder anderen C.A. Lion

BodzalzBheld, (nr. 307), Fabiola. of de kerk der katakomben
(nr. 221) en Neerland's hulde aan de ()nbevlekte

Cachet. Nog een honderdtal NieuweKunstboeken kwam in

1983

via de W. Löwenhardt-

OntvanBems van Maria in de loop der eeuwen (nr.

235).

collectie het Museum binnen waarvan, onvermij-

Ook is er een boek bij met de titel Het fokken van

delijk, een gedeelte de Beijerscollectie verdubbelt.

N ederlandsche hoenderrassen voor natuurlIJke en kunstmatiBe

De bibliotheekcatalogus van de collectie

teeltkeus (nr.

270)

en een boek met de titel Een klein

Nieuwe-Kunstboeken in het Museum van het

klein ]okken~e (nr.

Boek is geheel geautomatiseerd. De verzameling

aardig beeld van de variatie van boeken met

125).

Zo krijgt men toch een

is aldus behalve uiteraard op auteur, ook toegankelijk op band-

banden die door de Nieuwe Kunst waren aangeraakt. De verzame-

kunstenaar, illustrator, letterontwerper, oplage, papiersoort, en op
'Brachesnummer': het nummer waaronder het desbetreffende

ling bevindt zich nu niet meer in het Instituut Nederlands, maar is
als bijzondere collectie overgeplaatst naar de universiteitsbiblio-

boek in de chronologische lijst in Braches' proefschrift voorkomt.

theek. Daar bevindt ze zich in een afgesloten ruimte en is ze te

De 'Beijerscollectie' overlapt de collectie 'B' met zo'n negentig

raadplegen via de catalogus uit

exemplaren.

publiekscatalogus.

1969

en gedeeltelijk via de online
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Netty Span jaard,
LOUlse Geertsma Verheulen. Amsterdam
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1900.

Band en ill ustraties door Jan Toorop
Louis Coupe rus, Metamorfoze.
Amsterdam

189 7.

Band door Jan Too rop

Een andere collectie binnen de muren van een universiteitsbibliotheek is die van Groningen, lokaal bekend onder de naam
'I-collectie' in verband met het signatuur dat aan deze boeken
werd gegeven. Onder het bibliothecariaat van mr. W.R.H. Koops
werden in de zomer van
zo'n

1200

1974

bij antiquariaat Waterbolk in Utrecht

boeken uit de periode

1890-1940

aangekocht. Tot begin

jaren tachtig werd deze verzameling regelmatig aangevuld ,
waarbij het niet om de inhoud maar om de banden ging.

boekenverzamelaar M.B.B. Nijkerk. 36 Alhoewel de nadruk ligt op
de bellettrie van na 1910 mogen de exemplaren van voor die tijd er
zijn: in leer en perkament gebonden prachtuitgaven en de belangrijkste voorbeelden van Nieuwe Kunst, alle in perfecte staat.
Een kaartcatalogus maakt de verzameling toegankelijk op auteurs,
uitgevers, illustratoren en typografen.
Interessant materiaal bevindt zich ook in de bibliotheek van de
Koninklijke Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des
Boekhandels (KVS). Deze inmiddels zeven kilometer lange biblio-

Men wilde ook ver van de Randstad in de gelegenheid zijn iets te
kunnen laten zien op dit specifieke terrein van de boekgeschiedenis in Nederland. De zeer gevarieerde verzameling bestaat
inmiddels uit circa tweeduizend exemplaren, in goede staat en
gecatalogiseerd. Via retro-invoer van de gehele collectie boeken

theek, in 1958 in bruikleen gegeven aan de universiteitsbibliotheek
in Amsterdam, is in de eerste plaats een verzameling over boeken
en boekgeschiedenis. Ze bevat ook heel veel archiefmateriaal zoals

van de universiteitsbibliotheek worden ze ook opgenomen in de

catalogi, fondscatalogi, antiquariaatscatalogi, affiches, reclame-

geautomatiseerde catalogus. Tevens wordt er gewerkt aan het

drukwerk en andere 'ephemera'. Ook op het gebied van de

uitgeversarchieven, personalia en prospectussen, verder veiling-

toegankelijk maken van de boeken op kunstenaar: er zijn inmid-

Nieuwe Kunst is er veel te vinden: het mooie materiaal afgebeeld

dels zo'n

in het boek van Kees Broos en Paul Hefting 37 is afkomstig uit deze

350

namen van bandontwerpers en illustratoren bekend. 35

Een van de allermooiste collecties boeken uit dezelfde tijd is de

bibliotheek. De ongeveer 50.000 boeken waaruit de collectie bestaat,

collectie-Nijkerk in het Stedelijk Museum in Amsterdam. In hun

zijn gecatalogiseerd en de titels zijn online opvraagbaar, maar er zijn

sobere ijzeren kantoorkasten flonkeren de ruggen de eerbiedige
beschouwer als kostbare juwelen tegemoet. De collectie, die ook

geen ingangen op 'Nieuwe Kunst' of op boekkunstenaars.
Het ware zeer wenselijk als de collectie wat betreft de kunst-

veel buitenlands materiaal bevat, werd in 1932 en in 1974 geschonken en gedeeltelijk in bruikleen gegeven door de Amsterdamse

historische aspecten ook meer toegankelijk gemaakt zou kunnen
worden. 38
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Sonnetten en \'erzen. Amsterdam

1895.

Versiering door Roland Holst

Uitgeversarchieven komen niet automatisch bij de bibliotheek van
de

KVB

terecht. Er zijn uitgevers die veel aan het Nieuwe-

Kunstboek hebben bijgedragen van wie het archief geheel of
gedeeltelijk verloren ging, zoals
bijvoorbeeld dat van S.L. van
Looy en van Van Holkema &

Jan Apol, Phaeton en de dwaas.
Amersfoort

1901.

Band en omslag door
Lion Cachet

Warendorf. Sommige archieven

door Mitchell Wolfson Jr., herbergt een omvangrijke en unieke

worden bij andere instellingen

verzameling Amerikaanse en Europese kunst, voornamelijk

geplaatst: het Nijhoff-archief

kunstnijverheid, uit de periode

bevindt zich in de Koninklijke

de nadruk ligt op Engeland, Duitsland, Italië en Nederland.

Bibliotheek, en het archief en
de bibliotheek met de eigen

De collectie decoratieve kunst uit Nederland is de grootste buiten
ons land zelf. De bibliotheek bevat meer dan 30.000 boeken, tijd-

1885-1945

waarbij wat Europa betreft

uitgaven van de Erven F. Bohn

schriften en drukwerk die de bovengenoemde periode op alle

zijn te vinden in de universi-

mogelijke gebieden: politiek, cultuur, beeldende kunst, sociale

teitsbibliotheek te Leiden.

geschiedenis en techniek uitgebreid documenteert. In november
werd de collectie Nieuwe-Kunstboeken verworven van de

Op het gebied van het Nieuwe-Kunstboek is dit een interessant

[992

archief met onder andere brieven van een aantal illustratoren en

particuliere verzamelaar Dick Veeze uit Amsterdam, die deze

bandontwerpers. 39

Van uitgeverij Veen worden illustratiemateriaal

en ontwerpen voor boekbanden in het Rijksprentenkabinet te
Amsterdam

collectie in twintig jaar tijd had opgebouwd. Ze bevat ongeveer
2000

boeken, tijdschriften, tekeningen (ontwerpen voor boek-

banden en dergelijke), en drukwerk uit de periode

bewaard. 40

Een instelling waar men ook wel wat Nieuwe-Kunstboeken zou
verwachten, is het Nederlands Letterkundig Museum en Docu-

1892-1910.

De verzameling is vooral sterk in bandvarianten en luxe edities,
waaronder een vrij groot aantal gebatikte banden. De collectie is

mentatiecentrum in Den Haag. Maar hier worden in principe géén

nog niet gecatalogiseerd. Wel bestaat er een summiere, handge-

boeken verzameld, dus er is ook geen Nieuwe-Kunst-collectie.

schreven lijst van Dick Veeze zelf, en voor zover mijn informatie

Het enige substantiële bezit op dit gebied is een kast met alle

reikt is het goed mogelijk dat er banden zijn die nergens in

Couperusdrukken, afkomstig uit de bibliotheek van het

Nederland te vinden zijn. Door de aanwezigheid van zoveel verge-

Couperusgenootschap.
Behalve in Nederland bevindt zich ook in Amerika een grote

lijkingsmateriaal uit het buitenland, Nieuwe-Kunstvoorwerpen

collectie Nieuwe-Kunstboeken, namelijk in de Wolfsonian Library

zelf als ook de boeken uit deze periode is de Wolfsonian
Foundation een unieke plek voor de bestudering van de Neder-

in Miami BeachY De Wolfsonian Foundation, opgericht in

landse Nieuwe Kunst buiten Nederland zelf.

1986

De collectie 'B', van ollde boeken en meuwe kunst

[35

En dan nu de in

[973

verworven collectie 'B'. Reden voor de Maat-

schappij der Nederlandse Letterkunde om de collectie van Braches
aan te kopen was, zo staat te lezen in het jaarverslag over

[972-[9 73,

om in het bezit te komen van een groot aantal letterkundige
uitgaven uit de periode van rond de eeuwwisseling, boeken die
bovendien voor de kennis van culturele stromingen in Nederland
onmisbaar zijn. Wat Braches zelf bij de overdracht destijds voor
ogen stond, was dat zijn bibliotheek met boeken van Nieuwe

De Architect (.896).

Kunst en het door hem verzamelde bronnenmateriaal daarover

Omslag door De Bazel

(een unieke combinatie) als het ware de bewijsvoering en illus-

Een ingenaaid e n een ingebonden

tratie voor zijn proefschrift vormden. Dit soort materiaal ontbrak

exemplaar van Kunst en SamenlevinH.

destijds in de collecties Nieuwe-Kunstboeken in het Museum van

Amsterdam

het Boek en de universiteitsbibliotheken van Groningen en
Nijmegen. 42
Volgens het jaarverslag van de Maatschappij bevat de collectie
'B' zo'n
geen
22

[200

1200

banden. Dit getal moet iets bijgesteld worden: er zijn

banden, maar ongeveer

[200

nummers, die samen zo'n

meter beslaan. In zijn proefschift heeft Braches een lijst gepubli-

ceerd met beschrijvingen van

508

nummers. Aangezien de collectie

'8' nog niet als geheel geïnventariseerd en ontsloten is, is het
zonder raadplegen van de collectie zelf niet mogelijk vast te

aangeboden aan mr. J.R. de Groot, bibliothecaris van de Rijks-

stellen waaruit zij nu precies bestaat. 8raches zelf geeft de globale

universiteit te Leiden. 'Hij bestaat uit enkele honderden Nieuwe-

inhoud aan in een artikel , gepubliceerd in de afscheidsbundel

kunstboeken. De verzameling omvat onder andere talrijke band-

18 94
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nomen in de online publiekscatalogus van de universiteitsbibliotheek in Leiden,44 van het gedeelte dat niet in het proefschrift
beschreven is, bestaat helemaal niets, zelfs geen simpele lijst.
'Er dient behalve een Museum voor het Boek ook een Archief- en
Documentatiecentrum voor het Nederlandse Roek te worden
gesticht' luidt de vierde en veelzeggende stelling bij Rraches' proefschrift. De collectie 'B' is dus slecht toegankelijk en dit maakt de
nieuwsgierigheid naar de inhoud ervan des te groter.
Als tijdgrenzen van Nieuwe-Kunstboeken nam Braches [892,
Woord en Beeld.
GelLlustreerd maandschrift (1897)

varianten voor dezelfde uitgave; hij omvat niet alleen boeken
maar ook kleinere gebruiksgrafiek, zoals kalenders en program-

het jaar waarin de eerste voorbeelden beginnen te verschijnen,
en 1903, toen het door S.H. de Roos verzorgde boek van William

ma's; verder losse tijdschriftafleveringen en dergelijke. Een kleine

Morris, Kunst en Maatschappij, verscheen. Deze uitgave wordt alge-

handbibliotheek en een uitgebreide documentatie met honderden

meen gezien als het eerste voorbeeld waarin de moderne principes

foto's en honderden chronologisch geordende aantekeningen

van typografie uitgedrukt worden. Dit boek luidde de periode in

betreffende de objecten en hun makers completeren het geheel.'43

van de 'typografen', die volgde op die van de 'versierders'45, de tijd

In harde bewoordingen veegt Braches de vloer aan met het beleid

waarin de echte vernieuwing van de Nederlandse boekdrukkunst

van onze wetenschappelijke, alleen maar tekstgerichte biblio-

plaats zou gaan vinden. De collectie 'B' bevat echter nog vele

theken, zonder gevoel voor het boek als object. Vandaar de alom-

voorbeelden van na [903, maar omdat ze niet meer tot de avant-

tegenwoordigheid in deze instellingen van 'klodderstempels, deer-

garde boekverzorging gerekend kunnen worden, heeft Braches ze

niswekkende gestichtsbanden, kleverige rugetiketten, bij elkaar

in zijn boek allemaal buiten beschouwing gelaten. 46

gehouden door cello tape, de plastificering, het ten prullebakke

Voor wat betreft het gedeelte dat beschreven is in Braches'

verwijzen van stofomslagen', het soort ellende dus waar hierboven

proefschrift loopt de collectie gelijk op met indeling en inhoud

al naar werd verwezen. Ook de collectie 'B' is dupe van dit tekst-

van dit boek. De nummering in de 'chronologische lijst van boek-

gerichte beleid: alhoewel men de fysieke toestand van de boeken
met rust heeft gelaten, is de collectie in haar geheel niet ontsloten

vercieringen' is een gecodeerde datum, bestaande uit telkens twee
cijfers van jaar, maand en dag. Dit slaat op de datum van verschij-

op elementen als uitgever, kunstenaar (bandontwerper, typograaf,

nen van het boek zoals Braches die heeft kunnen achterhalen via

illustrator, boekbinder) en bandvariaties. Zij is zelfs niet eens 'door

aankondigingen in het Nieuwsblad voor den Boekhandel of uit andere

de vleesmolen van de Beneral cataloBue gedraaid': van de boeken

bronnen. Bij het raadplegen van de collectie zelf is dit heel on-

vermeld in het proefschrift is nog maar een klein gedeelte opge-

handig, omdat in veel gevallen verschillende publikaties dezelfde

De collectie' B': van oude boeken en nieuwe kunst

nummers zijn ook losse tijd-

Voor de melomanen zijn er

schriftafleveringen, soms van hetzelfde tijdschrift, maar apart

liedboeken, muziekalbums,

genummerd, bijvoorbeeld Licht en Waarheid, Woord en Beeld, De Boek-

muziekprogramma's. Voor de

nummers hebben. Onder die

508

hand, bandvarianten en, heel interessant, ontwerpen die nooit

kleintjes en de jeugd zijn er

gepubliceerd zijn. Bij ieder nummer geeft Braches de titel van het

sprookjesboeken, kinderboeken

voorwerp, de betrokken kunstenaar(s), uitgever, details van het

en jongens- en meisjesboeken.

tot stand komen van en wetenswaardigheden over het desbetref-

Verder bevat de collectie

fende item, en de vindplaats in andere instellingen.

plantenboeken, kunstboeken,

In de collectie 'B' is uiteraard het hele pantheon van de 'versierders' met hun werk vertegenwoordigd, te beginnen met, uit

[892,

[37

buitenlandse romans in Nederlandse vertaling, en een plank

omslagen en banden van R.N. Roland Holst en Jan Toorop,

vol Art Nouveau- en andere

Enkele vignetten uit Kunst en

en eindigend met de tweede druk van Kunst en SamenlevlnB en

buitenlandse boeken in de

SamenleVing. Amsterdam

William Morris' Kunst en Maatschappij uit

oorspronkelijke taal: Limhes de

[903.

Het niet beschreven materiaal bestaat uit enkele dubbelen en
bandvarianten van het wel beschreven gedeelte, en uit materiaal
van na

[903

tot aan het einde van de jaren twintig, waaronder even-

eens bandvarianten en dubbelen. De boeken staan min of meer
chronologisch bij elkaar en sommige zijn voorzien van een
strookje met een in het handschrift van Braches vermeld jaartal.
Vaak ook staat er nergens een jaartal vermeld. In sommige
gevallen staan de boeken bij elkaar op kunstenaar:
L. W. R. Wenckebach

(22 banden), C. van der Hart (dertien banden),

Guust van der Wall Perné (achttien banden), een hele serie

Lumière van Gustave Kahn met
vignetten van Georges
Lemmen bijvoorbeeld,
een kinderboekje van Kate
Greenaway, The Claims of
Decoratlve Art van Walter Crane
en een heel rijtje van diens
kinderboeken waaronder Queen
Summer or the Journey of the Lily and
the Rose uit [89[ en Baby's own

monogrammen. Er zitten boekjes bij uit de Wereldbibliotheek,

Aesop ui t [887.
Dan bevat de collectie 'B'

en boeken met werk van bekende en onbekende kunstenaars.

nog wat tijdschriften: enkele

Toorops, en kunstenaars die signeerden met niet geïdentificeerde

Kijken we naar de inhoud van de boeken, dan vinden we
'serieuze' auteurs zoals Jacques Perk, Louis Couperus en Frederik
van Eeden, en damesromans van onder anderen Johanna van
Woude (Hare RoeplnB Betrouw), Top Naeff en Hilda van Suilenburg.

jaargangen van The Studio, Onze

Kunst, Van Nu en Straks, BouwkundiB
Tijdschrift bijvoorbeeld, en wat
losse nummers en omslagen

1894

D,erbaar MaBazijn
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Albert Verwey, Aarde.
Amsterdam

,896 .

Band door Wenckebach
Cy riel Buysse, Op 't Blauwhuls.
Den Haag

'897.

Band door Wenckebach

St. Bavo. Haarlem

'898.

Omslag door Veldheer;
illustraties door Th. Molkenboer

Het leelljke jonBe eendje.
Amsterdam ,893 .
Prenten van Van Hoytema

(pas,na rechts)

van Bouwen Sierkunst, Weekblad voor MuZIek, De Architect, Maandschrift voor
VercierinBskunst, De Tuin, die soms wel, soms niet zijn opgenomen in
de chronologische lijst in Braches' proefschrift.
Wat de collectie extra interessant maakt in vergelijking m et die

Het aantal Nieuwe-Kunstboeken beloopt volgens Braches nog
geen vierhonderd stuks, waarbij hij uitgaat van een periode van
iets meer dan tien jaar, van 1892-1903 . 47 1n Honderdjaar hoeken maken
schetst Dick Dooijes een beeld van de bijdrage van de uitgevers

van ander instellingen zijn de band varianten: soms wel vijf of

aan het boek als Nieuwe Kunst. In de periode die Braches

meer van één titel , en de 'ephemera' : concert- en theaterprogram-

aanhoudt, waren er

ma's, losse tijdschriftnummers en omslagen, tentoonstellingscatalogi, brochures, kleine drukwerkjes van kunstenaars als

opdrachten in de sfeer van de Nieuwe Kunst hebben verstrekt.

Jan Toorop, R.N. Roland Holst en vele anderen. Ook opvallend

een enigszins substantiële bijdrage hebben geleverd. Hij noemt ze

zijn de prachtige kalenders van onder anderen Van Hoytema en
Lion Cachet. En tot slot zij vermeld de uit tien dikke ordners

op, met de aantallen uitgaven erbij: C.A.J. van Dishoeck (veertien
titels), P.N. van Kampen (twaalf titels), S.L. van looy en

bestaande documentatie m et kopieën van correspondentie, foto 's,
aantekeningen, en de handbibliotheek, kortom het hele 'bewijsmateriaal' van Braches' proefschrift.

H. Gerlings (38 titels), Schel tema & Holkema (21 titels) en LJ. Veen
(de uitgever van Couperus, 23 titels). Dat is een totaal van 108 titels.
Hij vervolgt met te zeggen dat van de in totaal 205 opdrachten
(met die van andere uitgevers er dus bij) er 1I 7 uitsluitend de band

37

uitgevers die, sommigen heel incidenteel ,

Eigenlijk zijn er volgens Dooijes maar vijf uitgevers geweest die

De col/ectie 'B', van oude boeken en Illeuwe kunst

of het omslag betroffen. Dooijes geeft ook nog

[39

enkele interessante getallen aangaande de
kunstenaars. Zo kreeg l.W.R. Wenckebach van
zestien uitgevers in totaal 45 opdrachten, op hem
volgen CA. Lion Cachet en J.G. Veldheer met
ieder vijftien opdrachten van respectievelijk acht
en zeven uitgevers ,48 Andere uitgevers die
hebben bijgedragen aan de mooiste voorbeelden
van Nieuwe Kunst zijn de Erven F. Bohn
(Vondels GijsbreBht) en CM. van Gogh (prentenboeken van Th. van Hoytema).49
Er blijken echter in bibliotheken meer
Nieuwe-Kunstboeken te zijn dan bovengenoemde getallen zouden kunnen suggereren. Hoe moeten we
nu die grotere aantallen in onze bibliotheken verklaren? Bij het

(kinderboeken), erg triest en
saai. Van een invloed van de

bekijken van de besproken collecties in korte tijd blijven een paar

'typografen', werk van de

indrukken hangen. Het mooie en eigen karakter van de exem-

nieuwe generatie boekkunste-

plaren uit de beginperiode bijvoorbeeld: het echt voortreffelijke

naars dat in diezelfde tijd begon

Nieuwe-Kunstboek is inderdaad zeldzaam. Alhoewel er nog fraaie

te verschijnen, is in dît soort

boeken verschenen na 1903 is het avant-garde karakter van de

boeken niets te merken. 'Een

Nieuwe Kunst dan wel voorbij. Rond die tijd begon de stroom

belangrijke conclusie dringt

boeken voor een groot publiek enorm toe te nemen: romans,

zich dan onweerstaanbaar op.

gedichtenbundels, stichtelijke werken, opvoedkundige boeken,

Het was niet een worstelen met

aardrijkskunde-, biologie- en geschiedenisboeken, m eisjes- en

de techniek, het was een harde

jongensboeken, jaarboeken, gedenkbundels en een oneindig aantal

economische strijd. Een strijd

etiquetteboeken voor dames. Juist op deze boeken werden tot diep

om bij een relatief beperkt blij-

in de jaren twintig een tot mode verwaterde Nieuwe-Kunststijl en

vende markt met dubbeltjes en

van Nieuwe Kunst afgeleide vormen toegepast. Behalve de

centen te woekeren om goedkoop te blijven en goedkoper te

banden, waarvan er vele zo niet mooi dan toch minstens curieus

worden. De eerste helft van de twintigste eeuw is voor Nederland

te noemen zijn, is de opmaak, op enkele uitzonderingen na

in het bijzonder te typeren als de periode waarin de uitgevers-

•

CataioBUs Oranje Nassa u.
1898. Perkamenten omslag

Amsterdam

door Lion Cach et
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fantasie zich erop richtte met
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de bestaande technieken goedkoop te produceren.'5 0
7. I J 18 -gn!
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~;n

U:HI, niet in dcu
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haren iutocbt houden, n.llr" moeten Imn.r kuunen llegroctcn." . Zoo is het,
en daarom, ij:' in bet. duiu ou ge vin(l\' kttmllerfoolio, g;, in hoi hosch en

loop der tijd werd het NieuweKunstboek zeer internationaal,
en begon het zijn eigen karakter te verliezen. Hier vindt men
een snuifje Alphonse Mucha,
daar een vleugje Wiener
Werkstätte, een tikje 'Glasgow
four', een spoortje Van de

Emilie C. Knappert, KljkJes in de planten-

wereld. Amsterdam

1893.

Illustraties door Wenckebach

Velde, wat Jugendstil, iets van
Eugène Grasset. En hoe zit het met die 350 kunstenaars op de lijst
gemaakt in de UB Groningen van wie sommigen alleen van naam
en met slechts een of twee boekbanden bekend zijn? Hoe liepen de
internationale contacten? 'Het is nog te vroeg om de geschiedenis
van de vormgeving van de linnen uitgeversband te schrijven. Er is
nog teveel onduidelijk of gewoon onbekend en van inventarisatie
is nog geen sprake', schrijft Fons van der Linden in zijn boek

In linnen 8ebondenY Er valt dus nog veel te doen. Gezien haar aard,
omvang en gevarieerdheid kan juist de collectie 'B', als ze naar
behoren wordt ontsloten, van heel groot nut zijn voor de verdere
bestudering van het Nieuwe-Kunstboek en haar Nachwuchs in
Nederland.

A. Lammers

Een zonderling in Leiden:
c.J. Wijnaendts Francken
Boven de deur van Plantage 6 in Leiden is tussen de blauwe regen

het tot een scheiding. Francken werd er diep ongelukkig door.

nog net de gevelsteen zichtbaar die laat weten dat Cornelis

In

Johannes Wijnaendts Francken

(1863-1944)

daar leefde en werkte -

1933,

Bruyns aan het Rapenburg, blikte hij in een tafelrede terug op zijn

en onsterfelijk hoopte te worden. Veel wordt er niet naar gekeken,

leven. 'Reeds een zeventiental jaren heb ik eenzaam moeten leven

en in de universiteitsbibliotheek evenmin naar zijn imposante

zonder verzorging en gezelligheid. Wat dit inhoudt behoef ik u

oeuvre dat in

niet te schetsen ', zei hij tegen zijn gasten.

1945

onder beheer van de Maatschappij kwam.

Hoogstens worden we aan zijn bestaan herin-

Francken was zonder twijfel een zonderling.

nerd als eens in de twee jaar een verdienstelijke

------------------

- -- - -- -

Wie zijn leven bestudeert, stuit herhaaldelijk op

------~~-

letterkundige of historicus de prijs krijgt die
Franckens naam draagt. Het bedrag dat hij in

zenuwinzinkingen. Soms was hij maandenlang
uit de roulatie ; gezondheid werd een obsessie.

1935

hiervoor aan de Maatschappij ter beschikking

Zijn vriend w.F. Margadant herinnert zich dat

stelde, was zijn ultieme poging tot voortleven.

Francken 's winters met 'een soort muilkorf

Beroemd, dat willen we allemaal wel worden -

voor neus en mond' door Leiden liep - zo bang

ervoor werken en lijden is een tweede. Gewerkt

was hij om verkouden te worden en daardoor

heeft Francken zeker, terwijl hij ook vond dat hij
leed . Over zijn beroemdheid valt te twisten.

last te krijgen van zijn hart. En doodgaan kon
hij niet, want er moest verder worden gewerkt

Francken had in Utrecht biologie gestudeerd,
was in

1890

aan het oeuvre waarmee hij de eeuwigheid

gepromoveerd op een botanisch

hoopte te verdienen. Hij sloot zich thuis op om
zich te wijden aan de studie, welke deed er niet

onderwerp maar richtte zich daarna op heel
andere vakken. Hij publiceerde over een baaierd

toe . Francken pendelde nerveus tussen tal van

- - - - - - - -.-- - - - -

van onderwerpen: over boeddhisme, spiritisme,

disciplines heen en weer.

~~---------

--~-----_.

over esthetiek en seksuologie, geschiedfilosofie,

Sportieve neigingen had deze kamergeleerde

Voltaire, Hume en Benjamin FrankIin.

echter ook: om in vorm te blijven en de geest te

Hij mocht graag aforismen bedenken en was een verwoed reiziger.

verzetten , wandelde, fietste en roeide hij dat het een lieve lust was.

Boeken als Door Amerika

In 1903 publiceerde hij een brochure over de geneugten van het

(1894)

en Van Kaapstad tot Khartoem

nog steeds de moeite waard. In

1897

14!

toen hij zijn zeventigste verjaardag vierde in Maison

(1914)

zijn

trad hij in het huwelijk met

Welmoet Dyserinck, die in de geschiedenis van de vrouwen-

alpinisme, dat hij therapeutische waarde toedichtte. In feite is er
tussen

1890

en

1930

geen -isme te bedenken of Francken schreef er

emancipatie na de eeuwwisseling een tamelijk belangrijke plaats

wel iets over. 'Ik heb veel gewerkt in mijn leven, of naar een

inneemt. Kinderen kregen ze niet en hun meningen over de

vriend h et dezer dagen uitdrukte, ik heb gewerkt als een paard',

relatie tussen man en vrouw botsten voortdurend . In

merkte hij later op.

1916

kwam

Portret van Wijn aendts Francken

Dierbaar Maga zijn
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Toch trok hij niet zelden de kwaliteit van zijn werk en bestaan in
twijfel. Van grote betekenis in dat bestaan was het fortuin waarover hij beschikte. Het was afkomstig van zijn moeder,
Maria Geertruida Wijnaendts, de dochter van een predikant uit
Warnsveld. Zij overleed een paar maanden na Cornelis' geboorte,
en toen in 1876 ook zijn grootvader overleed, zat Francken er
voortaan warmpjes bij. Een beroep zou hij dan ook nooit uitoefenen. Hij kon reizen waarheen hij wilde en zich verdiepen in
elke discipline die hem aanstond.

Francken mocht een lastig heerschap zijn , trouwen gul in zijn
vriendschappen was hij eveneens. Ter viering van zijn kroonjaren
richtte hij gedistingeerde feesten aan. Bij gelegenheid van zijn
zeventigste verjaardag deed hij er nog een schepje bovenop:
hij vergastte vrienden en belangstellenden op een kleine, in eigen
beheer uitgegeven publikatie, Levenswerk van Dr. eJ Wljnaendts
Francken (Haarlem: Tjeenk Willink, (933 ) . Dit uiterst curieuze boekje

is onderdeel van het in de Leidse universiteitsbibliotheek berustende legaat. Het bevat een door de auteur zelf opgestelde 'bibliographie zijner voornaamste geschriften', met achterin een index
die loopt van Afrika (Zuid- en Oost) tot en met Zelfmoord,
alsmede latere toevoegingen en de door hem m et potlood
gemaakte optelsom van het aantal bladzijden dat hij tussen 1890 en
1940 had geproduceerd - 7050 in totaal.
Lezing van al deze bladzijden en geschriften roert bijna tot
tranen, te meer omdat de Maatschappij beschikt over Franckens
eigen exemplaren, stuk voor stuk doorschoten met in handschrift
aangebrachte aantekeningen, aanvullingen en verbeteringen.
Zelden is de strijd om roem en erkenning door een lid van de

Margada'nt noemde hem een 'door het leven verwend kind, dat

Maatschappij (in 1939 werd Francken zelf~ benoemd tot erelid)
zo direct te beleven als in dit opus. Wijnaendts Francken zou

weinig inschikkelijkheid had geleerd, altijd de baas wilde spelen en
terstond fel inging tegen meningen en handelingen die hem niet

eigenlijk moeten worden uitgeroepen tot schutsheer van alle
harde werkers die zich miskend voelen. Dan kan het toch nog

aanstonden'. Maar Francken zelf memoreerde dikwijls dat hij leed,

druk worden op de Plantage.

leed onder zijn maatschappelijke (zelfverkozen) isolement: nooit
vroeg men hem in een commissie zitting te nemen of een belangrijke functie te vervullen. Het liefst was hij hoogleraar geworden,
bijvoorbeeld in de filosofie. Want was er iemand in Nederland die
daarover - en over een heleboel andere zaken - zoveel wist en
publiceerde als hij?

Piet Calis

arp

arp

Het avontuur van Dirk de Jong
Hij was een bescheiden man en erg veel is er in de loop der jaren

De Jong, die getrouwd was met

niet over hem geschreven. Toen hij na een langdurige, slopende

Tine Bink en tot de Gerefor-

ziekte - waarover liefst niet gesproken mocht worden - in

meerde Kerk behoorde, was een

1974

stierf, had hij laten weten dat er aan hem in het jaarboek van de

toegewijd minnaar van de lite-

Maatschappij der Nederlandse Letterkunde maar geen levensbericht gewijd

ratuur. Al vóór de oorlog was

moest worden. Dat was des te opvallender, omdat hij acht jaar

hij begonnen een verzameling

lang in het bestuur van de Maatschappij gezeten had. Maar hoe

van alle dichtbundels aan te

bescheiden ook, door zijn toedoen bezitten de Maatschappij en

leggen die sinds

daarmee de rest van Nederland thans een flonkerend juweel met

land verschenen waren,

eindeloos veel facetten: de collectie van ongeveer achthonderd

en bovendien had hij de

ondergrondse boeken, prenten en tijdschriften die hij tijdens en

gewoonte aan allerlei schrijvers

kort na de Tweede Wereldoorlog verzameld heeft. Een uniek

formulieren te sturen met het

1880
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in Neder-

arp

bewijs van durf, vasthoudendheid en geloof in het belang van de

verzoek daarop bio- en biblio-

cultuur in de strijd tegen een ongekend terreursysteem.

grafische gegevens in te vullen,
zodat hij er onder de naam

Dirk de Jong, die deze schitterende prestatie geleverd heeft, werd

'Onze letterkundigen' een zo volledig mogelijk register van zou
kunnen aanleggen. 1

op, oktober 1910 te Breda geboren. Hij bezocht daar de HBS en
begon vervolgens - met financiële steun van een oom - in Leiden
Nederlands te studeren. Helaas, na één jaar viel deze steun weg,

Vrijwel onmiddellijk na het begin van de Duitse bezetting
begon De Jong, die toen

29

jaar was, ook ondergrondse boeken,

zodat De Jong aan zijn studie een eind moest maken. Hij ging bij

tijdschriften en prenten te verzamelen, waarbij hij zich - om niet

het antiquariaat van Bril! in Leiden werken, waarna hij in

onder zijn passie te bezwijken - tot de bellettrie beperkte. De Jong

1934

overstapte naar diens collega Nijhoff in Den Haag, aan welke firma

woonde in Den Haag, kende veel schrijvers en uitgevers en kwam

hij tot

daardoor talloze boeken en boekjes op het spoor. Vaak kocht hij

1946

verbonden zou blijven. Daar deed hij veel ervaring op

als redacteur van Nijhoffs Index op periodieken van alBemene inhoud. Kort

ze, maar ook werden ze wel aan hem opgedragen, zoals het geval

na de oorlog werd De Jong vervolgens bij de Leidse uitgeverij

was met de prachtige uitgave van het gedicht van A. Roland Holst

Sijthoff met de redactie van Brinkman's CataloBus belast. In 1965 werd

In memoriam Charles EdBar du Perron et Menno ter Braak, waarin in het

hij ten slotte secretaris-penningmeester van de Maatschappij der

handschrift van de dichter geschreven staat: 'Aan Dirk de Jong van

Nederlandse Letterkunde, wat hij tot
daarna - 6, jaar oud - stierf hij.

De Jong opgedragen - publikatie was de novelle GarBouille van de

1973

zou blijven. Niet lang

arp

A. Roland Holst.! Bergen N.-H.

23.XII.'40'.

Een andere - aan

jonge Dordrechtse schrijver Anthony Bosman, voorafgegaan door

H. Arp, Rire de coqUIlle. Amsterdam

1944
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Con Schröders en geïllustreerd met

verschijnen: Het vrije boek in onvrije tijd. Dit bibliografisch overzicht
van illegale en clandestiene bellettrie - de titel was ontleend aan

tekeningen van Perdok, met daarin

een tentoonstelling die in de zomer van

de opdracht: 'Yoor Dick de Jong I
th at books-intoxicated man'.

Museum te Amsterdam gehouden was - geeft een gedetailleerde
beschrijving van in totaal

prenten, tijdschriften en boeken die

uitgave noemde prof. mr. H. de la Fontaine Yenvey het standaardwerk van Dirk de Jong 'een zeldzame vogel in de bibliografische

boekenkast. Bij het geallieerde bombardement dat deze wijk op 3 maart
1942

publikaties.

In zijn inleiding tot deze ruim driehonderd pagina's tellende

stonden in zijn huis in het Haagse
Bezuidenhout open en bloot in een

Tekening van Perdok in:

in het Stedelijk

De honderden ondergrondse
De Jong in die periode verzamelde,

A. Bosman , Carsollille. Dordrecht

IOI9

1945

bij vergissing trof, werd ook De Jongs huis vrijwel geheel
verwoest. Zijn verzameling van plusminus tweeduizend dichtbundels uit de periode 1880-1940 en van ongeveer vierduizend
andere boeken werd daarbij nagenoeg vernietigd, maar de collectie
1945

ondergrondse bellettrie werd wonderbaarlijk gered. In mei

1955

zou

De Jong hierover in Het Parool schrijven:

volière' en merkte hij verder op:
Een stukje nationale bibliografie: immers, hier vindt men met
de grootste zorg bijeengegaard de volledige gegevens omtrent
alle werken van letterkundige aard, die niet in de 'officiële'
bibliografie van die dagen vermeld staan: de boeken in het
verborgene gedrukt. De opsporing en de beschrijving van deze
categorie van boeken, uit welke periode of welk land ook,
zij het uit de hervormingstijd of de Franse revolutie, geldt van
oudsher als de hogeschool van de bibliografische voltigeerkunst. In tegenstelling tot de speurders naar clandestiene

[... l toen mijn huis in 1945 een voltreffer kreeg, was eerst al op

drukken uit vervlogen perioden heeft de samensteller van deze

Maart de achtergevel van het huis weggeslagen. Ik heb toen

bibliografie het voorrecht gehad, dat hij de beschreven periode

I

deze collectie, die bedolven was onder puin .en kalk, schoon-

zelf als 'boekenman' en bibliograaf actief heeft meegemaakt.

gemaakt en in een andere kamer op mijn bureau neergezet.

De nasporingen , toen begonnen, heeft hij na de bevrijding

Toen op 3 Maart het blok, waarin ik woonde, geheel verdween,

terstond voortgezet. Over de hoeveelheid speurzin en geduld ,

stond boven op de berg puin van ongeveer 13 meter ... mijn

die nodig geweest is om dit resultaat te bereiken, moet men

bureau met deze collectie op keurige stapeltjes, alsof er niets
gebeurd was. En het geheel werd tegen plunderaars beschermd

niet gering denken. Niemand anders dan de Heer de Jong was
tot deze arbeid in staat en voor deze uiterst welkome aanvul-

door twee SS-ers!!

ling op onze nationale bibliografie (men zou dit boek kunnen
noemen 'wat niet in Brinkman staat') moeten wij hem uiterst
dankbaar zijn.2

Na de oorlog breidde De Jong zijn collectie geleidelijk uit en
werkte hij verder aan een uniek boek dat ten slotte in 1958 zou

Het avontuur van Dirk de Jon8

Later zou De Jong zijn collectie
nog verder uitbreiden en ten
slotte het geheel verkopen aan
de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. De 'De Jongkast' beslaat zo'n vijf à zes
meter boeken en boekjes en
staat veiligheidshalve in een
kluis. In de loop der jaren is de
verzameling uitgebreid met nog
eens ongeveer honderd ondergrondse publikaties.

UIA,

A
ai

W,nt onze Hoer ,,, Koning groot

d. bil/do loon,

lu/a,

alle uia

1$ nu rcrrDZfJn uit den dood.

I

alle/uia,

wordt nu Of/zongf/n ZOf/' In SChOD

al/s/uia. al/e/uia. al/s/uia.

EL U/A,
al/s/uia. alle/uia. al/e/uia.

Di, stlrrBnd ons hel I,rsn g,f.

.r d,t ik st. of dIt Ik g.,

allel uia

miJn zlol. die zingt lfllelul.1-

al/s/ula.
rBrrees In glorIe uIl hBI gr.f.
•

ALLEL U/A,
al/s/uia, al/s/uia, alls/uia.

ALL LUIA,
al/e/uia. al/s/uia. alls/uia.

or". de s.tan r .. , en tler/,

Dit Is de oroote blijde dag.

alle/u/a,
die" David in den geest roorng.

Alle/u/a,

alle/u/a,
de Leeu w uit Jud. zeger;ert.

Het eerste gedicht van Hans
Arp in deze bundel, waarin vier
heldere, serene lijntekeningen
in kleur van Sophie Täuber zijn
opgenomen, doet met zijn
verrassende woordspelletjes en
taal grappen - zoals 'faits
d'hiver' en 'faits divers' - en

AllELU/A.

onverwachte vergezichten
wegdromen naar een fantastische wereld die we vijf jaar na
de oorlog weer bij de dichters van de 'Beweging van Vijftig'
zouden tegenkomen, maar die wel hemelsbreed verschilde van de
morose realiteit van de bezettingstijd:
joiBnez au sanB du ciella po ix blanche de l'ivoire
c' est inséré même dans les rivières
ce sont des faits d'hiver
un point c'est tout deux points c'est plus
les defs fardées ouvrent Ie ciel aux meubles en pélérinaBe
points de era ie
nombrils de neiBe

alleluia. alleluia. alleluia.

Wie zich in de collectie verdiept, heeft het gevoel een bibliografische lusthof te betreden, een tuin met vruchten die - doordat ze
tijdens de oorlog verboden waren en bovendien een bombardement hebben overleefd - ook nu nog een magische aantrekkingskracht blijken te bezitten. Dat komt ook doordat veel boeken en
boekjes er zo schitterend verzorgd uitzien.
Een van de eerste boeken die me in dit opzicht opvielen, is een
gedichtenbundel van de dadaïst Hans Arp (1887-1966) , getiteld Rire

de coquille, die in 1944 door de - indertijd in Amsterdam wonendeDuitse Stijl-schilder Friedrich Vordemberge-Gildewart werd uitgegeven ter herinnering aan de echtgenote én muze van de dichter,
de schilderes Sophie H. Täuber-Arp. Zij was in januari 1943 in haar
huis te Zürich plotseling door kolendampvergiftiging om het
leven gekomen. Vordemberge-Gildewart liet achter in de bundel
als opdracht afdrukken : 'en souvenir de la mort de cette merveilleuse artiste, dont les dessins, un jeu de lignes illuminent dans leur
pure beauté les pages de h. arp.'

joisnez au sans du ciella poix blanche de la craie les rivières
sucrées aux faits divers joisnez au sans du cielles
bouquets blancs
les oeufs rient
la colère lunaire s' apaise
pierres potables
les montres en ombre et deuil n'arriveront pas dans leurs carosses
nOlres

Alleluia door de Schippers van
de Blauwe schuit. Heerenveen
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Hetzelfde vrije ronddwalen in de fantasie valt op in de 'druksels'
HET VIHI I'EDERLAi'\'OSC H LIEDBOE K

van H.N. Werkman

(1882-1945),

Of nu de satan raast en tiert

die sinds de jaren twintig in zijn

drukkerij op de zolderverdieping van het pakhuis Lage der A 13 in
Groningen op zo'n poëtische manier gespeeld had met vlakken,

alle/UIa
de Leeuw uit Juda zeBeviert.
ALLEW1A.

lijnen, cijfers, komma's, punten en met de achter- en zijkanten
van grote houten afFicheletters. Vaak abstract, soms ook met
allerlei figuratieve elementen zoals bloemen , paarden en vogels.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog begon Werkman samen met
enkele vrienden - de 'schippers' Adri Bruning, de Heerenveense

1 APRIL 1944

U ITGEGEVEN IN BEZET NEDERLAND

Aangrijpender nog is de bundel SahbatBesiinBe, die in dezelfde tijd
ook door 'De Blauwe Schuit' uitgegeven werd. In het colofon
wordt vermeld: 'Deze bundel "Sabbatgesänge", een keuze van

dominee August Henkels en A.H. Zuithoff - clandestiene uitgaven

oude Joodsche Sabbatliederen,
werd in opdracht van

te verzorgen voor de serie 'De Blauwe Schuit'.
In de collectie van Dirk de Jong bevinden zich verscheidene
publikaties van 'De Blauwe Schuit', waaronder het boekje Alle/uia
met in het colofon de tekst: 'De schippers van De Blauwe Schuit

De Blauwe Schuit gedrukt voor
Joden en Christenen in het
licht van Paschen 1941 door
H.N. Werkman, die ook de
teekeningen van het omslag
eigenhandig met de drukkersrol vervaardigde.'

Het vnj Nederlandsch liedboek. Utrecht

1944

en haar meester-drukker H.N. Werkman wenschen U een gezegend Paschen 1941. Lof zij den Heer den almachtiBen KomnB der eere
Alle/uia. De tekst voor deze Paaschgroet werd ontleend aan een

Nieuw Geuzenl,edboek. Am sterdam

1941

oud-nederlandsch Paaschlied uit Ootmarsum.'
Deze hymne, in zestig exemplaren gedrukt, werd door

De door Werkman gedrukte
voorplaat toont vage menselijke

Werkman in deze uitgave in rode en gele (lente )kleuren uitgevoerd. Treffend is dat in dit lied ook David genoemd wordt, de

tIguren, waarover op een los

luisterrijke koning van de - in die tijd zo genadeloos vervolgde-

'De Sabbatsdisch is gedekt, zoo

joden:

dadelijk zal de zegen worden

bijvoegsel wordt opgemerkt:

Dit is de groote blijde daB

uitgesproken. Zwijgend staan gestalten om de tafel- het is alsof in

alle/uia
dien David in den Beest voorzaB
Alleluia

dit oogenblik de dunne wand van den tijd zal breken en de
eeuwigheid ruischend komt binnenstroomen.'

En verder - voor wie aan een half woord genoeg heeft, was de
voorspelling meer dan duidelijk-:

Tot de liederen die in deze uitgave werden opgenomen,
behoort een 'Jiddisches Volkslied' , waarvan het hier geciteerde
begin ook weer een duidelijk actuele betekenis heeft:

Het avontuur van Dirk de Jon8

GEUZENLIEDBOEK
EERSTE VERVOLG

Zum SabbatausBanB
Gott Awrahams, jizchaks und Jaakows'
Der heiliBe Sabbat Beht schon scheiden - ,
Also mógen sich endiBen unsere Leiden,
Und wir alle, Weib und Mann,
MÖBen Freude und Wonne han,
Und alle Juden, 8'0sz und klein,
Mógen in Gottes Gnaden sein'

Zoo zaB men 's avonds op de binnenplaats
De heeren Gort en Vestdijk moeizaam zwoeBen,
Met planken die béter dan wrakhout waren.
Zij deden flink en hadden eerst veel praats,
Omdat zij zich zoo Boed er doorheen sloeBen, Totdat Gods stem hen wees op de Bevaren.
Daarbij blijft het natuurlijk een open vraag of
met 'Gods stem' de Heerenveense predikant

Ongeveer een jaar nadat deze uitgaven van 'De Blauwe Schuit'

bedoeld werd of dat Vestdijk er inderdaad -

verschenen waren, werd dominee Henkels als gijzelaar in Sint-

wellicht onder invloed van de seminariesfeer -

Michielsgestel opgesloten. Hij had daar een tijdlang twee kamer-

een metafysische ervaring heeft opgedaan.

genoten: de gepensioneerde KNIL-majoor Pieter Gort en de

De geschiedenis van 'De Blauwe Schuit'

Niets doet mij meer erbarmen
In mijnen wederspoed.
Dan dat men ziet verarmen
Des Konings land en goed.

schrijver Simon Vestdijk. Vooral Henkels en Vestdijk raakten met
elkaar bevriend: ze droegen aan elkaar gedichten op en debat-

behoort tot de meest ontroerende uit de bezet-

teerden met hartstocht over geloof en ongeloof. Nadat Henkels

idealisme in samengingen. Wat moet daar intens

eind

met alles zijn meegeleefd! Ik kijk naar een foto uit september 1941,
waarop de vier schippers van 'De Blauwe Schuit' op die Groningse

1942

vrijgelaten was, kwam enkele maanden later ook Vestdijk

tingsjaren, juist omdat er artistiek en menselijk

- na een verblijf in de Scheveningse gevangenis - weer op vrije
voeten. Ten slotte werd Gort eveneens uit Sint-Michielsgestel

zolder rondom een drukpers staan: op deze pers heeft Werkman

ontslagen.

kort daarvoor de prent 'Vaders en zonen' uit de reeks Chassidische

curieuze boekje De houtdiefstal. Het colofon ervan vermeldt:

leBenden gedrukt. Ik denk eraan dat hij nog geen maand vóór de
bevrijding met negen anderen doodgeschoten werd en ik tuur

'Aan Pieter Gort, kameroudste van kamer no. 33 Seminarie

naar die prent en neem opnieuw de SabbatBesiinBe in handen.

Naar aanleiding hiervan verscheen bij 'De Blauwe Schuit' het

Beekvliet Sint Michielsgestel aangeboden ter herinnering en ter

Met ontroering bedenk ik dat ook deze bladen door zijn handen

viering van zijn terugkeer als laatste van ons drietal rondom

gegaan zijn. Even is de oorlog zeer dichtbij.

Kerstmis 1943.' De inleiding op het boekje en het slotgedicht waren
van Henkels, terwijl er van Vestdijk een sonnet in was opge-

Dat laatste is bij het bekijken van de collectie-De Jong vaak het

nomen. Het slot hiervan geeft een kijkje op het dagelijks leven in

geval. Zeker ook bij een van de allerberoemdste uitgaven uit de

Beekvliet:

bezettingstijd: de rijmprent met het gedicht De achttien doden van

Geuzenliedboek. Amsterdam

194J
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Jan Campert (1902-'43), geïllustreerd door Coen van Hart

gewijde verzamelàar die Dirk de Jong was , een kwelling van

(een van de pseudoniemen van

Dousa-zaal vertelde de conservator R. Breugelmans dat ook hij er

Fedde Weidema). Tot mijn
verrassing bevinden er zich in

al lange tijd naar op zoek is.
De vraag is of die druk ooit bestaan heeft of dat het hier om een

de collectie-De Jong maar liefst
vier exemplaren van.

Sabbat8esiinge. Heerenveen 1941.
Omslagtekening door Werkman
De 'schippers' van De Blauwe Schuit
H.N. Werkman. tweede van rechts

titanische proporties geweest moet zijn. Bij mijn bezoek aan de

'spook-editie' gaat. In zijn dissertatie De Beschiedenis van De BezlBe Bij

Hoe de eerste druk van deze
rijmprent er precies heeft

(1972) bericht Richter Roegholt dat hij nergens een exemplaar van de rijmprent met twee drukfouten heeft kunnen
vinden. Tijdens zijn onderzoek bleken noch Fedde Weidema, noch

uitgezien, is niet zeker. Volgens

de weduwe van de drukker Jan Hendriks, noch de uitgever van

Dirk de Jong in zijn overzicht
Het vrije boek in onvrije tijd zou die
eerste druk - in een oplage van
vijfhonderd exemplaren - in

De Bezige Bij, Charles van Blommestein, zo'n exemplaar in hun
bezit te hebben. Dirk de Jong schreef in 1971 over deze kwestie aan
Roegholt: ' .. .ik weet echt niet meer hoe ik aan die gegevens ben
gekomen .. . Wèl weet ik dat het me heel veel moeite heeft gekost
alles uit te zoeken en dat ik, in alle oprechte bescheidenheid

1943 verschenen zijn met daarin
twee drukfouten: het eerste woord van het gedicht ('Een') zou
met de initiaal meegerekend drie e's tellen en het woord
'Hollands' zou ten onrechte als 'Hollandseh' gespeld zijn. In de tweede druk zou er nog maar

1942-1972

[dat 'oprechte' moet er echt bij], erbij blijf dat mijn gegevens juist
zijn, ook al is het u niet gelukt mijn beschrijving te verifiëren.'4
Het blijft moeilijk te
beslissen of zo'n eerste druk er

één drukfout overgebleven zijn, waarna de latere

inderdaad geweest is. Aan de

edities foutloos zouden zijn gespeld. 3

ene kant waren er volgens

Van de vier exemplaren in de collectie-

De Jong vijfhonderd exem-

De Jong - afkomstig van verschillende edities-

plaren van die druk, die zelfs in

zijn er drie zonder drukfouten en dus van latere

oorlogstijd niet zo maar in het

datum dan de vroegste editie. In één exemplaar
staan er in het eerste woord wel drie e's, maar

luchtledige zullen zijn opgelost, zodat het ontbreken ervan

aan het woord 'Hollands' ontbreekt de 'eh'.

minstens te denken geeft, aan
de andere kant blijkt De Jong in
zijn bibliografie steeds weer
zeldzaam nauwkeurig te zijn,

Volgens De Jong behoort dit exemplaar tot de
tweede editie. De eerste druk van deze rijmprent
schittert dus door afwezigheid, wat voor de toe-

Het avontuur van Dirk de jonB

hoewel ook hij natuurlijk wel eens een foutje maakt. Daar komt
bij dat er bij 'Hollandsch' geen sprake is van iets weBlaten, maar van
een speciale schrijfwijze, wat de mogelijkheid verkleint dat deze
variant verzonnen zou zijn.
Alles bij elkaar neig ik ertoe te geloven dat die eerste druk echt
bestaan heeft en dat het niet ondenkbaar is dat een exemplaar
ervan vroeg oflaat uit de brandkast van de een of andere Japanse
miljonair zal opduiken. Ik denk dat vooral omdat De Jong zo'n
hartstochtelijk verzamelaar geweest is. Het lijkt toch onwaarschijnlijk dat hij, bewust of onbewust, informatie verzonnen zou
hebben die ervoor zorgt dat in
zijn collectie een opvallende
lacune zou ontstaan. De rijmprent 'De achttien doden' was
immers een roemruchte publikatie: hét illegale doopbewijs
van De Bezige Bij en het meest
vlammende protest uit de
bezettingsjaren tegen de Duitse
onderdrukking.
Ook louter literair, los van alle

Voorwerpen, in mijn lied
vereeuwiB ik u, niemand weet
het einde van dit wreed Bebied
en wat er nOB met u 8eschiedt,
hoor, hoe ik u heet:
Penduulsla8, zoete snik,
bloedleeuwerik ;
van 't 80nzend bloeiveld Jij-ik
loodrecht oOBenblik.
G. Aehterberg, Huis.

Een andere bundel van
Achterberg uit de collectie is
Morendo, die in de lente van 1944
door de jonge Leidse dichter Jan
Vermeulen in vijfhonderd exemplaren gepubliceerd werd.
Het exemplaar in de collectie, gebonden in donkerblauw linnen
band, is met het lage cijfer 3 genummerd en door Achterberg
gesigneerd.
De verzen die in Morendo werden opgenomen, hadden
Achterberg en Vermeulen in het voorjaar van 1943 aangetroffen in

oorlogsgebeurtenissen, is de

een dichtgespijkerde ouderwetse linnenkast in Achterbergs ouderlijk huis te Neerlangbroek. Vermeulen noteerde erover: 'Toen we

verzameling die Dirk de Jong

met een nijptang de spijkers hadden verwijderd en de deuren

bijeengebracht heeft, uiterst

openden (wat mij het gevoel gaf of ik het koningsgraf in een

interessant. Zo bevindt er zich

pyramide betrad) stortte zich een papieren lawine over onze
voeten .. .'5

in de collectie een zeldzaam bundeltje van Gerrit Achterberg (1905'62), de ode Huis, die met tekeningen van Cees Bantzinger in 1943 bij
de 'Mansarde-pers' van Ben Bakker en F. Tamminga verschenen is

en waarvan het begin beroemd zou worden:
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Typerend voor de bezettingssituatie is wat op een apart blaadje
bij Morendo vermeld staat: 'In verband met de tijdsomstandigheden
verschijnt Morendo niet in den handel. Een beperkt aantal exem-

's-Gravenhage 1943. Tekening door
C. A.B. Bantzinger

MoffenspieBel. U tree h t

1944
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Th. van Baaren, Versteend zeewier.
's-Graveland [943.
III ustratie door H. van Norden

plaren is echter verkrijgbaar bij Jan Vermeulen, Verdamstraat

46

oorlogen, waarbij vooral het

te Leiden, Toezending volgt uitsluitend na ontvangst van f

per

surrealisme bij Gertrude Pape,

4. -

postwissel.' Het bedrag werd met inkt ingevuld! Zoals Wim Hazeu

Theo van Baaren en hun

in zijn Gerrit AchterherB Een bioBrafie ([988) meedeelde, werden de vijf-

vrienden hoge ogen gooide.

honderd exemplaren van de bundel tijdens de oorlog lang niet

Op de wekelijkse bijeenkom-

allemaal verkocht;
lezers na [946'6.

'I., .1 het grootste deel vond de weg naar de

sten werden er vaak surrealistische spelletjes gespeeld, waarbij
de tuin - of liever de jungle -

Vanuit de door Dirk de Jong bijeengebrachte collectie zijn steeds

van h et onbewuste onbekom-

weer boeiende en onverwachte uitstapjes door het literaire leven

merd bewandeld werd . Daarbij

te maken. Zo bevindt zich in de verzameling de poëziebundel
Versteend zeewier ([944) van de Utrechtse dichter Theo van Baaren
([912-'89),

die tijdens de bezettingsjaren samen met zijn vriendin

Gertrude Pape het legendarische tijdschrift De Schone Zakdoek uitgaf.
Of 'uitgaf' lijkt wat sterk gezegd, Het blad verscheen immers

stond natuurlijk volgens h et credo van de Franse surrealist André
Breton het droomleven van de mens centraal.
Een echo daarvan is ook te vinden in sommige gedichten in
Theo van Baarens bundel Versteend zeewier, waaronder 'De droomhaas':

slechts in welgeteld één exemplaar, dat elke week op maandagavond op de etage van Gertrude Pape ter inzage lag.
Aan De Schone Zakdoek werkte een uitgelezen kring van vrienden
mee, zoals de dichters L.Th. Lehmann, Jan Wit, Chr.J. van Geel en
Ad den Besten, de essayist Max de Jong, de fotograaf
E. van Moerkerken en de tekenaar Perdok. Ze zorgden ervoor dat

De droomhaas vlucht op het eerste geluid
van mijn ontwaken de dekens ult.
HIJ was zo !ref hij was zo zacht,

hij laB hij me de hele nacht.

!riJ ik tussen de lakens alleen,

er vanuit een gemeenschappelijk enthousiasme spannende,

Nu

ontroerende en soms heel speelse afleveringen gemaakt werden.

hij vlucht al over de melkweB heen.

Een voorbeeld hiervan is een nummer met maar liefst 83 nieuwe
limericks, waaronder exemplaren in het Duits, Frans, Engels,

Een van Van Baarens vrienden was de dichter C. Buddingh' ([9[8-

Grieks, Latijn en ook nog Hebreeuws. Theo van Baaren, die theo-

'S5) , die halverwege de oorlog tuberculose kreeg en ruim een jaar

logie studeerde met als bijvak Egyptisch, had er zelfs een limerick

in het sanatorium Zonnegloren te Soestduinen kuren moest.

aan toegevoegd , die voor een deel uit hiërogliefen bestond.

Theo van Baaren kwam h em daar geregeld - wandelend vanuit

Het meest typerend voor De Schone Zakdoek was wel de sterke
oriëntatie op de internationale avant-garde tussen de beide wereld-

Utrecht! - opzoeken. In het sanatorium schreef Buddingh'
bij wijze van voortreffelijke therapie een reeks van vier nonsens-

Het avontuur van Dirk de Jong

MTI]N
gedichten die als 'gorgelrijmen' beroemd zouden worden.

De episode met De Schone Zakdoek

Ze werden gepubliceerd in De Schone Zakdoek en bovendien in de

laat zien dat ook in die soms

door Radboud de Cadt (opnieuw een pseudoniem van Fedde

hachelijke tijd het vertrouwde
literaire leven niet helemaal

Weidema) geïllustreerde bundel Vier BorBelrijmen (1944), die zich ook
weer in de collectie van Dirk de Jong bevindt. Legendarische

verdwenen was .

vermaardheid kreeg 'De blauwbilgorgel':
Met dit alles geeft de door Dirk

Ik ben de blauwbilBorBel
Mijn vader was een porBel
Mijn moeder was een porulan
Daar komen vreemde klnd'ren van
Raban' Raban' Raban'
Ik ben de blauwbilBorBel
Ik lust alleen maar kor8e!
Behalve als de nachtuzi krijst
Dan eet ik riep en rimme/rijSt
Rabijst' Rabijst' Rabijst'
Ik ben de blauwhilBorBel
Als ik met wok of worBe!,
Dan liB ik lanBuit in de zon
En knoester met mijn knezidon
Rahon' Rabon' Rahon'
Ik hen de blauwhllBorBel
Eens sterf ik aan de schorBe!
En schrompel als een kriks ineen
En word een blauwe kiezelsteen
Ga heen' Ga heen' Ga heen'
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OlK
Nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al
deze maanden een stipte
neutraliteit had in acht ge-

de Jong bijeengebrachte
collectie een uiterst gevarieerd
beeld van de bezettingstijd, een
van de beslissende perioden in
onze geschiedenis. De reacties
van de tijdgenoten op het
ooriogsgebeuren blijken ook
vijftig jaar later vaak nog
ontroerend en hier en daar zelfs aangrijpend. Tot de hoogtepunten ervan behoort voor mij de prachtig verzorgde uitgave van
de proclamatie van Koningin Wilhelmina op 10 mei 1940 - 'Mijn
volk' -, die De Bezige Bij in 1944 publiceerde. Daartoe behoort ook
zeker het sonnet Bij het Braf van den Nederlandschen onbekenden soldaat van
Martinus Nijhoff met de schitterende regels:

Zoek troost hier, Nederland. De hijen die hier zoemen
schrijven zoemend uw naam om

't

naamloos Braf in

't

rond.

Wees trotsch. Kondt Bij voorheen u ooit op meer beroemen
dan op hetBeen een zoon om uwentwil doorstond?
Ontroerend is ook het gevangenislied van de carmeliet prof. Titus
Brandsma, die na eindeloze folteringen op 26 juli
centratiekamp van Dachau om het leven kwam:

1942

in het con-

Proclamatie van

10

mei

gedrukt te Utrec ht in

1940,

1944

C. Buddingh, Vier BorBe/rijmen.

Utrecht

1944.

Tekening door R. de Cadt
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de oorlogsjaren - roept het gedicht Celdroom ([943)
van H.M. van Randwijk op. Van dit vers werden

Ik ben gelukklg in mijn leed,
Omdat ik het geen leed meer weet,
Maar 't alleruitverkorenst lot,

een aantal exemplaren op Oud-Hollands papier

Dat mij vereent met U, 0 God.

gedrukt en genummerd. Het colofon vermeldt
hierover: ' No . [ werd gereserveerd voor

Vooral curieus is de Vrijheldskalender

Vnjheldskalender. Utrecht

1944

B. Bakker, Het landschap.
's-Gravenhage 1944.
Tekening door C.A.B. Bantzinger

President Gerbrandy.' Het gedicht van

streerd werd ...
Idealistische verwachtingen over de toekomst
- die immers de kern zijn van het verzet tijdens

Nederlanders, die lijden, of geleden hebben in
Duitsche gevangenissen en concentratiekampen'.
Vooral het volgende fragment blijft aangrijpend om de droom die erin verwoord wordt:
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H.M. de Koningin . No. 2 voor Prinses Juliana en

wegstaking in het najaar van [944 uitgegeven
werd . Wie daarop naar de datum van zaterdag
5 mei [945 kijkt, ziet dat deze niet speciaal geïllu-

................... -

lil

die na

Prins Bernhard . No. 3 voor den Minister-

a...._. __ _
_.~

/945,

Dolle Dinsdag en het uitbreken van de Spoor-

~

Van Randwijk, wiens naam overigens in deze
uitgave ontbreekt, werd opgedragen 'aan alle

Wij zijn de oogst der zwarte marteijaren,
door leed gebundeld tot één huisgeZin,
de tijd heeft uit dat broeders vreemden waren,
zie hier Uw naaste, broeder, en bemin'

Remieg Aerts

Ltk.

1888:

het archief van De Gids

Onder signatuur Ltk. [888 beheert de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde het redactiearchief van 's lands oudste nog

[53

. ."'-

verschijnende tijdschrift, ook wereldwijd een van de langstbestaande periodieken, De Gids. Het eerste stuk, Ltk. [888 A [,
dateert van november

[840

en is het contract tussen de nieuwe

uitgever, P.N. van Kampen , en de redactie, dan gevormd door de
heren WJ.C van Hasselt, H. Pol, E.J. Potgieter, J.F. Oltmans,
J. van Geuns, R.C Bakhuizen van den Brink en CJ. Fortuyn.
Nauwkeurig zijn de wederzijdse verplichtingen vastgelegd, met
bepaling van boetes tot honderd gulden 'ten behoeve der armen'
bij overtreding. Het archief eindigt in het najaar van [96[, met
mopperige brieven van - nog steeds - uitgeverij P.N. van Kampen
& Zn. N.V., die het niet meer met de redactie eens kon worden.
Per januari [962 ging De Gids naar Meulenhoff.
Tussen begin en eind liggen zeker 86 welgevulde archiefmappen, een kopieboek van uitgaande brieven ([843-[856), vier inloopboeken van ingekomen bijdragen ([883-[938), twee kasboeken ([909[932) en een inventaris van het archief, gemaakt door de historicus
H.T. Colenbrander. Na diens terugtreden als redacteur-secretaris
([939) en ook omdat de redactie het eigen tijdschrift inmiddels was
gaan beschouwen als een vaderlands cultuurmonument is het
archief in maart

[940
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overgedragen aan de Maatschappij. Van de

volgende periode zijn de archivalia tot aan

[959,

toen

Colenbranders opvolger E.J. Dijksterhuis zijn langjarig secretariaat
beëindigde, er nog aan toegevoegd. Afgezien van een klein aantal
documenten is de tijd na

[958

niet meer in het archief vertegen-

woordigd. Deze redactiepapieren bevinden zich nog bij oud-redacteuren of bij de huidige uitgever Meulenhoff.
Met zijn bijna [20 jaar redactiegeschiedenis vormt Ltk. [888 dus
nog niet het enige Gids-archief. Want ook de roemruchte eerste

Afscheidsbrief van Potgieter

jaren ([837-[843) vallen er nagenoeg geheel buiten. Gegevens daarover moet men zoeken in de papieren van Potgieter en de correspondentie tussen de redacteuren, bewaard in de Amsterdamse
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/2~

r 864
'9W 18,
Z' 7SJ
/9"1' I '"
2'

oog voor het belang van archiefvorming. Vanaf
zijn secretariaat werd alles nauwkeurig bijgehouden. Bevat het archief tot 1915 een paar
honderd documenten, van dat jaar af zijn het er
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duizenden. 'Nederland is dolzinnig geworden en

'9'11' 6..

stuurt mij meer stukken toe dan ik lezen kan,

" 666
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sommige dagen vier of vijf tegelijk', merkte de

19181'

Z" 6,l'

/919"bl ~
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secretaris met schrik. Het bleef zo. Inderdaad

'I~

tonen de inloopboeken een toename, van jaar-

fJ/J -

lijks zo'n honderd inzendingen rond

{ZIt::

1900

naar

twee- tot driehonderd na 1915.

~

Manuscripten van literair of essayistisch werk
Inventaris van het archief

universiteitsbibliotheek. Van de hele periode tot

1915

ligt nog veel

kennis verspreid in de archieven van de afzonderlijke Gids-redac-

bevat het Guts-archief nauwelijks. Deze werden
na afwijzing geretourneerd of na aanvaarding naar de drukker
doorgezonden. De mappen zijn vooral gevuld met corresponden-

teuren. De toenmalige redacteur-secretarissen, P.N. Muller,

tie over inzendingen en bijdragen: begeleidende brieven van de

Joh. C. Zimmerman, H.P.G. Quack en vanaf 1883 J.N. van Hall

schrijvers en circulatiebriefjes van de redacteuren met hun onge-

hielden geen archief bij of bewaarden het niet. Zij hadden nog niet

zouten oordelen - 'onderwijzerswerk' , 'geleuter', 'taai', 'langwijlig'

Ltk. 1888: het archief van De Gids
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Gids-redacteuren waren doorgaans zelfverzekerde heren, zuiniger
Cl
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met lof dan met kritiek. Gemiddeld driekwart van de inzendingen
vond geen genade. Maar hun besliste oordelen tonen hoe lastig
het is de latere literaire canon te voorspellen. Want het is een
eminent gezelschap dat zich eens of vaker onder weinig vleiend
commentaar afgewezen zag. Ertoe behoren Couperus (voor
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1890),

Bloem ([910-[9[3, vele keren), De Mérode (altijd), Van Nijlen,
Bordewijk ([916 en 1929), Carry van Bruggen (haar Prometheus kreeg
geen voldoende, 19i1), Dèr Mouw (1918), Nijhoff (1919, later zelf
redacteur), Debrot ( 1926), Vestdijk (verzen , 1930 en 1934), Slauerhoff
( 1930, [931),

<' , /

Blaman (met een tot op heden onopgemerkt gebleven

debuutpoging,

//7 r

1930),

Achterberg

(1931)

en Koolhaas

([934).

Hetzelfde

- en vaak rake, soms pedante commentaren. Bij Van Deyssels

lot trof inzendingen van Fruin (1849, later zelf redacteur), de jonge
Romme ( 1914), Theo van Doesburg (1916) , Mondriaan ( 1920) en
G.B.J. Hiltermann (een novelle 'Boris Bjelkin', 1937) . En wat
bezielde Theun de Vries toen hij in dit deftig-liberale tijdschrift
een plaatsj e zocht voor zijn moderne heldensage 'Stalin' (1934)?
Spaarzaam bevat het archief brieven van lezers. Zoals van hofdignitaris L.N. graaf van Randwijck, die in 1865 het ongenoegen van
de koningin over een oneerbiedig stukje van Busken Huet meedeelde, of van mevrouw Hoekstra-van Geuns die het er in

inzending over Einsteins relativiteitstheorie noteerde de fysicus

Couperus' romans 'wel wat schuin' vond toegaan

L...--

.. ~ /.' " ,// ' J(,/I'

'''/ / û

1::/
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Kuenen: 'Het stuk is vol van misverstand en beteekent niets'

(1922) .

(1900),

of van de

'doodgewone Javaansche jongen' R.M. Soebantardjo die verzen

Huizinga kon in het uitdagende werk van de jonge Marsman niets

schreef. Hij was de enige niet. 'Wat een stroom! Ik kan niet meer

anders zien dan 'een puistje van de kwade sappen van het
moderne leven' (1923). En Colenbrander, ongeduldig over het

Pas een redactiearchief openbaart hoeveel zondagsdichters

'zwoele gedoe' in P.H. van Moerkerkens novellen: 'Zijn helden en
heldinnen draaien altijd om de heete brij maar durven nooit goed
toehappen' (1931).

tellen hoeveel verzen per dag!', klaagde Colenbrander

(1934).

Nederland wel telt, die allemaal schroomvallig om een oordeel
komen vragen in de hoop als verborgen genie ontdekt te worden.
Leerzaam, ten slotte, zijn de droge inloopboeken, voor wie er
zich in wil verdiepen. Zij tonen wat er ingestuurd werd , welk

Klacht over C. Busken Huet
namens koningin Sophie
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aandeel vrouwen daarin hadden en wat de verhouding was tussen
bellettristische en niet-literaire inzendingen. Vergelijking met de
feitelijke inhoud van De Gids maakt dan zichtbaar hoe de redactie
selecteerde en daardoor stilzwijgend haar tijdschrift profiel gaf.
Dat is de rijkdom van dit archief. De onderzoeker zit zonder stemrecht mee aan de vergadertafel van illustere redacties en ziet zich
langzaam ingewijd in hun arcana.

R.L.K. Fokkema

Het wereldje der tijdschriftjes tussen

1945

DECI

en 1965

_A~qCIllN1' CUrïlll'CCr)\llll

In 1944 raadt de Engelse dichter (en uitgever) T.S. Eliot aankomende dichters ten stelligste af hun verzen op te sturen naar gevestigde tijdschriften, aangezien dat alleen maar tot onbegrip bij en
afwijzende reacties van zittende conservatieve redacteuren leidt.
Hij beveelt hun aan met een groepje verwante kunstenaars een
eigen tijdschrift op te richten of bloemlezing samen te stellen,
waarmee de aanval kan worden geopend op literaire bolwerken:
'for a poet must make a place for himself among other poets,
and within his own generation, before he appeals to either a larger
or an older public'.1 Wie weet hoe veel moeite in het verleden
bijvoorbeeld Nijhoff en vooral Marsman hebben gehad om hun
verzen in De Gids geplaatst te krijgen, wat wellicht mede aanleiding is geweest tot de oprichting van De Vrije Bladen, zal het advies
van Eliot algemene geldigheid willen toeschrijven. Zeker is in
ieder geval dat Het Getij en De Vrije Bladen in de jaren twintig zijn
opgericht door en voor jonge auteurs, die zich buiten de bekende
paden wilden begeven. Zij behoefden dan niet onderworpen te
zijn aan mededelingen als 'Voor verjonging gaarne - maar voor
fratsen zijn wij te oud', zoals H.T. Colenbrander, Gids-redacteur
van 1906 tot 1940, opmerkt over inzendingen van Marsman en ook
niet onderhevig te zijn aan oordeel gelijk aan het vonnis dat

J. Huizinga, redacteur van De Gids tussen 1916 en 1932, destijds velde
over de inzendingen van Marsman:

Tijdens en na de Tweede
Wereldoorlog is het aantal tijdschriften voor jongeren en door
jongeren gemaakt aanzienlijk. 3
Zo staat het clandestiene Parade

der profeten (1944-1945) slechts
open voor auteurs die nog niet
eerder publiceerden. Podium
werd in het voorjaar van 1944
opgericht teneinde de illegaliteit financieel te steunen, maar
ook om 'jonge dichters gelegenheid te bieden hun verzen te
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publiceren'. In oktober 1945
UTRECHT
verschijnt het eerste nummer
van Columbus met de ondertitel
'literair cultureel maandblad
voor jongeren'. Op I november
1945 komt het eerste nummer van Proloos uit: 'cultureel en literair
tijdschrift van de jonge generatie', luidt de ondertitel. Gezegd
moet evenwel worden dat deze periodieken nauwelijks voldeden
aan de roep om culturele vernieuwing die na de Tweede Wereld-

beschaving, de cultuur en het literaire leven te waarborgen dan

achten in het onvermogen van den oudere voor de jongeren te

nieuwe wegen in te slaan. Naar de onderscheiding van tijdschriften die Gerrit Borgers heeft gemaakt, hebben zij niets van

dingen die mij dierbaar zijn, en heb tot verweer in ieder geval
nog een enorme reserve van minachting voor het gewild
moderne. [... l Laat ons toch den moed hebben, om ouderwetsch te zijn, en dit soort werk hooghartig te negeeren?

W DE HAAN

oorlog klonk; zij zijn er eerder op uit de continuïteit van de

Ik heb van dit werk een diepen afkeer. Wil men dien gegrond
waardeeren, best: ik wil niets liever dan mij terugtrekken in de

, GERRJT ACIiTERBtRG

BORDfWIJI:

'een atelier' , maar ook niets van 'een museum'.4 Eerder zou men
kunnen zeggen dat ze iets hebben van een derde mogelijkheid van
onderverdeling die Gerrit Kouwenaar in 1954 aandraagt:

V

De eerste aflevering van De Gids na
de fusie met Ad interim
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dat is dus niet de werkelijkheid van
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of een zo algemene

werkelijkheid, dat die ons niet meer
interesseert. 6
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Ik concentreer me hier eerst op die
enkele tijdschriften na de Tweede
Wereldoorlog waarvan de medewerkers
slaagden in hun poging van de periferie
naar het centrum van de republiek der
letteren door te dringen. Daarna
bespreek ik enkele tijdschriften van
jongeren wier gelijksoortig streven in

Omslagen van Braak, nr.

2

en

J

te weten die van het literaire blad als opslagplaats van tweede-

de jaren zestig mislukt is en wier dankbetuiging vooral kan uit-

handsgoederen, de uitdragerswinkel, die ten onrechte 'kunst-

gaan naar de Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse

handel' of 'antiek' op zijn etalageraam heeft geschilderd.

Letterkunde, die door het nemen van een abonnement nogal wat

Het nieuwe dat men in zo'n uitdragerij vindt, is zelden nieuw,

literaire blaadjes voor het nageslacht heeft behouden 7. Hier is in

het oude zelden authentiek; zij is een schijnvorm van het

elk geval de redactie van Hoos in haar laatste nummer van mei

atelier en een schijnvorm van het museum. 5

expres515 verhis erkentelijk voor - overigens bedanken zij abusievelijk

1958

de universiteitsbibliotheek in plaats van de Maatschappij.
Wat een tijdschrift zou moeten zijn, brengt de student
H.J.A. Hofland in

1954

onder woorden in het Leidse Minerva, inter-

academiaalliterair tijdschrift voor Nederlandse en Vlaamse
studenten:

De bibliothecaris van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden kan over de verslagperiode

1970

melden dat werd

begonnen 'met de systematische uitbouw van de verzameling
literaire publikaties die niet via de gebruikelijke kanalen kunnen

Een tijdschrift bestaat niet om van willekeurige schrijvers een
aantal willekeurige bijdragen te publiceren; het bestaat om een

worden betrokken' .s Daaronder zijn nogal wat tijdschriftjes,
waaruit ik straks een greep doe. Blijken zal dan dat in deze

zeer bepaalde geestelijke sfeer te bevorderen en te handhaven,
een sfeer waarin zeer bepaalde schrijvers hun noodzakelijk

blaadjes de angst voor epigonisme het verzet tegen de heersende
modernistische conventie voedt. Interessant is vooral te zien dat in

werk kunnen verrichten. De sfeer gelieve modern te zijn,

de verhouding van auteur, kunstwerk en lezer de accenten

d.w.Z. 'in de tijd', verband houdend met onze werkelijkheid,

verschuiven . Waar in de traditionele oppositie het accent ligt op de

Het werel<ije der tiJdschrifyes tussen

persoonlijkheid van de auteur

Vijftigers relateert aan die van

die zich uitspreekt in het werk,

Gezelle en Gorter en haar

staat ook in de naoorlogse

plaatst in de internationale

avant-garde het werk centraal

modernistische traditie,

en verschuift de aandacht van

waarmee ze gecanoniseerd lijkt

de auteur naar de creatieve

te zijn.

mogelijkheden van de lezer.

Het is echter ook het jaar

Aldus tonen de kleine tijd-

waarin blijkt dat het proces van

schriften een gang van zaken die gezien kan worden als een voort-

canonisering nog niet geheel

zetting van de 'vorm/vent' -discussie uit de jaren dertig of als een

voltooid is. Zo wil De Gids,

spiegeling van de modernistische verschuiving van een expressieve

gerenommeerd sinds

naar een meer autonome literatuuropvatting.

herverschijning in

[1\37,

[945

en bij

op een voortrekkersrol, door
middel van een fusie in 1950 met
Ad Interim zijn wat bedaagde

terugblik op de eerste naoorlogse jaren die hij in

imago opvijzelen. De inbreng

[954

niet meer zo

belangrijk vindt en waaraan hij eigenlijk niet meer wil herinnerd

van Ad Interim, opgericht in

wordenY Op dat moment ziet het er naar uit dat de literairpolitieke agitatie van de Beweging der Vijftigers, ook gevoerd in

kan de mogelijkheid bieden om
althans het eerste deel van het

[944,

diverse periodieken, niet geheel geruisloos de overwinning heeft

verwijt aan De Gids, namelijk

behaald op de conservatief-traditionele kunstopvattingen.

'oud en eerbiedwaardig' te zijn,

De bloemlezing Atonaal, die Simon Vinkenoog in

weg te nemen. De fusiepartner

195[

samenstelde

en

1965

[59

niet uit

'Het jaar [946, dat is voornamelijk vrijheid op de bon, zwarte
borrels, 3000 literaire bladen', schrijft Gerrit Kouwenaar in een

1945

en waarin gedichten zijn opgenomen van Hans Andreus, Remco

voegt dit toe: 'nauw contact

Campert, Hugo Claus, Jan Hanlo, Hans Lodeizen, Paul Rodenko,

met de letterkundigen van nu

Koos Schuur en Sim on Vinkenoog, naast het werk van de

in Noord- en Zuid-Nederland; ontvankelijkheid voor hun werk,

Braak, nr.

4

oorspronkelijk experimentele dichters Jan G. Elburg, Gerrit

niet alleen voorzover dit zich op gebaande paden beweegt, maar

Braak, nr.

3, p. 75

Kouwenaar en Lucebert, en illustraties van Karel Appel en

ook waar het nieuwe wegen zoekt'.IO Als uitvloeisel van de fusie

Corneille, wekte nogal wat verzet, maar in 1954 lijkt het pleit
beslecht. Het is immers het jaar waarin Paul Rodenko met de

publiceren in de jaargangen van De Gids tussen 1950 en 1954 de dichters Hans Andreus, Remco Campert, Jan G. Elburg, Gerrit

bloemlezing Nieuwe griffels schone leien de experimentele poëzie der

Kouwenaar, Lucebert, Koos Schuur en Simon Vinkenoog.
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nadat De Gids na de fusie met Ad Interim een zó nadrukkelijke

160

modernistische, experimentele inslag had gekregen dat het blad
onverkoopbaar dreigde te worden werd de redactie opnieuw
geconstrueerd; daarbij viel het accent niet langer op dit modernistische element. Het oude orgaan won aan leesbaarheid en
aanzien zonder te beogen een speciale litteraire richting voor te
staan.12
Wanneer Ed Hoornik in 1954 poëzie-redacteur van De Gids wordt,
komen dichters aan bod als Schotman, Van der Molen,
Den Besten, Voeten, Morriën, Van der Graft, Van Hattum, Smit en
Van der Plas - dichters van conventionelen huize.
Anti-modernistisch is in de
Omslagen van Braak nr.
en

4

5

(alternatieve omslag)

Dat deze publikaties zijn opgevallen, blijkt al in
1951 uit de misprijzende reactie van Anthonie
Donker in Critisch Bulletin. Hij merkt op dat er bij
veel naoorlogse dichters 'een geprononceerde

jaren 1953 tot 1955 ook het
Amsterdams tijdschrift voor letterkunde. De redacteuren zien niets
in een a-historische instelling

neiging tot het surrealistische is (door De Gids

en ondernemen de reis terug in

maar vast gelegitimeerd door ze en bloc binnen

'het besef van de zeer betrekke-

te halen)'.u

lijke waarde van het nieuwe.

Tot opluchting van Gerard Knuvelder krijgt
De GIds in

1954

een nieuwe redactie die niet zozeer

Een waarde die wij zelfs durven
ontkennen als dit nieuwe niet

het experiment een warm hart toedraagt als wel

met de wortels van het inzicht

een beleid gaat voeren dat naar zijn oordeel de

haakt in de bodem van een

'leesbaarheid' en zelfs het 'aanzien' van het blad
ten goede komt. Voor de burgerlijke norm van de

historische zowel als contemporaine cultuur. Wij hebben

dag in 1954 is het denkelijk typerend dat de literatuurhistoricus in zijn Handboek tot de moderne

derhalve ernstig bezwaar tegen
die moderne stromingen die

Nederlandse letterkunde

een vat vol nieuws lanceren op

(1954)

het volgende noteert:

grond van een druppel kennis

Het wereldje der tijdschnjijes tussen

1945

en 1965
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van zaken omtrent het laakbare
oude.'l} In het P.N. van Eyck-

en armzalige lamlendigheid,

herdenkingsnummer
luidt het:

eerste naoorlogse poëzie.

(1954)

Inzonderheid in deze jaren,
waarin zinloos gebrabbel als
ware poëzie geprezen en bekroond wordt en kunst verlaagd
blijkt tot regeringszaak, is de tijd daar om terug te keren tot
een groter verleden van de geest, vol verheven gloed en kleur,
de eeuw van Thorbecke, toen voor ontwijding en ontheiliging
geen plaats was en bekroning werd gevonden in loutere waardering.
Ondanks de vijandige reacties van het conservatieve centrum
marcheert de avant-garde gestaag voort. Het jaar 1954 is immers
ook het jaar waarin een poging wordt ondernomen van Podium
uitsluitend een avant-garde-blad te maken, wellicht mede als
gevolg van het gememoreerde gewijzigde redactiebeleid van
De Gids. Voordat het zover is, is een lange weg gegaan. Als Podium
zijn legale ( tweede) jaargang begint, is het blad van plan de lijn

[61

die het tijdschrift aantreft in de
Wanneer de tijdschriften
Columbus en Podium eind

1947

op

programmatische basis gefuseerd zijn, is het de bedoeling
dat Podium de lijn van Columbus
en van het verdwenen ProlooB
voortzet. Aan het eind van 1948
hoopt men de abonnees van
Het Woord, dat zijn uitgave heeft

LITERAIR MAANDB LAD e NR l y ·yeAPRIL-ME I 1949

gestaakt, op te vangen met de
plaatsing van een kort bericht
dat Woord-redacteuren medewerker zijn geworden van
PodIum. Op } maart [949 schrijft
Paul Rodenko aan zijn m ederedacteur Gerrit Borgers:
'Het gaat er nu om met de

ISRA ËL- NU tv1 tv1 ER

van het vooroorlogse Forum voort te zetten. Dat blijkt overduide-

Woord-mensen, Nijhoff en

lijk uit het redactioneel: 'Ten aanzien van de literatuur willen wij

A. Roland Holst toch essentieel

openhartig verzekeren, dat wij, alle aestheten ten spijt, dikwijls

de Podium-geest te handhaven'.

dat, wat een dichter te zeggen heeft, interessanter en belangrijker

Gerrit Borgers wordt in de

vinden dan zijn dictie en techniek' .14 Het blad verloochent zijn

september-aflevering van de zevende jaargang ([95[) de enige

verzetsverleden niet wanneer het de voorkeur geeft aan de man

redacteur op grond van zijn Uitgebalanceerd oordeel en zijn zuiver

Podium legaal, maar nog niet

van de daad boven de dichter die vlucht in de romantiek. Het wil

gevoel voor het experiment. Nadat al in de vijfde en zesde jaar-

avant garde

dichters die hun hersens gebruiken, die denken. Deze opvattingen
vormen de basis van de kritiek die Podium herhaaldelijk levert op
geforceerde beeldspraak, taalkundige stunts, lieftallige romantiek

gang gedichten hebben gestaan van experimentele dichters,
wil Podium in de achtste jaargang, als het is samengegaan met het
Vlaamse tijdschrift Tijd en mens 'meer uitsluitend het blad der niet-

UI T GEVERIJ DE DRIEHOEK 'S-GRA VE LAND

Eerste aflevering van Reflex
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traditionele jongeren zijn'.[5 Gedateerd maart [954 gaat op initiatief

[62

Aflevering

8

van Blurb

strategie te ontwerpen tegen 'de verworden aesthetische opvat-

van Gerrit Kouwenaar namens de redactie en namens de mede-

tingen die het groeien van een nieuwe creativiteit in de weg staan',

werkers Campert, Elburg, Lucebert en Schierbeek een brief uit

zoals in de tweede (en tevens laatste) aflevering van het 'orgaan

naar Andreus, Kousbroek, Hanlo en Vinkenoog. Geconstateerd

van de Experimentele Groep in Holland', Reflex, verklaard wordt.[S

wordt dat Podium in redelijke welstand verkeert zowel in financieel

Bij de Experimentele Groep in Holland sluiten zich weldra de

als in literair opzicht. Maar het blad is te tam, het polemiseert niet:

jonge dichters Jan G. Elburg, Gerrit Kouwenaar en Lucebert aan.

'Podium heeft wel een gezicht, maar geen lichaam.' De opzet is

Waar het eerste nummer van Reflex vrijwel geheel bestaat uit het

nu deze:

'Manifest' van Constant, zijn de dichters in het t\veede nummer

we maken van Podium niet alleen het blad vóór de avant-garde

van Reflex prominent aanwezig. Kouwenaar met een programma-

(om het maar even zo te zeggen), dus het blad waar die avant-

tische bespiegeling onder de titel 'Poëzie is realiteit', die stoelt op

garde o.a. in publiceert, zoals tot nu toe het geval was, maar
ook en vooral het blad vàn deze merkwaardige artiesten, een

Constants 'Manifest', Jan G. Elburg en Lucebert met gedichten.
Lucebert geeft zijn 'Minnebrief aan onze gemartelde bruid

soort strijdkreet dus en eventueel ook boksring voor onder-

Indonesia', de datering 'Zondag

linge verschillen.

[9 december [948' mee. Dat is de
dag waarop het Nederlandse

In [954 kan Gerrit Borgers aan de lezers mededelen, dat Podium

leger de tweede zogenoemde

'het blad ván de avant-garde' is geworden. Hij schrijft dat de expe-

'politionele actie' tegen de

rimentele dichtkunst weliswaar voorbij het revolutionaire stadium

Indonesische vrijheidsbeweging

is, maar dat het er nu op aankomt 'niet langer l... l de burgers te

begon.

verschrikken, maar r... l de wereld iets aan te doen waardoor ze
nog lang een deuk op haar ronde buik zal dragen'. [6

Als de schrijvers en schilders
te zamen naar buiten treden op
de grote Cobra-tentoonstelling

Het revolutionaire stadium waarop Borgers in [954 doelt, is de

van begin november [949 wordt

periode rond [950, als jonge schilders en dichters als eersten verzet
aantekenen tegen de restauratie van traditionele normen en

de experimentele beweging in
de pers belachelijk gemaakt en

opvattingen op het terrein van de maatschappij en de kunsten,

in een politiek kwaad daglicht

ook al omdat 'het vooroorlogs normenparadijs' geleid had tot
'de poort van de hel' van de Tweede Wereldoorlog, zoals Lucebert

gesteld. De pers spreekt van
'waanzin tot kunst verheven' en van 'geklad, geklets en

in [95[ opmerkteY De schilders Karel Appel, Constant en

geklodder' .[9 Zo vernietigend voor vooroorlogse conventies ervoer

Corneille en enkele anderen kwamen in juli [948 bijeen om een

men de vernieuwingsbeweging dat een gerenommeerd criticus,

a:::J2_ 8=zi-:E 'IL Ö 1f--:R:: 8::.~
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volslagen uit het veld geslagen, nog in 1957 schrijft: 'Dit had je niet
kunnen voorspellen, deze jungle, deze verwording en schoffering,
deze Hiroshima der kunst.'2o

Deze kennismaking leidt tot een wat minder principiële stellingname en verruimt de oorspronkelijke experimentele poëzie tot

Intussen hadden zich bij de experimentelen andere jonge dichters aangesloten, die elkaar in kleine tijdschriften hadden leren
kennen of in het artistieke Parijse milieu rond Simon Vinkenoog.

blaadje Blurb dat Simon Vinkenoog te Parijs maakte als mogelijkheid om zijn gedachten te ordenen, daarmee zijn persoonlijkheid
te ontwikkelen in 'vrijheid en volstrekte onafhankelijkheid'.

modernistische kunst. Zo verzamelden zij zich rond het eenmans-

Blurb, nr.

7,

p.

5
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Het eerste nummer van Blurb, waarvoor hij het idee opvatte

marges en de opengelaten stukken tussen de teksten met een

tijdens een herstel van pleuritis in Zwitserland, verschijnt 'als een

kroontjespen van illustraties en reklameboodschappen voorzag',

verlate I aprilgrap' eind april

zo zegt Lucebert. 23 Bert Schierbeek herinnert zich het volgende:

1950,

'getikt, op doorschijnend papier,

vermenigvuldigd via een fotografisch procédé en door mij

Dat was een mooie tijd. We hebben met enorm plezier die

verzonden op 8 pagina's aan een kleine

nummers in elkaar gezet. De bedrijvigheid was groot. Iedereen

200

mensen'Y

Na de rond zending van het eerste nummer verneemt

was bezig en iedereen inspireerde iedereen. Die iedereen waren

Vinkenoog dat in mei 1950 een soortgelijk blad is verschenen met

dan Lucebert, Jan Elburg, Gerrit Kouwenaar, Rudy Kousbroek

de naam Braak, dat onder redactie staat van Remco Campert en

tot hij naar Parijs vertrok en later Simon Vinkenoog, die zijn

H.R. Kousbroek. Dezen kenden elkaar van het Amsterdams

Blurb uit Parijs iedereen toestuurde die er niet om vroeg.
Het was een mooie tijd, een verwarde tijd ook wat de menselijke verhoudingen betrof, en de spiritualiën vloeiden overvloedig. De onderlinge beïnvloeding bestond natuurlijk ook
wel, maar die was toch niet erg groot, daarvoor was ieder van
ons te zeer bezig met zichzelf. Alleen naar buiten trokken we
hetzelfde gezicht. 24

Lyceum en kregen de ambitie 'een blaadje te maken', aldus
Campert,
zoals een andere jongen graag postkantoortje speelt. [... l
We hadden gewoon zin iets te doen zonder bepaalde literaire
ideeën te hebben; een stroming te propageren die met alles
breekt zat er niet in. Vlak daarvoor was net die grote experimentele tentoonstelling geweest. Dat vond ik geweldig, maar
het leek zo onbenaderbaar, mensen die vreselijk hard met iets

Achteraf kan geconcludeerd worden dat als gevolg van hun mede-

bezig waren, ideeën hadden (politiek erg in die tijd). Ik dacht,

werking aan deze bladen de dichters zich geprofileerd hebben en

dat is toch van een andere orde dan wat wij aan het doen zijn.

dat zij van uitgevers als De Bezige Bij en Stols publikatie-mogelijk-

Tot we op een dag toch maar de stoute schoenen hebben

heden kregen, die zij anders wellicht niet zo gauw zouden hebben

aangetrokken, naar Lucebert zijn toegestapt. Ik was negentien

gekregen. Wat Rudy Kousbroek op 18 oktober 1951 schrijft als hij

in die tijd. Ik scheelde met Schierbeek tien jaar en Lucebert is

Stols een manuscript ter publikatie aanbiedt, geldt daarom mutatis

vijf jaar ouder dan ik. Dat zijn op die leeftijd grote

mutandis niet alleen hemzelf: 'Misschien herinnert U zich mijn

verschillen. 22

naam uit

BRAAKr'

In de tweede plaats lijdt het, literair-historisch

gezien, geen twijfel dat Reflex, Blurb en Braak aan de wieg hebben
Vanaf het derde nummer (juli 1950) zijn ook Lucebert en

gestaan van de Beweging van Vijftig en dat Podium zich in 1954

Bert Schierbeek redacteur, met als gevolg dat het door toedoen

vervolgens zich over de generatie der Vijftigers heeft ontfermd.

van Lucebert rijkelijk geïllustreerd en gecalligrafeerd raakt.
Het blaadje werd gerotaprint. 'Onze teksten werden op stroken

In augustus 1955 verschijnt het eerste nummer van Proefschrift.

speciaal geprepareerd aluminium uitgetypt, waarna ik dan de

De ondertitel ervan, 'maandblad van de nieuwe generatie', lijkt

Het wereldje der tijdschrifijes tussen 1945 en 1965

een bevestiging van de canonisering der Vijftigers.

I65

De redacteuren bepalen hun houding tegenover
de stroming der Vijftigers: 'En dan moet vooropgesteld worden, dat wij de generatie van

'50

niet

als achter ons liggend ervaren, noch als voorbijzijnde, als afgedaan hebbende - maar binnen ons.'25
Men verwerpt het experiment als beginsel van
leven en kunst niet, men wil 'proefondervindelijk
schrijven'. Proefschrift geldt als het eerste postexperimentele tijdschrift, maar is er niet in
geslaagd een nieuwe voorhoede te vormen.
In deze jaren concentreerde de avant-garde
zich sinds I955 in Gard sivik (I955-I964) en later in
Barbarber (I958-I97I). Beide bladen vertegenwoordigen in Nederland het zogenaamde Nieuwrealisme en keren zich tegen de Vijftigers. Hans Sleutelaar noemt
in Gard sivik het werk der Vijftigers 'zeer stuntelig'; Armando
spreekt van 'scholieren-manieren'. In Barbarber gelooft K. Schippers
niet dat 'het veel blijvends voor het nageslacht heeft opgeleverd' .26

op de een of andere wijze als een werkelijkheid voorkomt, of we
dat nu prettig vinden of niet. Het is de werkelijkheid, die ter

Het zijn opmerkingen die passen in de literair-politieke strategie

akademie en bij de keurige intellectueel geen erkenning vindt'.2 7
Intussen werden Gard sivik en Barbarber (en ook Podium nog) in de
jaren zestig ook zelf weer aangevallen in de talrijke kleine, kort-

van jonge kunstenaars zich polemisch te profileren. Zij leggen

lopende, overwegend lokale literaire blaadjes, die in eigen beheer

meer het accent op de waarneming van de werkelijkheid dan op

werden uitgegeven (en waarvan het reeds genoemde Hoos,

het experiment met de taal. De uitstraling van de Nieuw-realisten

te Haarlem verschenen, een voorbeeld is). Wat in deze bladen

Reprimande, dat zijn
eerste ondertitel ('opvoedend blad voor studenten') in het derde

opvalt, is de traditionele toon die geen enkele waarde hecht aan de

nummer verruilt voor 'onafhankelijk tijdschrift voor literatuur,

Haags blad Apprentisase, dat in

I945

cultuur, rancune', in het algemeen de generatie der Zestigers

sche verschijnselen van voor

I94I'.

introduceert als asfalt-intellectuelen die hun werkterrein vinden
'op de straat, bij het stof, het urinoir, de benzinemoordenaars,

die verdwenen is achter ironie en cynisme in een 'schamper spel
van woorden'. Ingezonden werk zal slechts, 'naast de aesthetische

de boulevards met de tippelhoertjes, kortom bij datgene dat ons

maatstaf', worden beoordeeld volgens één norm: 'het gehalte van

laat zich raden wanneer men leest hoe in

I959

modernistische boventonen. De aanzet ervan is al gelegen in een
aansluiting wil zoeken 'bij poëtiHet wil 'menselijke warmte',

Aflevering 1 van Hoos (1958)
Aflevering 1 van Fase (februari 1962)
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1966

het werk niet scheiden

van de maker en ziet alleen wat in een tekst 'die
niet verdrinkt in een zee van woorden, maar een
extract blijkt van een boeiende persoonlijkheid'.
De redactie vraagt zich retorisch af: 'Welke boeiende persoonlijkheden resten ons van de vijftigers en de zestigers?'
De echo van het vooroorlogse Forum laat zich
ook horen in het literaire maandblad Fase uit
Aflevering

4

van Krea

(jan uari (965 )

Re-romantiek desnoods, als

o.a.:

men een naam wil geven,

van

Arak geheten, neemt in 1963 Ter Braak als voorbeeld in 'het gevecht tussen persoonlijkheid en
vorm' . Euratio wil in

nieuwe
sensibiliteit
met
medewerking

pure, bezielde, romantiek,

marc braet - franck van ee
ten - ben klein - peter h.
van lieshout - eric de pr
eester - peter schuddeboom
- ro ger s lee gers - arthur
w. vandevelde - julien va
gansbeke - hans vlek - pa
uI de vree - •

Voorburg, dat in zijn eerste nummer (februari
zegt werk te willen opnemen van dichters

aangepast aan de tijd.
Vermits men althans mét de
tijd wenst te leven.
Een dubbelnummer van Fase
sluit in

1964

een reeks van

twaalf nummers af. Het red actioneel ervan stelt vast dat
de gezeten bladen door een
politiek van voorzichtige

en schrijvers, 'die een persoonlijkheid blijken te bezitten en

aanpassing aan of volledige
afzijdigheid van hetgeen zich op literair gebied afspeelde voor

vooral, die eerlijk en waar zijn '. Tegelijkertijd ontwaart het blad

een zeer groot deel tekort schoten m et betrekking tot éen der

(962)

aan het begin van de jaren zestig een vacuüm, een impasse en

belangrijkste taken van een letterkundig blad: konstatering en

roept het in het vierde/vijfde nummer bij monde van Jan Willem

kritisering van relevante veranderingen in het literair bestel.

Overeem om 'een nieuwe gids', nu 'de revolutie van Lucebert en

In de 'kleine' - in eigen beheer uitgegeven -literaire tijdschrif-

de zijnen is ingeblikt in de geschiedenis'. Voorts wordt het 'hoog

ten zijn met verschillend sukses, wèl vele pogingen onder-

tijd, dat modebladen als Gard Sivik en literaire kransjes à la

nomen tot een kritisch afstand nemen, tot een voortdurend

Podium de plaats krijgen toebedeeld die hen past'. Het roept op

plaatsbepalen in de betrekkelijke stilte na de storm van Vijftig.

tot een nieuw elan:
Is het nodig dat er een 'beweging' is? Ja, ja, ja. Zeker in deze zin:

Volgens de redactie is er in het Groningse Trans en in Fase een groep

om te protesteren, als mens, als dichter, als schrijver. Om niet

schrijvers aan het woord gekomen die 'een geheel ander geluid

de indruk te wekken, dat het 'allemaal wel aardig' gaat. Wat wij

laten horen dan het onbestemde, moerasachtige geborrel dat bon

nodig hebben is een n i e uwe g i d s. Geen tijdschrift( en).

ton is in de vrijblijvende, toevallige, a-poëtische of anti-poëtische

Maar een geesteshouding. Felle waakzaamheid, frontaanvallen.

literatuur A.D.

Onbarmhartige terugwijzing van zielloze epigonen. Eerlijkheid,

1964'. Het zijn schrijvers, meent de redactie van
Fase, met een 'bijna unieke literatuurbeschouwing', aangezien zij

zonder in platvloersheid en 'gedurfdheid' te vervallen.

criteria hanteren als 'verstaanbaarheid, oorspronkelijkheid,

Het wereldje der tijdschriftjes tussen

schoonheid, eerlijkheid, vakmanschap - in willekeurige volgorde'.

Ook het Vlaamse YanB keert zich in 1963 tegen 'wereldvervreem-

Trans en Fase fuseren in 1964 tot Contour, zodat het geen verbazing

ding': 'het moderne gedicht heeft zijn kommuniekleedje afgelegd,

wekt dat ook dit blad pleit voor een literatuur met een gezicht:

de moderne dichter staat weer dichter bij de mens en bij het
leven'.

'Wie [... l de persoonlijkheid weglaat uit het werk, ondermijnt de
literatuur,.28
Tegenover deze traditionele standpunten die naar de houding

Zonder al te veel omhaal van woorden verwoordt Hans Vlek in
het Eindhovense tijdschrift Manifest (8 juli 1965) ten slotte wat hij en

vragen van de auteur, van een 'vent', staat de mening van Krea uit

zijn tijdgenoten eigenlijk allemaal willen: 'Wat wij willen, is

Den Bosch, dat aansluiting zoekt bij de avant-garde en het accent

'n levende, moderne literatuur, waarin wij, ieder met eigen opvat-

legt op het creatieve vermogen van de lezer. Het draagt in het

tingen en stijl, een plaats zullen krijgen.' Aldus zijn we terug bij

vierde nummer (januari 1965) de ondertitel: 'tijdschrift voor

wat T.S. Eliot al zei, en wat in de enkele beschouwingen over de

nieuwe sensibiliteit' en het ontwaart in nummer 5 (mei 1965)

literaire tijdschriftjes van na 1945 is beweerd. Zo merkt Wim Zaal

'een nieuwe poëzie', waarbij Peter H. van Lieshout 'de stellingen'

op: 'jongeren stichten zelf tijdschriftjes als zij zich in de grote

levert. Hij spreekt van 'een "totale" poëzie die naar alle waar-

bladen niet thuis voelen, of er niet worden geaccepteerd'. In deze

schijnlijkheid, voortbouwend op het pionierswerk van de

tijdschriften zijn de literaire denkbeelden nog nauwelijks ontwik-

Vijftigers de geschiedenis in zal gaan als [kenmerkend voor] de
generatie van de Zestigers'. Hij noemt het de taak van de dichter

keld en dus stilistisch vaak abominabel verwoord. Geen der tijdschriftjes oefent gezag uit en polemieken komen nauwelijks van

met de 'vlijmscherpe lancetten van de taal de zenuwen bloot te

de grond. Wim Zaal concludeert dat de blik beperkt blijft tot

leggen van het menselijk kommunikatiecentrum, de nieuw

'het wereldje van de eigen tijdschriftjes'?9 Niettemin is ook waar

aangeboorde randgebieden van het gevoel in zijn werk te analy-

wat Gerrit Borgers schreef ter inleiding op Reizende bladen:

seren en te eksploreren'. Daarbij wordt aan de lezer 'het kreatieve

Letterkundige tijdschriften maken geen grote schrijvers, hoog-

moment' toegeschoven:

stens omgekeerd. Maar toch spelen zij een niet weg te cijferen

Door een meer geartikuleerde kommunikatie worden nieuwe

rol in de voortdurende verandering en ontwikkeling van wat

gevoelscentra gevoed, geprikkeld en aangeboord, de taal haar

we in de loop der jaren te lezen krijgen. Nieuwe onderwerpen,

oorspronkelijke authenticiteit teruggegeven, de van de huidige

nieuwe opvattingen, nieuwe technieken of ook vernieuwingen

realiteit steeds meer geïsoleerd rakende mens (gevolg: kon flik-

die er in bestaan dat de draad uit een vroegere periode weer

ten en aanpassingsmoeilijkheden) de mogelijkheid verstrekt

wordt opgenomen, openbaren zich doorgaans het eerst en het
duidelijkst in een tijdschrift. 30

met meer dan vijf zintuigen met eigen en universelere
ervaringen te kommuniceren en te koördineren en wordt hij
in staat gesteld deze in zijn nieuwe werkelijkheid anno 1965 te
integreren.

1945

en 1965
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Marieke van Delft

Een verborgen collectie
Boeken uit het bezit van J.e. Bloem

Een 'miniaturen wolkenkrabberstad van boeken': zo beschrijft de

met Jan Greshoff de bibliofiele

levensgezellin van de dichter J.e. Bloem (1887-I966), Clara Eggink,
zijn bibliotheek in ongeordende toestand. Bloem had zijn hele

uitgeverij De Zilverdistel op,
waaruit hij zich echter twee

leven besteed aan het bijeenbrengen van deze collectie.
Want, alweer volgens Eggink, er was in het dagelijks leven maar
één ding waar hij verslaafd aan was, ja zelfs alles aan opofferde.
Dat waren boeken en het bezit daarvan. Toen Bloem in 1966 overleed liet hij dan ook een flinke bibliotheek na. Eggink wist niet wat

jaar later terugtrok. Inmiddels

te doen met die grote hoeveelheid boeken en belde een vriend die
in het bibliotheekvak werkte, Aad Groeneweg~ Groeneweg,
die Bloem en Eggink had leren kennen via zijn toenmalige
schoonvader, de schilder Toon Kelder, was op dat moment
directie-assistent in de Leidse universiteitsbibliotheek. Groeneweg
kende de bibliotheek van Bloem, had er tijdens logeerpartijen al
dikwijls in gesnuffeld en wist dat het een unieke kans was een
mooie collectie te verwerven. Hij wist te bewerkstelligen dat de
hele boekerij op kosten van de universiteitsbibliotheek naar Leiden
overgebracht werd. Men ontruimde een speciale kamer voor de
boeken en controleerde in enkele maanden wat in de universiteitsbibliotheek respectievelijk de bibliotheek van de Maatschappij
ontbrak en aangekocht kon worden.
Aldus verwierf de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

had hij de vormgever Jan van
Krimpen leren kennen die ook
een reeks bibliofiele boeken
uitgaf, Palladium, en die Greshoff,
Jan van Nijlen en Bloem vroeg
om de redactie van die reeks op
zich te willen nemen. Op tweeërlei wijze was Bloem dus betrokken bij het prille begin van het Nederlandse 'private press' wezen.
Hoewel Bloem geen echte bibliofiel was, getuige de conditie van de
boeken in zijn bibliotheek, spreekt hieruit toch een zekere betrokkenheid bij het uiterlijk van het boek.
Het ligt voor de hand dat in Bloems boekerij zijn contacten
met collega-dichters en belangstelling voor het bibliofiele boek
terug te vinden zijn. Is dat in de boeken die door de Maatschappij
uit zijn bibliotheek verworven werden te zien? Het bleek niet
eenvoudig te zijn vast te stellen wat uit Bloems boekerij aanschaft
werd. Het acquisitieboek van de bibliotheek van de Maatschappij
uit 1967 is verdwenen en in het Jaarboek wordt niet meer vermeld

ongeveer vijfhonderd werken uit de door Bloem nagelaten biblio-

dan dat er 475 boeken aangekocht werden. De correspondentie van

theek. Wat er voor betaald is, is niet meer te achterhalen. De toen-

de Maatschappij bood evenmin uitsluitsel. Daarin wordt nauwelijks over deze aanschaf gesproken.

malige secretaris Dirk de Jong noemt in een tweetal brieven waarin hij fondsen voor de aanschaf probeert te werven, éénmaal een
bedrag van f

5000,-,

een andere keer van f

7500,-.

Groeneweg kan

zich het exacte bedrag niet meer herinneren.
Bloem had veel contact met collega's. Bovendien bewoog hij
zich in kringen van bibliofiele drukkers. In 19IO richtte hij samen
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Door systematisch publikaties van enkele belangrijke Nederlandse auteurs uit het interbellum in de catalogi van de universiteitsbibliotheek op te zoeken vond ik uiteindelijk bij Penthesileia van
H. Marsman de vermelding dat dat boek voor mr. J.e. Bloem
gedrukt was. Dat móest wel uit de bibliotheek van Bloem komen.

re. Bloem in zijn bibliotheek
te Kalenberg

Dierbaar MagazIjn

Voor PALLADIUM
gedrukt onder leiding van J: van Krimpen, in ~cn
oplage van honderd en zest ig exemplaren, op de
handpers van Joh. Enschedé en Zonen te

Haa.rlem
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Dit exemplaar is gedrukt voor
Mr. 1. C. Dloern

Ervan uitgaande dat de boeken
bij elkaar geplaatst waren,
vroeg ik de hele plank - 1510 0
- op. Diverse boeken bleken

bij Beijers in 1968 werden ze verkocht. Maar die waren al in de
bibliotheek van de Maatschappij aanwezig en werden daarom niet
aangeschaft. Omgekeerd had Bloem dus meer boeken uit deze

opdrachten aan Bloem te

waarschuwing voor het gebruik van veilingcatalogi als bron voor
het boekenbezit van individuele personen - m aar dit terzijde.
Curieuzer is wellicht dat in 1967 nog zoveel bibliofiele uitgaven uit
het interbellum in de bibliotheek van de Maatschappij ontbraken.
Uit de contemporaine aanwinstenlijsten in de Jaarboeken van de
MaatschappIJ der Nederlandse Letterkunde blijkt, dat die ook niet actief
verzameld werden.

bevatten of voor hem gedrukt
te zijn. Mijn vermoeden werd
dus bevestigd. Ik had de boeken
uit Bloems boekerij te pakken.
Voorin stond het nummer

Bij Hijman, Stenfert Kroesc en Van der Zandc,
Boekvcrkoopcrs te Arnhem

kennelijk het
'verwervingsnummer' van deze
partij. Aangezien in principe
ieder boek een eigen aanwinstnummer krijgt, blijkt uit dat
35513-3601 7,

Gedrukte opdrac ht aan Bloem
in Marsmans Penthesileia. Arnhem

1925

nummer dat er geen

475

maar

504

boeken uit de bibliotheek van

Bloem door de Maatschappij gekocht zijn. Plank 1510 0 is een
signatuur uit de kluis en daar zijn dan ook de bijzondere uitgaven
geplaatst. Op deze plank staan boeken die de enigszins bibliofiel
geïnteresseerde lezer doen watertanden.
Gezien Bloems betrokkenheid bij Palladium zal het niemand

reeks dan in die veilingcatalogus opgesomd worden. Wederom een

Natuurlijk bezat Bloem ook enkele Zilverdistel-boeken, zoals
Een abel spel van Lanseloet van Denemerken, Cheops van J.H. Leopold en
Verzen UIt de Jaren 1880-1 890 van Willem Kloos . Voor de eerste uitgaven
uit de jaren dat hij bij De Zilverdistel betrokken was, geldt hetzelfde als voor de PalladIumdelen: opdrachtexemplaren werden
geveild bij Beijers en vermoedelijk waren die uit het bezit van
Bloem afkomstig. Maar van die uitgaven is niet vast te stellen of
die op dat m oment al in de bibliotheek van de Maatschappij
aanwezig waren.
Overigens zijn dit niet de enige bibliofiele boeken uit Bloems

verwonderen dat er een aantal delen uit deze reeks op te vinden

bibliotheek die in de Maatschappij terechtkwamen . Hij had ook

zijn. Het hiervoor al genoemde Pentheslleia van Marsman en verder

enkele bijzondere uitgaven van de uitgever A.A.M. Stols, bij voor-

Hoofts Sonnetten, Joan Luykens Duytse lier, De ceder van Greshoff,

beeld een op zijn naam gedrukt werk uit de reeks Trajectum ad

Clair-obscur van Slauerhoff, De zwerver spreekt en andere Bedichten van
Jan Veth, van Frans Erens Berbke en van R.N. Roland Holst
OverpeinzinBen van een bramenzoeker. AI deze boeken vermelden in het
colofon: 'Dit exemplaar is gedrukt voor Mr. J. c. Bloem'.
Opvallend is dat boeken uit de reeks ontbreken. En Bloem bezat

Mosam, De afspraak van A. Roland Holst en enkele delen uit de
Halcyon-reeks, van Van Nijlen Het oude kind en nog een viertal
werken van A. Roland Holst, Het elysisch verlanBen , Voorteekens,

die wel degelijk, want bij de veiling van de rest van zijn bibliotheek

Een winter aan zee en In Bevaar. Uit de naoorlogse tijd zijn onder

andere een tweetal bibliofiele uitgaven van de Zondagsdrukkers
- de pers van Simon Carmiggelt en Reinold Kuipers - te vinden:

Een verborgen collectie

Recitatief van Ab Visser en Duiven melken van Carmiggelt. In al deze

En natuurlijk staan er ook eigen werken van Bloem op deze plank,

boeken zijn opdrachten van de auteur aan Bloem te vinden.

namelijk de luxe uitgave in perkament van de Verzamelde gedichten

Hij kreeg ze dus van de schrijvers, niet van de drukkers of uit-

en van de Verzamelde beschouwingen.
Van andere auteurs staat slechts een enkel boekje op deze

gevers.
Van een paar auteurs bezat Bloem veel boeken. Opvallend is
het grote aantal bundels van A. Roland Holst. Op plank

1510

D

plank, maar dit zijn dan wel bijzondere uitgaven, veelal met een
meer of minder uitgebreide opdracht aan Bloem. Nog een aantal

staan maar liefst veertien publikaties van de 'Prins der dichters',

voorbeelden: van Marsman diens poëzie-debuut Verzen,

waaronder de uiterst zeldzame want slechts in vijf exemplaren

van Nijhoff Pierrot aan de lantaarn, van Van Schendel Pandorra,

door E. du Perron gedrukte privé-uitgave, Dis)ecta Membra. Bloem

van Achterberg, Eurydlce en Morendo, van SlauerhoffJan Pietersz. eoen,

kreeg dit als nieuwjaarsgeschenk van de dichter zelf, getuige de

van Van Nijlen diens in eigen beheer uitgegeven Negen verzen en van

handgeschreven opdracht voorin: 'Aan Jacques met de beste

Hendrik de Vries eveneens een uitgave in eigen beheer, Het gat in

wenschen voor
1929'.

1930,

van Jany

l= A. Roland Holst]. Ascona Dec.

Ook met Du Perron had Bloem kennelijk een collegiaal/

amicaal contact. Op dezelfde plank staan zeven vroege werken van
Du Perron, waarvan vijf met een opdracht. In Het boozige boekje dat
Stols in
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1926

voor rekening van Du Perron drukte, schreef

Du Perron voorin:

DISjECTA MEM BRA

Mars en het Milagrat. Ten slotte is het aantal Zuid afrikaanse dichtbundels opvallend. Bloem kreeg ze aan de opdrachten te zien
tijdens een rondreis door Zuid-Afrika in het voorjaar van 1948.
Plank ISIO D blijkt een belangrijke bron voor inzicht in Bloems
contacten met collega-dichters en de wereld van het bibliofiele
boek. Er staan echter slechts negentig boeken op en de boeken op
de andere planken uit kast

Aan U, heden Je-aak, gisteren Bloem

1510

komen niet uit Bloems bibliotheek.

Waar was de rest geblevenl Hier bleek het verwervingsnummer

der Dichteren, ofwel der tafelschuimren:

,SSI3-36017

en denk dat, met of zonder Roem,

uitkomst te kunnen bieden. Dat was bij de titels als jour-

naalnummer gebruikt. Bovendien kan op dat nummer gezocht

in alle Dichtren zwijnen sluimren ...

worden in de geautomatiseerde catalogus. Zo werd nog een

De Dichter

concentratie van signaturen opgespoord. De overige boeken uit de
bibliotheek van Bloem blijken geplaatst te zijn in kast

1228,

Een andere aardige opdracht staat in Bij gebrek aan ernst: 'Probeer ze

planken A t/m G. De uitgaven in deze kast zijn minder spectacu-

te lezen, 0 drukbezette Man! EduP.

lair. Minder opdrachtexemplaren, soms wel bibliofiele edities maar

23.11.28'.

Bloem bezat ook nog

enkele andere uitgaven die Du Perron in eigen beheer uitgaf, zoals

minder belangrijke, meer doorsnee-boeken uit een bibliotheek

de herziene uitgave van Archipel van Slauerhoff, Stances à la nuit van

van een literair geïnteresseerde verzamelaar. Ook hier een aantal

Jules Choux en Le Bonze Mèche-de-Lampe van Kao Tong Tsia.

bundels van A. Roland Holst, de Brusse-uitgave van de vertaling
door Boutens van de Perzen van Aischylos, enkele uitgaven van de

Handgeschreven opdracht van
Roland Holst in diens Disjecta membra

(1929)
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historicus Pieter Geyl, de dicht-
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bundel De v08el Phoenix van
Vasalis, De ar8elozen van
Ida Gerhardt en werken van
F. Bordewijk, Menno ter Braak,
Carry van Bruggen Cyriel
Buysse, L. van Deyssel, Maria
Dermoût, Frederik van Eeden,
Willem Elsschot, Jan Greshoff,
Hella Haasse, Han G. Hoekstra

J.C Bloem te Kalenberg

en J.W.F. Werumeus Buning,
om maar enkele van de bekendere te noemen .. Bovendien
zijn hier werken van enkele
negentiende-eeuwse auteurs als
A.L.G. Bosboom-Toussaint, J.J. Cremer en J.J.L. ten Kate te vinden
en een aantal negentiende-eeuwse liedboekjes zoals De bloemendaler

minnezan8ster of Gezelschapsliederen voor den beschaafden stand. Ten slotte
een aantal oude drukken. Ook daarvan een paar voorbeelden:
't Groot Hoorns, Enkhuyzer, Alckmaerder, en Purmerender liede-boeck (1746);
Proeve van taal- en dichtkunde door B. Huydecoper (1730) met een
opdracht aan Aagje Deken; drie delen Theolo8ische werken van Dirck
Rafaelsz Camphuysen (1672); 't Handt-boeckjen van den christlijken ridder
van Erasmus, door D.P. Pers uit het Latijn vertaald (1667), Grove roffel
ofte Quartier des Amsterdamsche mane-schyn van Jan Zoet ([639) en Toneel
ofte vertooch der Bybelsche Historien, kopergravures van Pieter H. Schut
([659). In kast 1228 staan ongeveer 380 boeken. 470 boeken konden
dus opgespoord worden. De resterende boeken staan verspreid in
andere kasten.

Welke boeken in 1967 door de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde uit de bibliotheek van J.e. Bloem aangekocht werden,
bleek slechts via omwegen te achterhalen te zijn. Nadat ik echter
op goed geluk één boek gevonden had en daardoor het verwervingsnummer van de hele collectie vast kon stellen, bleek de rest
te vinden te zijn. Gelukkig maar, want het is al erg genoeg dat een
dergelijke bibliotheek, met zoveel belangrijke werken die interessante informatie blijken te bieden over de literaire contacten van
een groot dichter, verspreid raakt. De boeken die dan wel bij
elkaar blijven in de bibliotheek van een belangrijk instituut als de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde moeten dan toch
eigenlijk gemakkelijker te traceren zijn dan nu het geval bleek.
Wellicht helpt een volgende keer de beschrijving van deze zoektocht daarbij.

Literatuur

The libraries of the late J. C Bloem and of Dr. Th. C van Stockum [ .. J and a few additIOns
from other properties (Utrecht, (968) Book auction sale 27th and 28th February 1968.
(Helaas een 'duo-veiling' met bovendien een 'few additions '. Er is dus niet
meer precies na te gaan welke boeken uit de bibliotheek van Bloem afkomstig
zijn, maar bij exemplaren met handgeschreven dan wel gedrukte opdracht
mag daar wel van uitgegaan worden. Overigens blijkt uit de gang van zaken
bij deze boekerij, dat veilingcatalogi met uiterste voorzichtigheid gehanteerd
moeten worden als bron voor het boekenbezit van een bepaald persoon.)
A.L. Sötemann: 'Jan van Krimpen en J.C Bloem', in: H.F. Hofman,
K. van de Horst en A.H.H.M. Mathijsen (red.) Uit biblIOtheektuin en informatIeveld
(Utrecht, (978), p. 289-305.
Met dank aan A. Groeneweg voor zijn mondelinge informatie en aan
de medewerkers van het uitleenbureau en de Dousa-zaal van de Leidse
universiteitsbibliotheek.

Nop Maas

Schatgraven
Vermoeiend, maar ook zeer opwindend is het spitten in het eigen
verenigingsarchief van de Maatschappij. Vooral het brievenarchief
levert keer op keer verrassende documenten op. De binnengekomen brieven zijn chronologisch geordend vanaf 1766.
Het aantrekkelijke is dat deze brieven in geen catalogus opgenomen zijn en dat er dus nog echte ontdekkingen te doen zijn.
Temeer omdat het merendeel van de geleerden en schrijvers uit
de negentiende eeuw wel ooit in briefwisseling heeft gestaan met
de Maatschappij. De onderzoeker voelt zich als de eerste wandelaar in een besneeuwd duinlandschap op een
heldere vriesochtend en hij ijlt heuvel op, heuvel
af, benieuwd naar het panorama dat zich nu weer
voor zijn oog zal ontrollen.
Wat treft men zoal aan in dit archief?
Allereerst allerlei correspondentie over het lidmaatschap van de Maatschappij. Verheugd en
vereerd is de gemiddelde inwoner van de republiek der letteren als hij uitgenodigd wordt toe te
treden tot de Maatschappij. Maar zo niet Frederik
van Eeden als hij in juni 1889 benoemd wordt.
Op 4 juli 1889, nadat allerlei nieuw benoemde

exemplaar van de Wet terug, met verontschuldigingen dat hij het

Boeiende lectuur levert een aantal malen de correspondentie
over levensberichten. Over diverse levensberichten wordt overlegd
en onderhandeld. T.A. Alberdingk Thijm voert in 1867-1868 zijn
guerrilla voor het uitbreiden van het aantal katholieke leden tot
in zijn levensbericht van H.A.A. van Berckel toe.
Kan de Maatschappij in haar levensberichten een
aanval op zichzelf plaatsen? Ta, besluit het
bestuur uiteindelijk, maar het plaatst wel een
voetnoot om duidelijk te maken dat de auteur
alleen verantwoordelijk is.
Minstens zo interessant is de correspondentie
van beoogde auteurs die een levensbericht niet
willen schrijven. In 1865-1866 doet zich het merkwaardige schouwspel voor dat niemand zijn
handen wil branden aan een levensbericht voor
R.e. Bakhuizen van den Brink. Weigeringen

leden als Daniel de Lange, F. Buitenrust Hettema,
D.e. Nijhoff, Friedrich von Bodenstedt en Swart

W.T.A. Tonckbloet, R. Fruin, E.T. Potgieter,

Abrahamsz met vreugde en zonder voorbehoud

Cd. Busken Huet, Nicolaas Beets en L.R. Beynen.

het lidmaatschap geaccepteerd hebben, vraagt
Frederik van Eeden eerst een exemplaar op van
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zo lang in bezit hield. Neutraal heet het: 'Hoewel ik zeer gevoelig
ben voor de mij toegedachte eer, wensch ik echter het aangeboden
lidmaatschap niet te aanvaarden.' Hij neemt afscheid met de beste
wensen voor de bloei van de maatschappij.

komen binnen van achtereenvolgens

En dan zijn er vele en belangrijke brieven in
verband met boekuitgaven die onder auspiciën

de Wet van de Maatschappij: 'Daar ik niet weet, welke verplich-

van de Maatschappij tot stand kwamen. Men treft menige

tingen ik aanga door het aannemen van het lidmaatschap dier
maatschappij, zoo wenschte ik mij eerst daarvan op de hoogte te
stellen.' Bijna twee maanden later, op 27 augustus, stuurt hij het

welsprekende brief van Eelco Verwijs aan waarin hij rapporteert
over de voortgang en ~ zeer vaak ~ de stagnatie van allerlei
projecten. Het archief bevat zo allerlei gegevens over de totstand-

E. Verwijs
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koming van werken van
auteurs als A.C Oudemans,
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A. de Jager et cetera. En ook
hier geldt weer dat menig niet
gerealiseerd aanbod van
geleerden en waanzinnigen
sluimert in deze mappen.
Van belang zijn ook de gege-

R. Fruin

vens over de prijsvragen en de
letterkundige prijzen die de
Maatschappij onder haar hoede
had. In de jaren dertig van deze
eeuw is er bijvoorbeeld heel
wat rumoer rond de Van der
Hoogt-prijs en de Mei-prijs die
duidelijk inzet zijn van de literaire politiek van iemand als
Martinus Nijhoff. Uit de in het archief van de Maatschappij
bewaarde brieven blijkt, dat Nijhoff er niet alleen in slaagt Dirk
Coster een ongewenste laureaat door de strot te duwen , maar dat
hij hem op de koop toe nog weet op te zadelen met het schrijven
van het juryrapport.
Het archief bevat ook allerlei gegevens over de totstandkoming
van de verzameling van de Maatschappij. Aanbiedingsbrieven bij
publikaties van leden bijvoorbeeld. En het beheer van de verzameling komt eveneens aan de orde. Mag een student een boek lenen?
Brengt Johannes van Vloten de geleende handschriften tijdig
terug?
De hier genoemde voorbeelden zijn een samenvatting van
datgene wat ik in de afgelopen jaren - soms toevallig - in het
correspondentiearchief van de Maatschappij aantrof. Of dat hele-

maal representatief is, weet ik niet, want ik ken slechts gedeelten
van het archief. Eigenlijk wordt het hoog tijd dat deze brieven
beschreven worden in de Cala/oBus Epislo/arum Neer/andicarum.
Het belang van de verzameling rechtvaardigt dat ten volle.
Een schat aan gegevens zal zo beschikbaar komen. Jammer is
alleen dat de onderzoeker dan het opwindende genoegen zal
moeten ontberen plotseling een onbekende brief van Jacob van
Lennep, J.J.L. ten Kate of R. Fruin te ontmoeten. Maar daar valt
overheen te komen.

Literatu ur

J.c. Z u ur, InventariS van het archief \'Qn de MaatschappIj \'Qn Nederlandsche Letterkunde
in Leiden [interne publikatie,
S. Vermetten J.
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m et co rrecties e n aanvullin gen door

Overzicht van de belangrijkste verworven
collecties
Hier wordt een selectie geboden van opvallende en omvangrijke
particuliere collecties die overgegaan zijn naar de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde. Het overzicht is grotendeels gebaseerd
op de verslagen van de biblio-

zijn eerst geordend op aard van het materiaal (handschriftelijk of
gedrukt), vervolgens wordt een globale thematische indeling
gehanteerd. Per rubriek is de ordening chronologisch op datum

thecaris, gepubliceerd in de

van binnenkomst van de collectie. Aanzienlijke
aanvullingen op reeds bestaande verzamelingen

HandelinBen en Jaarboeken . Niet

zijn opgenomen onder de datum van binnen-

alle verzamelingen en schenkingen die in deze verslagen
met name genoemd worden,
zijn in het overzicht opge-

komst van de eerste collectie.

nomen: als selectiecriterium is
gehanteerd dat de binnengekomen collecties minstens
enkele honderden gedrukte
werken en/of manuscripten
moeten omvatten. In enkele
gevallen is hiervan afgeweken,
met name bij de Middelnederlandse handschriften.
Verzamelingen die gevormd
zijn door langdurige aanschaf
zijn niet in het overzicht
opgenomen.
Per collectie worden de
volgende gegevens vermeld,
voor zover bekend: de aard van
de collectie, het jaar van
verwerven, de aard van de
verwerving (legaat, schenking, aankoop) en een korte typering
van de collectie, bijvoorbeeld over de omvang ervan. De collecties

[75

Gipsen handafdruk van Bilderdijk
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Handschriften

Middelnederlandse handschriften
1780

aankoop uit collectie

Ferguut,
Floris ende Blancefloer,
Roman van limborch,
Walewein e.a.

1788

J.J. Schultens
legaat Z.H. Alewijn

Maechdenspiegel,
Die Souter e.a.
Memorien en brieven

18I3

aankoop uit collectie

Stichtelijke
en andere geschriften
Maerlant- en

1890

Getijdenboekjes

andere fragmenten
Diverse fragmenten
Devotieboeken, Maerlant-

1843

1901

1923
1985

J. Steenwinkel
schenking wed.
J.H. Onder de Wyngaert Canzius
aankoop uit collectie
J.A. Alberdingk Thijm
schenking Prins Hendrik
legaat J. Verdam
collectie W. de Vreese

27

banden met handschriften,

39

met drukken

incl. afschriften van FerBuut, Floris ende Blancefloer
en andere werken
stuks met zegels, afkomstig uit het
St. Agnietenklooster te Emmerich
350

collectie 'Schwerin'

(14

fragmenten)

incl. vele afschriften
ook latere handschriften

en andere fragmenten

Correspondentie, manuscripten en schriftelijke nalatenschappen
H. van Wijn
A. Kluit
H.W. Tydeman

1843

id.
Jacob van lennep
J.J.F. Wap

1888

1861
1866

1869
1876-1877

legaat
schenking familie
aankoop op veiling
schenking familie
schenking familie
schenking

brieven, manuscripten
'een paar koffers met papieren'
ruim 1000 brieven en manuscripten
o.a correspondentie met Bilderdijk
manuscripten
o.a. Bilderdijkiana

OverzIcht van de belanwykste verworven collectIes

A.L.G. Bosboom-Toussaint

1877

schenking Bosboom-Toussaint

manuscripten
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& J. Bosboom

id.

1892

schenking J. Bosboom Nz.

brieven, manuscripten

id.

1908

schenking CA. Wilkens

brieven

id.

1923-1930

schenking J. Bosboom Nz.

brieven, manuscripten

id.

1993

schenking erven H. Reeser

brieven, varia

E. Wolff-Bekker & A. Deken

1889

legaat H. Vollenhoven

brieven, manuscripten

id.

1944

collectie J. van Vloten

brieven, manuscripten

J. Cats

1887

schenking

Museum Catsianum

W.CM. de Jonge van Ellemeet
W. Bisschop

1889

schenking weduwe

verzameling woorden/indexen

J. de Wal
P. Nieuwland

1892

legaat

bronnen betreffende het hoger onderwijs

1893

nalatenschap A. & J. de Vries

manuscripten

Redactiearchief Onze taal
A.C. Kruseman

1894

bruikleen
legaat

woordenlijsten, brieven etc.
120 banden, 3164 brieven en manuscripten

1895-1900

uit fonds
nalatenschap

banden,

brieven

id.

1929

J. Schelterna
M.A.G. Vorstman

1896

aankoop op auctie

brieven

1897

schenking mej. M. Vorstman

manuscripten (vertalingen van klassieke

33

5000

J. Nieuwenhuyzen-Kruseman

tragedies)
A. Pierson

1899

schenking kinderen

manuscripten

J.H. Tideman

1899

schenking

brieven, knipsels

G.D.J. Schotel

1900

schenking

brieven

Baron J.A.F.L. van Heeckeren

1902

schenking T.H. van der Stok

brieven

W. Bilderdijk

1903

nalatenschap A. & H. de Jager

brieven, manuscripten

id.

1931-1932

schenking R.A. Kollewijn

manuscripten,aantekeningen

id.

1944

collectie J. van Vloten

manuscripten, brieven

H.C Rogge

1905-1908

schenking weduwe

correspondentie, aantekeningen

Ch.R. Bakhuizen v.d. Brink
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R. Fruin

1906

schenking erven

J.H. van der Palm
P.J. Harrebomée

1906
1907

nalatenschap N. Beets
nalatenschap A. Harrebomée

omslagen met manuscripten en brieven
25 portefeuilles met brieven en manuscripten
aantekeningen m.b.t. spreekwoordenonderzoek

1916

schenking

bronnen betreffende De Vlaamsche Beweging

1917-1922

schenking

correspondentie, aantekeningen

1921

schenking J.F.M. Sterck
legaat
schenking/legaat S.G. de Vries

correspondentie, aantekeningen
correspondentie
correspondentie
n63 brieven en varia
folkloristisch archief
brieven
manuscripten, brieven
manuscripten en varia
manuscripten (toneel)
brieven
brieven, varia

383

en brieven

W. Zuidema
T.H. de Beer
J.A. Worp
J. Verdam
M., A. & S.G. de Vries
id.

1923-1926
1926-1938

A. Reyding
C. Sepp
Cd. Busken Huet

1936

legaat J.w. Muller
schenking
legaat
schenking erven
schenking erven
schenking erven
schenking
schenking L. Knappert
schenking E. van Deventer-Maas

1949

L.D. Petit

1929

G.J. Boekenoogen
id.
F. HaverSchmidt
id.

1930-1931
1954
1930-1933
1991
1931
1935

aantekeningen

N. Beets

1937-1938

legaat A. Beets

aantekeningen, foto's en varia

id.

1964-1969

aankoop

id.

1990-1993

J. de Bosch
F. Muller
Redactiearchief De Gids

1938

aankoop
legaat S.G. de Vries

varia
o.a. stukken betreffende Camera Obscura

1938
1940

schenking J.w. Muller
schenking redactie

brieven

schenking familie
schenking familie

brieven, manuscripten
brieven, manuscripten
brieven, aantekeningen
brieven
manuscripten (toneelstukken)

H. Robbers
N. Mansvelt

1940

J.w. Muller
id.

1944-1948
1960

legaat
schenking weduwe

A. Steenbergen

1944-1945

legaat

1944

brieven
brieven, varia; later uitgebreid

Overzicht van de belangrlJkste verworven collecties

J.D. Bierens de Haan
F. de Meyier
J. Aleida Nijland

I

1945

schenking M. de Meyier

manuscripten, brieven

1946-1951

schenking

brieven, foto's, knipsels
bronnen betreffende spelling
manuscripten

1947

schenking erven

id.

1993

Archief van de Vereniging

1947-1949

schenking erven
schenking van het bestuur

1952

schenking

manuscripten

1954

brieven, manuscripten

1954

schenking erven
schenking

473 brieven
brieven

R.A. Kollewijn

notulen en correspondentie

tot vereenvoudiging van
onze spelling
Marie Koenen
A. van Haersholte
A. van Gogh-Kaulbach
J.H. van den Bosch
c.c. van de Graft

1955

schenking weduwe

1957-1959

schenking

R. Blijstra

1959-1968

schenking
aankoop
aankoop uit collectie
Hubrecht-Van Alphen

A. de Jager
H. van Alphen

1969
1976

manuscripten

manuscripten
brieven
manuscripten

284

179

Dierbaar M aBQZ1ln

B

180

Gedrukte werken

Auteurs
W Bilderdijk

1873

legaat L.C luzac

incl. werken

id.

1903

nalatenschap A. & H. de Jager

248

J. Cats

1887

O\"tr

Bilderdijk

delen (dichtwerken, brievenuitgaven e.d.)

schenking
WCM. de Jonge van Ellemeet

Museum Catsianum
volledige verzameling Nederlandse vertalingen

Ch. Dickens

1891

aankoop

J.Immerzeel

1901

schenking kleinkinderen

alle werken incl. Muzenalmanak

N. Beets

1905-1908

schenking J. Dyserinck

edities van Camera Obscura en varia

id.

19II

schenking familie

360

banden (incl. alle drukken van

Camera Obscura)
id.

1937-1938

legaat A. Beets

H. Tollens

1907

aankoop

dichtwerken
31 banden

J. Kneppelhout

alle werken en overdrukken

1908

schenking J. Dyserinck

I. da Costa

1909

schenking mw. A. van Hogendorp prozawerken

F. HaverSchmidt

1912

legaat F. Dyserinck

id.

1930-1932

schenking erven

dichtbundels
dichtbundels, almanakken

WC Capel (pseud.: Florentijn)

1917

schenking

dicht- en proza\verken

L. Couperus

1955

aankoop

eerste drukken en bibliofiele uitgaven

1972

aankoop uit bibliotheek van

eigen werk, voorzien van aantekeningen

P.N. van

Eyc~

Van Eyck
-

H.C. Andersen

1994

schenking erven H. Reeser

1832

schenking Jhr. Beeldsnyder

enkele honderden

1836

collectie J. Scheltema

ongeveer 500 losbladige liedjes

Genres
Sententies en politieke
tractaten
Volks- en straatliederen

Overzicht van de belangrijkste verworven collecties

Toneelstukken

1841

schenking D. van Leyden Gael

ca.

4000

id.

1860

aankoop

800

stuks

Psalmberijmingen

1842

aankoop

58

Werken betreffende de

1871

collectie H.L. de Voogt

1872

schenking J.T. Bodel Nijenhuis

1879

schenking J. Watts de Peyster

Romans (contemporain)

1885-1898

schenking Sociëteit Amicitia

Gelegenheidsgedichten

1889

aankoop uit bezit

Populair proza

1894

J.A. Alberdingk Thijm
aankoop uit catalogus F. Muller

id.

1930

April-beweging van

edities (ook eerder regelmatig aangeschaft)

1853

Portrettenverzameling van
leden van de

stuks uit de periode 1539-1800

MNL

Werken betreffende de
Amerikaanse burgeroorlog

jaarlijks tientallen

133

boekjes

512

banden: tegen taxatieprijs gekocht

1928

aankoop uit bezit
G.J. Boekenoogen
legaat Doedes
schenking KB
schenking V. Loosjes Az.
legaat A.C. Loffelt

1994

schenking A. Versprille

klassieke auteurs

1946

legaat B.M. Telders

voorheen bezit L. Couperus

Forum-generatie

1966

aankoop uit bezit

170

Almanakken
id.
Affiches voor toneelspelen
Kinderboeken
id.

1898
1930
1920

956 banden
alle dubbele exemplaren
affiches uit 1870-1920
500 kinderboeken en boeken over folklore

Franse vertalingen van
werken

G.H. 's Gravesande
1970

aankoop van collectie D. de Jong

800

Avantgarde tijdschriften van

1970-1976

aankoop

tientallen complete series

na 1945
Art Nouveau-boeken

1972

aankoop collectie E. Braches

1200

Illegale uitgaven uit wo

II

uitgaven

banden en documentatie

181
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I82

Boekerijen / algemene collecties
J.J. Schultens
J. de Wal

1780

aankoop

I857

schenking

H.W. Tydeman

I863/I865

J.J.F. Wap
E. Verwijs

I876

J.A. Alberdingk Thijm
M. de Vries
R. Fruin
J. Dyserinck
id.
J. de Fremery
P.J. Harrebomée
R.J. Schierbeek R.Jzn.
J. Verdam
A. Stoop

I880
I890
I893

schenking/aankoop op veiling
schenking
legaat
aankoop
schenking en aankoop

tientallen oude drukken en handschriften
werken, waaronder veel academische

58I

redevoeringen
tijdschriften, letterkundige werken enz.
boeken, objecten
werken (9I planken)
gelegenheidsgedichten, katholica enz.
o.a. filologische werken
I820 boeken en 1267 overdrukken
o.a. collectie over Beets
60 portefeuilles overdrukken
o.a. historische werken
o.a. spreekwoordenboeken
o.a. spreekwoordenboeken
bronnen voor MNW
letterkunde
I850

I936

legaat
schenking
schenking
schenking J.L. de Fremery
nalatenschap A. Harrebomée
schenking
schenking familie
schenking mw. s.w. de Clerq

J. Aleida Nijland

I940-I949

schenking

o.a. Vlaamse auteurs

J.e. Bloem
Tj.W.R. de Haan

I967

aankoop
legaat

boeken
opgenomen voor zover niet aanwezig

I899
I905
I9I3
I905
I907
I922-I923
I926

I984

475

Overzicht van de belanwijkste verworven collectIes

Objecten

Naast manuscripten en gedrukte werken hebben de leden de

2

schilderijen ( olieverf, bloemstillevens) van

Maatschappij af en toe bedacht met objecten. In 1875 gaf de Maat-

J. Ie Francq van Berkhey

schappij de objecten die tot dan waren binnengekomen, zoals

Herkomst onbekend

'steenen kogels', in bruikleen aan het zojuist opgerichte Stedelijk

(Grote vergaderzaal); zie foto op p.

Museum van Leiden, De laeckenhal. Een jaar later schonk

De snuifdoos van

J.J.F. Wap zijn collectie bustes, medaillons, accessoires en

Herkomst onbekend

haarlokken van Bilderdijk aan de Maatschappij. Ook deze objecten

(Kast in de Grote vergaderzaal)

werden, bij de verhuizing van de boekerij naar de universiteits-

Medaille met portret van J. Ie Francq van Berkhey

18

J. Ie Francq van Berkhey

bibliotheek, ondergebracht bij De laeckenhal. In 1895 kreeg de

Herkomst onbekend

Maatschappij nog meer bustes en haarlokken van Bilderdijk,

(Kast in de Grote vergaderzaal)

dankzij het legaat van A.C. Kruseman. In 19I2 werden alle para-

Kleine buste (gips) van W. Bilderdijk

fernalia die met Bilderdijk te maken hadden overgedragen aan het

In 1850 geschonken door J.T. Bodel Nijenhuis

Bilderdijk-museum, dat in een dankbrief liet weten genoeg haar te

(Kluis)

hebben ontvangen om een pruik te kunnen maken. De rest van
de objecten, waaronder enkele schilderijen, bleef in De laeckenhal. Nadat het museum ze buiten medeweten van het bestuur van
de Maatschappij in 1928 had overgebracht naar het Gemeentearchief, werden ze teruggeëist en kregen ze een plaats in de
bestuurskamer in het Snouck Hurgronje-huis aan het Rapenburg
(zie de foto's op p. 21). In 1951 verruilde het bestuur de eigen
vergaderruimte voor de kamer van de onderbibliothecaris van de

Buste (gips) van Isaac da Costa
In 1868 geschonken door H.]. Koenen

universiteitsbibliotheek aan het Rapenburg. In de nieuwe

spreekwoorden

bibliotheek leiden de objecten meer en meer een onopvallend

In

bestaan. Hieronder volgt een overzicht van de objecten die, voor

Maatschappij al een vergelijkbare tekening van Bylaerd in bezit

zover bekend, nu nog in de universiteitsbibliotheek liggen, staan of

gekregen uit de nalatenschap van Van Gerwen).

hangen.

(Kluis); zie foto op p.

(Uitleenbureau)
Medaillons (gips) door J. Hagbolt met portretten van
W. Bilderdijk en K.W. Schweickhardt
In 1876 geschonken door ].J.F. Wap
(Kast in de Grote vergaderzaal)
Schilderij door J.J. Bylaerd, verbeeldende
1879

71

Nederlandse

geschonken door J.T. Bergman (in 18}7 had de

17

Dodenmasker van H. Tollens
In 1895 geschonken door A.C. Kruseman
(Kluis); zie foto op p. 15

183

DIerbaar MaBazljn

r84

Buste (gips) van N. Beets
Herkomst onbekend
(Kamer Westerse Handschriften)
Daarnaast bezit de Maatschappij nog ingelijste portretten van
leden (niet opgenomen in de portrettenverzameling in het Archief
van de Maatschappij), portretmedailles, zegels, bordspelen en
andere kleine objecten en snuisterijen, die verspreid worden
bewaard.

Noten
(pagina 9-25)

Nederlandse Letterkunde te Lelden, geVIerd op

Bij: Berry Dongelmans en
Marco de Niet

18,

Verzamelen in vogelvlucht

20 en

21

meI

1966.

leiden 1966, p. 89-114.

10

Brief van 26 mei 1953, archief MNL,

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde (voortaan: jaarboek)

1951-1953,

11
2 mei 1953.

A.A. van Rijnbach, 'De bibliotheek

12

30

p.

XVIII.

23

Dulces Ante Omnia Musae. Utrecht

te Leiden, gevierd op

1782, p. 1-42.

Minderaa het getal van 2.000 hand-

leiden 1966, p. 115-129

schriften en 70.000 boekwerken.

en 175-185. Het citaat op p. 159.

bij. Tenslotte profiteert ook de Leidse

Brief aan L.O. Petit van

universitaire gemeenschap van de

1911, archief MNL, inv.nr. 531.

Van der Meulen van 4 november 1920,

13
Handelingen 1900, p. 76.

Van Rijnbach, Bibliotheekleven, p. 179.

Archief MNL, inv.nr. 536,

14

brief van 10 januari 1940.
De Fremery liet bij zijn overlijden in

15

dichtkunde. Door het Genootschap

aan het Prins Bernhard Fonds noemt

leiden dragen sinds 1968 hun steentje

archief \lNL, inv.nr. 532.

In: Tweede proeve van oudheid-, taal- en

MaatschappIJ der Nederlandse Letterkunde

in: BIbliotheekleven 19 (1934), p. 157-169

bruikleen van het Maatschappij-bezit.

Annie Versprille: 'Huisvesting',
in: Gedenkboek bij het 2oo-Jarig bestaan van de

jaarboek 1953. Bij de subsidie-aanvraag

landsche Letterkunde te Leiden',

Briefkaart van Serrurier aan

Het legaat-Alewijn

kend gedocumenteerde artikel van
I,

jaarboek 1992-1993, p. 181 en 192. Ook de
Curatoren van de Rijksuniversiteit

van de Maatschappij der Neder-

185

Bij: A.Th. Bouwman

Over de diverse lokaties zie het uitste-

22

Zie Catalogus 1887, dl.

inv.nr. 539.
Brief in archief MNL, inv.nr. 539,

p. 39-42.

21
Archief MNL, inv.nrs. 548-581.

Zie de brief van 23 september 1952,
archief MN!., inv.nr. 539.

18, 20

en

21

mei

1966.

31
Van Rijnbach, Bibliotheekleven, p. 181.
32

24
8

november

25
Petit stuurt hem wel iets, maar uit

33
Archief MNL, inv.nr. 539,

A.Th. Bouwman. leiden 1993, p. 49-67.

brief 25 augustus 1951.

convoluut Ltk. 191.

35
Van Rijnbach, Bibliotheekleven, p. 184.
maart

1929, archief M~L, inv.nr. 534.

De Esopet is overgeleverd in het

14

\vat.

I)

Esopet' , in: MISCellanea Gentwna. [Red.]
CB.s. Berkvens-Stevelinck en

Handelingen 1961-1962, p. 204.

Brief aan Van Rijnbach van

'Alewijns aantekeningen over de

HandelIngen 1919-1920, p. 17.

enkele getekende reçu's blijkt niet
26

Zie hierover ATh. Bouwman,

36

3

In het 'Verslag van de maandelijksche
Vergadering wegens het Woorden. boek der Maatschappye' opgenomen
in de Handelingen der Maatschappye

1784

Een opsomming in de brief van

lezen we al thans (p. 4): 'Dat door den

Van Rijnbach aan Molhuysen

naarstigen arbeid van zommige harer

boekenschat alsmede een bedrag van

Handelingen 1823, p. 63.
16

Brief aan H. de Jong Hzn. van 19-9-1938,

4 september 1930, archief M~L,

Leden de voorraad tot het toereden

500 dollars na aan de Maatschappij.

HandelIngen 1877, p. 18.

archief M"'!., inv.nr. 536.

inv. nr. 534.

van het Woordenboek aanmerkIijk

1899 ook een groot deel van zijn

28

17

6

HandelIngen 1824, p. 48.
Archief ~INL, inv.nr. 534,
brief 14 januari 1931.
8

Circulaire Boekenoogen van 15 januari
1931, archief :viN!., inv.nr. 534.
Zie P.J. ldenburg, 'Persoonlijke herinneringen 1932-1951', in: Gedenkboek bU het
200~JarIg

27

bestaan van de Maatschappij der

vermeerderd is. Dat zy dit jaar ont-

Brief van 23 november 1916,

Brief van bibliothecaris A. Kessen

vangen heeft van den Heer Alewijn

archief MNL, inv.nr. 532.

aan zijn Amsterdamse collega

een groot aantal van oude Neder-

H. de la Fontaine Verwey van

duitsche Woorden en Spreekwyzen,

november 1951, archief M"'!.,

getrokken uit den Esapet H.S. van den

18
Brief van I januari 1937,

I

archief MNL, inv.nr.536.

inv.nr. 539.

19

XIV.

29

Eeuw, welke reeds gedeeltelijk

door eenen onzer bladschrijvers op

Brief van Mea Mees-Verwey aan

Zie de brief van de Bibliotheek-

Octavo blaadjes overgebracht zijn.'

Van Rijnbach van 11 december 1939,

commissie aan de bibliothecaris van de

Dit als aanvulling en correctie op de

archief M"'L, inv.nr. 537.

Universiteitsbibliotheek, 3 mei 1939,

veronderstellingen in Bouwman,
'Alewijns aantekeningen' (n. 2), p. 64.

20

archief MNl, inv.nr

537.

De gravure

Archief MNL, inv.nr. 536,

wordt vermeld in Museum Catsianum

d.d. 20 juli 1938.

(1887), p. 113, nr.

I.

DIerbaar Masazljn

(pagina 26-27)

1]

Ltk. 827

1"

1497D40(=NK124I)

Aldus het 'Byvoegzel' in de Handelinsen

14

Ltk. 250

18

-

1788, p. 7.

15

Ltk. 265

19

lÓ

Ltk. 266

20

Die bevindt zich niet, zoals wel wordt

l'

Ltk. JJ9 + 1497 E 7 (=CA IJl 5)

beweerd, als f. J-4 in hs. Ltk. 977.

18

Ltk. 2j8

Die bladen zijn afgeschreven naar de

19

Ltk. JlO

186

4

in HandelInsen 1789, p. 9-12 afgedrukte
lijsten.

Ltk. 239

21

Ltk. 205

Pen op papier en perkament

120) B 6 ? (: P. vander Eyk)

genoemd in de handgeschreven

De collectie Middelnederlandse

lI47 A 15

Catal. 1793 (= Ltk. 979), opgesteld door

handsc hriften

(Leiden: W. van Rijnenburch, 1650)

J. Steenwinkel, maar niet meer in de

21

-(Catal.1193,2)

eveneens handgeschreven Catal. 1821

G.l. l.ieftinck, Codlcum In jimbus Belsarum

22

[[[6

(= Ltk. 980), opgesteld door

ante annum

H. Hoffmann von Fallersleben.

Blbliotheca Universltat15 asservantur (Codices

C 19

(Oxford: Sheldonian Theatre, 1692)
23

Het betreft de drukken 4, 8, 18,

21,

24, 25,

l.

In

CodIces

168-)60

societatis CUI nomen Maatschappij der Neder-

en 36 (zie de nummering bij noot 6);

landsche letterkunde. Lugduni Batavorum
1948. R.lansen-Sieben, RepertOrIum van de

- (Catal. 1793, 5; ed. 1578 onbekend)

waren al in 1780 door de Maatschappij

MIddelnederlandse artes-lIteratuur. Utrecht,

1497 E 5 (=CA 1627)

aangeschaft uit het boekenbezit van

[19891, p.

lI97 F 2 ? (Utrecht: H. van Borculo)

j.l. Schultens; van druk 18 is in 1841 een

22

Ltk. 294

turen. De in vet afgedrukte cijfers

23

Ltk. J22

corresponderen met de volgorde van

24

Ltk. 291

25

de lijsten. Bij incunabelen is tussen

25

Ltk. 297

26

ronde haken het Campbell-nummer

26

Ltk. JIO

2"

opgegeven, bij post-incunabelen het

DRUKKE!':

28

nummer van Nijhoff-Kronenberg.

In folIo

Bij de overige drukken is het impres-

1498 B 2 (=CA 1343)

sum waar mogelijk aangevuld. Bij niet

1498 B 4 (=NK 482)

-

-

(Catal.

conSulptorum qUl

andere exemplaren van 4, 8, 21, 24 en J6

Hieronder volgen de huidige signa-

24

15.50

Manuscripti, j). Pars

1212 A 43 (Amsterdam:
jansonius-van Waesberge, 1684)
1829,

Il4-6)

In octavo:

jl

Xl.

1202 H 18

tweede exemplaar verworven als

vgl. ook I.P. Gumbert in

(Amsterdam: A. Verschout)

onderdeel van een omvangrijke

G.1. Lieftinek, Manusents datés conservés

29

1498 F 26 (=NK 4170; e.a.)

schenking toneelstukken.

30

1497 G 41 (=NK 3895; e.a.)

dans les Pap bas. T. [[ Les manuscnts
d'orIRIne Néer/andal,e (xl\e-xvle slècles).

meer aanwezige exemplaren is de

1497 B 12 (=CA 2j8)

31

laatste catalogus opgegeven waarin ze

- (Catal.

32

nog vermeld worden.

1498 B 17 (=CA 1479)

1793, 5; =CA 290)

Bij: A.Th. Bouwman

7

Het handschrift wordt nog wel

In octavo etc.
20

(Catal. 1793,17)

(Catal.

179), Ij)

1499 F 5

[Leiden j 1988, p. 3-j.
J

(Antwerpen: H. Verdussen)

Ltk. 376, f. 39r-v.

HANDSCHRIFTEN

1497 B I) (=NK 2208)

3J

1498 F J (=CA 550)

In folIo

1497 B 14 (=NK j26; e.a.)

31

1498 F 4 (=CA 551)

[n het 'Voorberigt' van Catal 1847-18611,

Ltk. 318

- (Catal.

35

1498 G 8-1I (=NK J80)

p. vI. Ygl. ook L.D. Petit in deel Ivan

Ltk. 5J9

1498 B I (=CA 1756 vol. I,

36

-

CA 1755 vol. 1I)

J7

1497 G 43

's-Gravenhage, KB, 129 A

II

1793, );

=NK 1407)

(Catal.

p. VI en j.R. de Croot,

1793, 2)

Catal.

(=u.

'De Bibliotheek v'an de Maatschappij

lIlI) + Ltk. 314

1887-1889,

der !\iederlandse Letterkunde 1766-

Ltk. 168

10

1498 A 2 (s.i.: s.n., 1551)

38

1498 E 15 (Base!: s.n., 1571)

Ltk. 244

11

"9j A 14

39

[[62 G 14

1966', in: Gedenkboek I,,! het lOO-jarIfj bestaan

(Hannover: N. Förster, I7I3)

van de MaatschapP'I der Nederlandse letter-

(Gent: wed. G. van Salenson)

Ltk. 847

Uk. 191

12

1498

Ltk. 195

13

1498 B IJ (=NK 88J)

Ltk. 517

14

m6 B 22 (Antwerpen: S. Cock)

10

Ltk. 575

15

11

Ltk. 576

12

Ltk. J12

In quarto
16

B

14

(sj.; s.n)

kunde te Lelden [. . J. Leiden 1966,
p. IJO-145, i.c. p.

ljO.

I

lIJl A 7-9

Ltk. 977, f.

(Ulm: D. Bartholomaeus, 1727-1728)

formaat geordend: folio, quarto en

1-2.

De drukken zijn op

In quarto

octavo. De lijst is niet gedateerd, maar

1494 C 35? (: Z. Heyns)

wordt genoemd in de Handel/nsen der

Noten
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Maetschappye 1776, p. 1. De opsteller van

N. van Wijk, Het getijdenboek van Geert

nederlandse letterkunde', in: Literatuur

deze lijst kan niet). Steen winkel zijn,

Grote. Leiden 1940.

en samenlevinB

zoals op de kaft van Ltk.

Catal 188--1889

I,

977

en in

p. 76 is aangegeven.

Steen winkel werd pas in november
1782 lid van de Maatschappij.

10

977,

f. 5-9. In de Handelingen van de

Maatschappy 1781, p.

10

lezen wij:

de mIddeleeuwen.

20

1848-1852 (1853); Dl. [v]. Bijvoegsel over de

Siegenbeek, de toenmalige Secretaris,

.laren 1853-1857 (1857); Dl. [Vij. Bijvoegsel over

Wassenaar 1976, p. 102-117, i.c. p. II2-IIJ;

die ook zitting had in een commissie

de Jaren 1848-1862 (1864). CataloBus 1847-1864,

Zie over het legaat-AlewiJn de

idem, 'Van schrijven naar drukken',

voor het maken van een catalogus,

dl.

bijdrage voorafgaand aan dit artikel.

in: Boeken in Nederland. VIJfhonderd Jaar

meldde in zijn verslag in de jaarverga-

opgevat als het derde deel na CataloBus

schrijven, drukken, en UItgeven. IAmsterdam]

dering van [822 dat Hoffmanns manu-

1847-1864, deel

1979, p. 6-27, i.c. p. 21.

script 'der Commissie niet geschikt lis]

II

Resp. Ltk. [9[ en Ltk. 195.
Ltk.

In

12

[6

voorgekomen om in de werken der

De vervangen band, die uit de acht-

Ltk. 205, f. 155V-156r. Hoofdletters en

Maatschappij geplaatst te worden,

'By deze gelegenheid Id.i. de aankoop

tiende eeuw stamt, is uiteraard be-

interpunctie volgens de editie-

maar wel om na vertaling in het

uit de boeken van Schultensj heeft de

waard en kan op de afdeling Westerse

P. Leendertz. Leiden [845-[847 (1I, 16lj-

Nederduitsch en verdere aanvulling

Maandlijksche Vergadering den

handschriften van de

3636), die gebaseerd is op de iets oudere

ten dienste der Leden gedrukt te wor-

Sekretaris verzocht, ieder Boek der

onderzocht worden.

(en betere) redactie overgeleverd in

den'. Zie de HandelInBen der Jaarlljksche

hs. 's-Gravenhage, Koninklijke

verBaderinB van de Maatschappl/ 1822, p. 36.

Maatschappye, als derzelver eigen-

UB

Leiden

IJ

Bibliotheek, 128 E 6.

dom, op of tegen over den titel,

Tijdens de restauratie in [986-1988 door

met zynen naam te teekenen, en een

zr. Lucy Gimbrère te Oosterhout

Alphabetische Lijst optemaken,
en gestadiglijk te vervolgen van alle

bleek dat alle katernen van de beide
stukken die te zamen waren

Ltk. 979. Deze catalogus was in [785
al in het vooruitzicht gesteld;

de Boeken, der Maatschappye toe-

gebonden, met inbegrip van f. 120,

vgl. de Handeilngen der Maatschappye 1785,

komende'. Frans van Lelyveld was van

de Waleweinminiatuur, alle naaigaten

p. 4; 1794, p. 6.

1777 tot 1782 Secretaris (overleed in

gemeenschappelijk hebben. Zie het

(785). Een lijst van de aangekochte

restauratierapport, ter inzage op de

Een twintigtal jaren later heeft de

boeken met prijzen is afgedrukt op

J)ousa-zaal van de Leidse

toenmalige Secretaris van de Maat-

p.

JO-Il

deel

I,

UB.

Het is

17

18

Catalogus 1847-1864, deel

het Nutsgebouw aan de Steenschuur
II

25

Vgl. CataloBus 1847-1864, deel

opdrachtgever als een geheel geconci-

lijk twee lijsten: één voor de hand-

p.

pieerd waren.

schriften en één voor de drukken,

15

In 18l9. Tien jaar later verhuisde de

24
CataloBus 1829, p. VI.

samengesteld (Ltk. 978, f. 1-7), of eigen-

Ltk. 205.

31

CataloBus 1847-1864, deel v, p. 3 (Ltk. 953).

betrokken.

I. Steenwinkel een nieuwe boekenlijst

9

30
Ltk. 907.

23
Ltk. 81!.

miniatuur reeds door de (Vlaamse!)

Vgl. R.Th.M. van Dijk, 'Methodo-

p. [-96.

bibliotheek naar een huis aan de
Papengracht. In 1850 werden lokalen in

bewijsbaar, dat de twee stukken en de

14

I,

29

32

22

p.

8

Catalogus 1847-1864, deel

Ltk. 537.

schappij M. Siegenbeek met hulp van

Ltk. 292.

1-11.

28

21

derhalve mogelijk, ofschoon niet

Ltk. 348.

wordt, blijkens het titelblad,

Ltk. 292.

P. 1-72; de drukken beslaan p. 73-150.

(herdrukt in CataI184 7 -1849,
XXVI-XVlll).

[VI]

I,

p.

XXV.

34
Het geannoteerde ex. van dl. I van

Catalogus 1829, p. 20.
26

CataloBus 1847-1864 is Leiden,
dat van dl. [IV] en

I,

XXIII-XXIV.

DOUSA

27

dl.

11

[V]

UB,

is Leiden,

985 0 16,
UB,

91; de handexemplaren van

en

IVI] berusten onder signatu ur

geordend op formaat. Te dateren

Dl. I. HandschrIften - Taal- en Letterkunde,

AM'iL

omstreeks 1812; er staan drukken uit

algemeene en Nederlandsche (1847); Dl.

Maatschappij, dat bewaard wordt op

1812 op de lijst, terwijl het stuk van

Geschied- en oudheIdkunde, Letter- en kunst-

de afdeling Westerse handschriften

11.

438 en 419 in het Archief van de

logische kanttekeningen bij het

Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld

Steenwinkel voor [812, zijn sterfjaar,

geschiedenis, algemeene en Nederlandsche -

van de Leidse

onderzoek van getijdenboeken',

Ltk. 191 en 195, die qua formaat, schrift-

moet zijn geschreven.

Taal- letter- en geschiedkunde van andere

van bijgeschreven nummers: 15 (thans

in: Th. Mertens e.a., Boeken voor de

type (textualis) en opmaak gefungeerd lijken te hebben als voorlees-

19
Ltk.980.

volken - Werken van wmenliden Inhoud (1847);
Dl. II1I]. Alphabetische bladWIjzer van schrij-

Ltk. [95), [9 (thans Ltk. 205), III (thans

eeuwIBhrid MIddelnederlandse aeesteil/k proza.
Amsterdam 1993, p. 210-229 en 414-417,

handschrift. Vgl. P.F.). Obbema,

vers en boekwerken - VerbeterinBen en aanvul-

i.c. p. 210-215. Voor de teksten zie

'De overlevering van de Middel-

lIngen ([849); Dl. IIvj. Bijvoegsel over de/aren

Ltk. 292).

UB.

Drie voorbeelden

187
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188

46

35
Lieftinck, CodIces

168-)60

(n. I), p. xv.

Lieftinck, CodIces

36

168-)60

(n. I), p.

XVII.

Een exemplaar bevindt zich onder

Ook de Bouwstoffen in het

signatuur

Cs-Gravenhage 1927-1952), begonnen

440 in het Archief

boeken van het Catharyneconvent. Zwolle

V gl. voor deze vorm van lokaliseren

[etc.] 1993, nr. 98.2.

E.A. Overgaauw, 'Saints in medieval

47

AMNI

51

MNW,

dl.

X

Bij: luie Jan Gelderblom
De [jen/us IoC! van het lege land
De collectie plaatsbeschrijvingen

54

calendars from the diocese of Utrecht

Het volgende is gebaseerd op

as cl ues for the localization of man u-

I. Strubbe en L. Voet, De chron%Ble van

van Nederland en koloniën

van de Maatschappij; achterin zijn de

door Willem de Vreese (A-F) en

scripts', in: Codices manuscnptl16 (1992),

de Middeleeuwen en de moderne tijden

de

Zie de titel!oze inleiding door Louis

handschriften Ltk. 993-1077 bijge-

voltooid door G.1. Lieftinck (G-Z)

p. 81-97.

Nederlanden. Amsterdam 1960, hoofd-

D. Petit in deel I van de CatalOflUS der

schreven.

bevatten gegevens over vele Middel-

stuk

bIblIOtheek van de MaatschappIJ der Neder-

l7

Resp. Ltk. 195 ( Ie stuk), Ltk. 196,

52
M.n. sel(ste) i.p.v. sal(ste), bijvoorbeeld

en Tabel

Maatschappij; zie via het register van

in Here du selste opdoen mInen lIppen. Ende

kalender'.

Ltk. 197, Ltk. 191 (Ie stuk) en Ltk. 195

bewaarplaatsen, p. 490-491. Voorts
raadplege men de Bibliotheca Neer-

mIJn mant sel voortkundlBhen dyn lof (f. 14r,
jjr). Vgl. A. van Loey: Middelnederlandse

38

landica Manuscripta. Dit documen-

spraakkunst. DI. IJ Klankleer. 6e herz. uitg.

168-)60

(n. I), p.

XVI.

39
Ltk.292.
Ltk. 1564.
41

(Groningen 1971),

prof.dr. P.F.). Obbema.

zich op de afdeling Westerse hand-

and Decorated Medleval ManusCrIpts

schriften van de Leidse

UnIversity Library. Utrecht. Maarsen [etc.]

Een via de

Vgl. M. Carasso Kok, Repertorium van

Online Publiekscatalogus (opc) van de
lIB

eeuwen. 's-Gravenhage 1981, nr. 152.

sche database is in opbouw.

Leiden te consulteren elektroni-

48

Als eerste deel van een catalogus die
alle handschriften uit de middeleeuw-

Ltk. 2206.
49

In

the

1989, nr. j9 is de verluchter dezelfde als
bibliotheek, j J 27 en hs. Utrecht,

ABM

19, werkend in de stijl van de

Vgl. P.F.). Obbema, 'Een psalter uit

maar van een meer 'provinciaal'
niveau (houterige figuren, slechte

bevatten. Verder niet verschenen.

magazijn 10 (1992), p. 1)-14, Dit mede-

plooival, primitief geschilderde

Zie voor een volledige titelbeschrij-

delingenblad van de Maatschappij

gezichten). Vgl. ook K. van der Horst

bevat geregeld bijdragen over nieuw

in HandsehTlften en Oude Drukken van de

verworven bezit.

Lieftinck, CodIces

168-)60

(n. I), p.

168-)60

(n. I),

44
Lieftinck, Cochees

p.

VIII-XVIl.

45
Ltk. 195.

VIIl.

JO

deling op p.
Ibidem, p.

\"l.

VII-VIII.

Ibidem, p.

XIV-XX.

Ibidem, p.

XXI.

Amsterdam 19S-.

Deel

I,

Deel

Il,

Haarlem 1808, p.

IV.

Meester van de Bostonse 'Stad Gods'

Enkhuizen', in: NIeuw letterkundIg

I.

e.a. Leiden IR87-IRS9, 3 dIn. Deze mede

Rijksmuseum Catharijneconvent,

Universiteitsbibliotheek zou moeten

43

landsche Letterkunde te Lelden. Bew. door
H.C. Rogge, S.C. de Vries, L.O. Petit

die van hs. Utrecht, Universiteits-

se Nederlanden berustend in de Leidse

ving n.

'Nederlandse heiligen-

Ibidem, p. \111.

jJ

Volgens K. van der Horst, Il/uminated

liB.

III

J

kaartvorm en reprodukties - bevindt

verhalende hIstorische bronnen uit de middel42

§ 124.1. Met dank aan

tatie-apparaat voor Middelnederlandse handschriften - bestaande uit
handschriftbeschrijvingen, indices in

40

'De kerkelijke jaarindeling'

nederlandse handschriften van de

(2e stuk).
Lieftinck, CodIces

IV

In

Utrechtse UnIversIteItsbibliotheek. 2e dr.
Utrecht 1984, nr. 123; The Golden ABe of

Op het translatiefeest van een heilige

Dutch manusmpt paIntInIJ [Ed.]

wordt de plechtige overbrenging van

H.L. Defoer, A.S. Korteweg en

diens relieken gevierd.

W.C.M. Wüstefeld. Stuttgart [etc.] 1989,
p. 200; W.C.M. Wüstefeld, MIddeleeuwse

Haarlem 1809, p. 2.

Noten
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Bij: Adèle Nieuweboer

Bij: Marco de Niet

Ij

'Hij hielp mijn roem vergrooten'

CataloBus der biblIOtheek van de MaatschapPij

De collectie gelegenheids-

der Nederlandsche Letterkunde te Lelden.

gedichten

Leiden

Ex.

MNL 1206

Ex.

M:"L

E 27.

Port

CataioBus van de bibliotheek der M aatsehappi]

Verkreegen': B. Thobokholt, Het taaI-

van Nederlandsche Letterkunde. te Lelden.

en dll'htllevend genootschap' Kunst wordt door

Eerste deel. Leiden

arbeid verkreegen ' te Lelden,

1983.

MNL

Port

26:14.

Ex.

1847.

MNL 121)

Uit 'Het leestertje', in: De vralyke en

vermoBen. Het koper8eld van de Gouden Eeuw.

Balante almanach voor

2e dr. Amsterdam

). Verlem,

18

0

1795,

p.

1795.

Amsterdam:

1992,

p.

16), 160.

De enige almanakken die voor 'vol'

148-150.

worden aangezien zijn de literaire

2

AI in de jaren zestig en zeventig zijn

almanakken uit de negentiende eeuw.

Catalofjus der bibliotheek van de Maatschappij

in de ons omringende landen over-

Een overzicht ervan verscheen in:

17M-IXOO.

Utrecht: Instituut De Vooys

Ex.

A.Th. van Deursen: Mensen van klein

26:41.

17

Zie voor 'Kunst Wordt Door Arbeid

heeft gemaakt.

eeuwse Nederlandse almanak

16

1829.

kanttekeningen die hij bij dit artikel

De Januskop van de achttiende-

der Nederlandsehe Letterkunde te Leiden.

zichtsstudies verschenen over alma-

M. van Noort & P. van Zonneveld,

Ingrid W.L. Moerman, 'Het genoot-

Bewerkt door H.e. Rogge,

nakken. Voor een overzicht ervan

'Lijst van Nederlandse almanakken

schap Kunst Wordt Door Arbeid

S.G. de Vries en Louis D. Petit,

verwijs ik naar het artikel van Jeroen

18)0-1839',

Verkreegen', in: Nieuw letterkundifj

Leiden

Salman en Garrelt Verhoeven,

p.

Ruygh-bewerp

magazijn

XIV;

1887-1889. 3

dIn.

14-46,

in: De neBentlende eeuw

2 (1978),

en R. van Wingerden &

'The comptoir-almanacs of Gillis

P. van Zonneveld, 'Lijst van Neder-

Zie voor de details betreffende het

)oosten Saeghman, Research into

landse almanakken

Geciteerd uit: Menfjeldlchten, biJ hiJzondere

aangekochte bezit uit de nalatenschap

seventeenth-century almanacs in the

De negentiende eeuw)

wlewnheden Ullfjesproken in het Benootschap:
Kunst Wordt Door Arheid Verkreeaen.

van j.A. Alherdingk Thijm:

Dutch republic', in: Quaerendo

A. Nieuwehoer, 'De Maatschappij en

p.

Alleen voor de Leden gedrukt. Leyden

haar gelegenheidsgedichten in een

dissertatie voorbereidt over Neder-

178j.

Il (1993),

Ex.

KBH 655

nr.

I,

p.

12-14.

haat/liefdeverhouding', in: Nieuw letter-

J Ij. De stukken zijn

niet gepagineerd. Het betreft volgens
de inhoudsopgave nr.

kundllJ mafjuziJn

7 (1989),

p.

21-2).

10

7.

S. van der Woude, 'De oude Neder-

Zie over Cornelis van Hoogeveen:

landse dissertaties', in: BlhllOtheek/even 48

R. Breugelmans, 'Een verjaardagsvers

(1963),

voor Cornelis van Hoogeveen, junior
uit

1782',

(1992),

in: Nieuw letterkundifj mafjazl)n

nr.

2,

p.

JO

1-14.

"

S. van der Woude (196)), p.

46-47.

Geciteerd uit ex.

p.

Ij.

12

KBH 853

E 7J.

p.

De Nederlandsche spectator Il

(1759),

De Hollandsche spectator 111.2

(1756:2),

I)

Robert Peter Leonard Arpots, Vrank en

S. van der Woude (1963), p.

Vry Johannes Ie Francq van llerkheij (1'29IXI2).

Nijmegen

p. 181-245.

1990.

De lijst staat op

Ij.

14

De Hollandsche spectator [J!.2

p.

386;

id.

IV.2 (1756:2),

p.

(1756:2),

397.

5\;

p.

385.

93-Il4.

1840-1849',

(1979),

p.

in:

2-)8.

23 (1993),

Verder heeft Salman, die een

Bijv. H. van Selm, '''Almanacken,
liet jes, en somwijl wat wonder, wat

landse zestiende- en zeventiende-

nieus", Volkslectuur in de Noorde-

eeuwse almanakken, enkele artikelen

lijke Nederlanden

geschreven over het mengelwerk en

hekende grootheid', in: Lerdschnft

prognosticaties in vroege almanakken,

(1989),

(1480-1800):

een on5

nr. 3 (Volk en boek 1450-1800), p. ))-

zoals: "'Van sodanige Almanacken,

68;

die gevult zijn met ergerlijcke bijvoeg-

Enlightenment and the creation of

selen en oncuyse en onstigtelijcke

popular culture', in: The Duteh Republrc

grillen", Populaire leesstof in zeven-

in the EI8hteenth century. Deelme, eniIghten-

W.Th.M. Frijhoff, The Dutch

tiende-eeuwse almanakken',

ment and revolutIOn. Ed. M.e. )acob &

in: Literatuur

W.W. Mijnhardt. Ithaca [etc.]

lO (199)),

p.

74-80

en (samen

1992,

met H.). Nalis): "'Wie sal ick dan wes

p.

goed es konnen prognosticeren:"

G. Bollème (Les almanaehs populaires aux

292-307.

Deventer almanakken en prognostica-

XVlle et XVIIIe slèeles, Essal d'historre socrale,

ties in roerige tijden

Paris letc.]

(1\55-1610)'.

In: DeventerJaarhoek (1994), p.

6-39.

Ik dank hem voor enkele kritische

1969)

stelt dat de Franse

almanakken in de eerste plaats
gemaakt werden voor boeren, handwerkslieden en anderen die niet of

189
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190

nauwelijks lazen. Deze conclusie is

G. Heintzen, 1787); 'Zamenspraak

7

SI uis', in: V rtendelyke meuw Jaars gtjien

14

niet zonder meer toe te passen op de

Bollème, Les almanachs populaires, p. 1I;

tusschen den sterrenkundigen

Vg!. K. Thomas, Re/iglon and the decime ot"

voor 175J (Amsterdam: B. Mourik,

Nederlandse situatie. Er is volgens mij

zie ook L.R. Berckmoes, 'Bijdrage tot

vervaardiger en den gebruiker van

magIc, StudIes In popular beliejs in slxteenth

175l); 'Het merkwaardig en naauw-

ook wel wat af te dingen op haar stel-

de studie van de almanak', in: Kultureel

den almanach', in: De erven van de wed.

and seventeenth century Eng land, london

keurig verhaal, van het at10pen van

ling. Ze geeft bijvoorbeeld niet aan,

.laarboek voor de provincIe Oost- Vlaanderen

e. Stichters almanach voor 1792 (leiden:

1980, p. J58. Ook in Nederland werden

het Oost-Indisch (ompagnieschip,

als ze stelt: 'l'almanach étant Ie "livre

(1968), p. 218-219.

bij Honkoop, Ou Mortier en

er, kort na de introd uctie van de

Nyenburg', in: Gerenomemie volledl!Je en

Herdingh, 1792). Deze aandacht heeft

boekdrukkunst, vele contemporaine

nuttlH" altoosdurende 10C/etelt almanach.

instruire les gens de I'essentiel' (p. 16),

J. Salman, 'Populaire leesstof [... ]'

echter niet alleen te maken met de

spotprognosticaties uitgegeven,

der geleerden voor

waar degenen die wél veel en goed

(noot 2), p. 76.

betekenisverschuiving. In de laatste

meestal samen met almanakken

5.1. Baalde, 1766); 'Beknopte historie

22

des gens qui lisent peu", il doit

(Amsterdam:

decennia van de achttiende eeuw zien

(zie: Het zal koud zijn

informatie vandaan haalden (óók uit

Vg!. T. Jacobi, 'Tesselschade, Jaarboekje

we een opleving van de aandacht voor

ZestIende-eeuwse parodleë"n op Bedrukte Jaar-

almanakken, lijkt me). Tevens doet ze

voor 18,8, 1839 en 1840, De almanak als

oude volksgebruiken en een streven

voorspellIngen, Den Haag 1980.) Tijdloos

HollandscheJu{ferlvke almanaeh voor het

met deze uitspraak geen recht aan het

jaarlijkse staalkaart van het literaire

naar een historisch zuiverdere kennis

zijn de satires van François Rabelais en

jaar 1771 (Amsterdam: C. Bom, 177J).

diverterende karakter van almanak-

over de oudere volkeren die aan de

Jonathan Swift gebleken; in Nederland lieten achttiende-eeuwse auteurs

19
Deze trend in almanakken staat niet

(vg!. publikaties van auteurs als

als Jacob Campo Weyerman en lustus

alleen: E.O.G Haitsma Mulier signa-

17e en 18e eeuw', in: TIJdschTlft voor socIale

bedrijf', in: Nederlandse literatuur van de
negentiende eeuw, Twaalf verkennIngen.
Utrecht 1986, p. I2J; H. Eijssens,
'Het jaarboekje Aurora van

H. van Wijn en A. Fokke Simonsz).

van Effen niet af astrologen te

leerde een duidelijke neergang van

BeschiedenIs

A.C. Kruseman', in: Haurlemse kTlnsen.

bespotten.

publikaties gewijd aan niet-Europese

15
Met 'traditioneel' wordt hier bedoelel:

werelddelen op de :\ederlandse markt

naar zeventiende-eeuws model

enlightenment: The \)utch writing of

konden lezen diezelfde noodzakelijke

ken (zie ook M. Mortier, 'Het wereldbeeld van de Gentse almanakken,

De

MNJ.

JO

(1984), p. 267-290).

bezit, wat de achttiende eeuw

betreft, ruim 130 verschillende titels.

9

basis staan van onze cultuur en religie

IO

ViJftIen verkennIngen naar het lIterair-culturele

Zie: J. Salman & T. Brandenbarg,

leven

Hilversum 199J, p. 140.

Teken van de tIJd, Maand- en seIzoenvoorstellingen van de middeleeuwen tot IRoo.

In

een negentIende-eeuwse stad.

In

't water als 't mest.

1766

van den brand des Amsterdamschen
Schouwburgs', in: De huyshoudelvke

na circa

1740

eBetween humanism and

Rekening houdend met de verschil-

Blijkbaar waren na 1780 vele lezers van

's-Gravenhage: Rijksmuseum

gemaakt, dus bestaande uit losse

history' , in: The Iluteh RepubiJe

lende jaargangen komt dat neer op

almanakken zich de oorsprong van

Meermanno-Westreenian umJ

onderdelen met eigen titelpagina's en

EIHhteenth Century, Decilne. Enlilihtenment

bijna J50 exemplaren. Ongeveer

het woord niet meer bewust: met

Museum van het boek, 1993.

paginering.

and revolutlOll. Ithaca letc.11992, p. 172).

negentig procent hiervan is afkomstig

regelmaat werd aandacht besteed aan

uit het legaat van J.l. Doedes.

deze term om de lezers te laten weten

J. Salman, 'Populaire leesstof [...

De analyses in dit onderzoek zijn ook

wat de oorspronkelijke betekenis was

(noot 2), p. 75.

gebaseerd op de (ongeveer even grote)

en om ze duidelijk te maken hoe ze

II

r

16

the

20

B. Capp constateert dat ook in Engelse

W.W. Mijnhardt, 'De Nederlandse

almanakken uit de achttiende eeuw

Verlichting' (noot 12), p.

de belangrijkste ontwikkeling was dat

12

In

6).

21

collecties van de Koninklijke Biblio-

de symbolen in de kalenders moesten

W.W. Mijnhardt, 'De Nederlandse

'instruction and amusement' in de

De eerste druk verscheen in 1745.

theek te Den Haag en de universiteits-

interpreteren (vg!. C. Brender à

Verlichting', in: Voor vaderland en vryheid.

plaats kwamen van astrologische

De Maatschappij bezit de vijfde druk

Brandis, 'Wat zijn almanakken' &

De re\'Olutle van de patrIOtten. Amsterdam

teksten (Astrology, p. 245).

'Onderwijs in den almanach', in:

1987, p. 57.

uit 1772 (te Amsterdam bij
S. van Esveldt) en de zesde druk uit

bibliotheek van Amsterdam.

17
P.J. Buijnsters, Spectatoriale 8'schnjien.

Vg!. G. Petrat, Emem besseren Dasein zu

Almanach tot nut van 't algemeen voor de

DIensten, DIe Spur der Auftlá'rung im Medium

jaren 1792 & 1794 (Amsterdam:

Vg!. P. Hazard, De nim in het Europese

Kalender zWIschen

M. Schalekamp, 1792 & 1794); 'Schets

denken, Europa op de drempel van de

[etc.]: Saur, 1991.

1'00

und 1919. München

13

van tydrekenkunde' in Almanak der

VerlIchtins,

zanggodinnen voor 1787 (Amsterdam:

p.154.

1680-1715.

Amsterdam 1990,

Utrecht 1991, p. J4
18

l7XI

(te Amsterdam bij W. Holtrop ).
22

Resp. in: Vnendelvke nieuwJaars wften

Vg!. 'Kort verhaal en ongelukken

voor 1750 (Amsterdam: B. Mourik,

door het instorten van de Konings

1750),

De naaUWkellrlW Hollandsche almanaeh

Noten
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voor

1760

(Amsterdam: A. Meyer,

(760)

en Almanach voor den boerenstand voor
(Amsterdam: W. Holtrop,

IBoo

Stadhouderlyke almanach (Amsterdam:

32

H. Arends).

IBOO).

27

Bijv. Oprechte Nederlandsche almanach voor

23

Resp. in: Schutters wa8t-almanach. aan wIJsende wat compagnlen, en op wat na8t zy te

kundige en voorzeB8ende almanach door

astronomische almanach (voor zover

Martinus Knauer (Amsterdam:

bekend verschenen van

S. van Esveldt,

bij diverse uitgevers); Ge08raphische,

voor

e. Stichter, 1780); De nutte/yke en aange-

en EeuWlIl duerende

1732

tot 1800

zamen waken moeten, om de viJftiende naBt

(Amsterdam: erven wed.

1790

leerzaam belan8-boekje
alle standen en
kostwinninwn
voor 1790voor
(Amsterdam:
kostwinninwn voor 1790 (Amsterdam:

en Nauwkeuri8e
Fnesche
almanach
1791)
kostwinninwn
voor 1790
(Amsterdam:

almanach, beginnende A 0 1701 (Amsterdam:

8enealogische en h,storISche konst en reis alma-

voor

J. Robyn, ca.

nach (174H794 bij diverse uitgevers);

naame staats-almanach (bijna veertig jaar

De nieuwe aardIge en vermakelijke historische

lang uitgegeven door T. CraJenschot

1790)

en Vaderlands zakboek;e

1791

1795

(Deventer: J. de Lange,

191

Zoals Nieuwe Nederlandsche historische en

Resp. in: Burfjer en hUIsmans almanach en

W. Holtrop,

en

41

36

Bijv. Eeuw-duurende sterrekundige, natuur-

(Leeuwarden: H. Post,

1790-

1795).

Bijv. Almanach voor den brieventasch voor

letteren. of almanak voor de jaren 1796 en

1793/1794

(Gouda: H. Leemstra van

1798

(Amsterdam: wed. Jan Dóll,

Buma & camp.,

1796

en

van 't alBemeen voor

M. Schalekamp,

24

Almanach tot nut

1793);
1794

1794)

(Amsterdam:

en De verbonden

In het Amsterdamse genootschap

republIkeinen. of AlliantIe almanach voor

Concordia et Libertate bijvoorbeeld

1796

werden lezingen gehouden over
'De natuurlijke geschiedenis der inlandse kapellen' (jO-IH790), 'De oorzaak der dierlijke warmte' (IB-OH791),
'Oorzaken van het in leven blijven der

H. van Kesteren,

planten in de winter'

(JO-IH794)

enzo-

voorts (zie M. van Hattum, LezinBen en
verhandelln8en in 'Concordza et Llbertate'
(1769-1806)

r·]. Amstelveen 1983).

(Amsterdam: p.E. Briët en

3)

Zie M. de Niet, 'De bewooners der
twaalf zodiakx herbergen', in: MedeWeyerman

16 (1993),

p.

Bijv. Almanac des deux republiques voor
(Amsterdam: B. Vlam,

17-23.

1795).

Bijv. NIeuwe Nederlandse h,storISche en
astronomische almanak voor

1734

Cs-Gravenhage, H. Scheur leer en
A. Moet jens, I7J4). Er zijn in Neder-

van weetenschappen. geleerdheld en goeden

(764)

en Nederlandsche histOrISche almanach

lJ66

0

JO)

1770

is in het

bezit geweest van EP. Werth, die o.a.
een recept tegen veeziekte optekende;
in Van Zwaamens nleuwen almanach voor
(sign. 1I19 F 46) heeft een onbekend
bezitter gegevens met betrekking tot
erfpacht over de jaren 1769-1775 genoteerd, wat aangeeft dat een almanak

humanism and enlightenment [.. .]'
(noot

19),

p.

170.

38

Deze almanak is een 'satelliet-uitgave'
bij het tijdschrift De poutleke snapster,
waarin dezelfde schuilnamen worden
gebruikt.
39

Ook met betrekking tot Belgische

soms jarenlang als aantekenboekje

(Mortier, p. 278), Franse (Bollème,
p. 124) en Duitse (Petrat, p. 27) alma-

Resp. in: De schatkamer der kunstl,evende

verschenen, maar de Maatschappij

vaderlanders van beiden de sexen en almanach

bezit hier, bij mijn weten, geen exem-

In een standaardwerk als Geschied-

ring een van de belangrijkste ontwik-

voor

plaren van.

schrijVIng

kelingen is in de achttiende eeuw.

17B3

(Z.pI., 'voor rekening van

den inventeur'), Dlchtkundl8e almanach,

nakken wordt gesteld, dat actualiseIn

Nederland, Studies over de histo-

rlOwafie van de NIeuwe Tijd (samengesteld

31

Bijv. Almanach des Francs-macons voor 1791

door p.A.M. Geurts en A.E.M. Janssen.

Resp. in: Vnendelyke nieuw jaars 8iften

en andere dIchtstukjes voor

(La Haye: 1 van Cleef,

's-Gravenhage 1981) wordt absoluut

voor

1750

D. Ligou, Dictionnaire de la Franc-maçon-

geen aandach t besteed aan bronnen

l750),

N ederlandsche h,stOrISche almanach

nene. [paris1: Presse Universitaires de

als schoolboekjes of almanakken,

voor 1783 (Amsterdam: J.B. Elwe,

France, 19B7, p.
'Calcndrier').

die door een niet-elitaire laag van de
bevolking gelezen werden.

en Almanach van vrIJ held, eendragt en
kunstmln voor 1791 (z.pI., z.n.).

(Amsterdam: M. Schalekamp,
TOIlet almanach voor

1799

1791)

en

(Z.pI., z.n.).

26

Bijv. De nieuw/:' princel)'ke HaaffSl:' almanach

Cs-Cravenhage: P. Servaas [e.a.J) en

IB5-IB6

5791).

Zie ook:

(lemma

(Amsterdam:

1793

(Amsterdam: J. van Gulik,

1793).

42

Bijv.: 'De stervende Filander, op het
graf van Silvia' in: D,,-htkundIW almanach
voor 1790 (Amsterdam:

M. Schalekamp, 1790); 'Bij het graf van
Alzire', in: Vaderlandsche muzen-almanak
voor 1792 (Utrecht: GT. van Paddenburg en zoon, 1792) en 'Elise bij het
graf van Ferdinand', in: Almanach der
weetenschappen en geleerdheld voor 1793
(Amsterdam: J. van Gulik, 179).
43

Gerrit Brender à Brandis, Gerrit
Paape, A.B. Strabbe, J.H. Swildens en
Pieter van Woensel behoren tot de

40

of Keur van he/denhneven, verte/zeis, theatraale
1791

1779

Amsterdamsche schouwbur8s almanach voor

werd gebruikt.
35

smaak voor

A.E. Munnikhuisen, 1779) en Algemeene

1783).

37

1769

30

te Amsterdam); Almanach voor beminnaars

almanach (Amsterdam: H. van Werven,

E.O.G. Haitsma Mulier, 'Between

l4

1780

astrol08ische voorzeggende konst- en planeet

(Amsterdam: J.B. Elwe,

delingen vanvoor
de Stichtin8
Jacoh Campo
kostwinninwn
1790 (Amsterdam:

bijvoorbeeld (sign.

1796).

land ook Hebreeuwsche almanakken

25

en Eeuwi8 durende tiJdt

D 'erven Stichters comptoir almanach voor

29

1795/1796

1700)

wyser (Haarlem: B. Cleynhens, ca. I7J5).

28

ter bevorder/nB van wetenschappen en fraaIJe

1798).

176)

(Amsterdam: B. Maurik,
1783)

weinige au teurs die een gehele almanak hebben geschreven, en dat
gebeurde dan meestal nog anoniem of
onder pseudoniem.
44

Zie M. de Niet, 'De bewooners [... j'
(noot ll), p.

2H2.
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192

Bij: Peter van Zonneveld

45
Er is nog nauwelijks onderzoek

Bij: Berry Donge1mans

'Lieve! 'k ben niet meer in

Het daBboek van de student Nicolaas Reets

17
Zie: Peter van Zonneve1d, 'De hand-

't aardsche'

1833-18)6. Uitgegeven, ingeleid en

schriftencollectie Haverschmidt van de

achttiende-eeuwse almanakken.

Handschriften van negentiende-

toegelicht door P. van Zonneveld.

Maatschappij der Nederlandse Letter-

Uit de bibliografie in J.E. de Witte,

eeuwse literatoren

's-Gravenhage 1983, p. 136.

kunde te Leiden', in: De NeBentlende

Brief H.O. Tjeenk Willink aan
archief MNL, in\'. nr. 534.

gedaan naar letterkundige teksten in

FraBmenten uit de roman van mijn leeven
1790),

10
Zie hiervoor: Wil/em Bilderdijk 18)1-1981.

Het opiumrecept wordt bewaard

Eeuw I (1977), p. 77-87.
18
Rob Nieuwenhuys, De dominee en zijn

(176)-

Hilversum 1993, blijkt dat

A.C. Kruseman (1818-1894), boeken
liefhebber bij uitnemendheid

A.A. van Rijnbach van 2 april 1929,

De Witte en zijn vrouw Maria van

[Tentoonstellingscatalogus

onder

UBL

Ltk. 1612; het document

Zuylekom vele gedichten speciaal

Academisch Historisch Museum].

onder

UBL

Ltk. 87). Voor Bilderdijks

voor almanakken hebben geschreven.

Maatschappij der Nederlandse Letter-

opium gebruik zie: Boudewijn Büch,

p.142.

Dat niet alleen in de praktische

kunde. Leiden 1981; Peter van

'De geopiaceerde wereld van Willem

19

J.W. Enschedé, A.C Kruseman.

Bilderdijk', in: Jaarboek 1980-1981, p. 27-38.

Ltk. 2199.

Amsterdam 1899-1902. 2 din.

rubrieken, maar ook in het mengel-

Zonneveld, 'Bilderdijk en Leiden',

werk uniek materiaal voor lokale
geschiedvorsing te vinden is, blijkt uit

in: Jaarboek 1980-1981, p. 16-24.

een boek als Dansen rond de vrijheidsboom,

Bilderdijk aan Valckenaer, 8 mei 1806.

Revolutionaire cultuur In Brabant en de Franse
invasie van 179).
Red. J.G.M.M. Rosendaal en
A.W.F.M. van de Sande. 's-Hertogen-

UBL BPL

46
Vergelijk de conclusies van Mortier

1039.

IJHL Collectie Beets nr. 79. Zie ook:
Peter van Zonneveld, 'Nicolaas Beets

Bilderdijk, Brieven. Tweede deel.

doodskist. De kring rond het graf van

van Hulst, 12 januari 1807.

Bilderdijk' , in: Haarlemse knnBen. Vijftien

UBL

Ltk. 1620.

5

verkenm'nBen naar hel literair-culturele leven in

Ltk. 392.

een neBentiende-eeuwse stad. Onder

47
Zie hierover LH. van Eeghen,

UBL

'De Stichter's Enkhuizer almanak en

Willem Bilderdijk, Hanenpoot. Prentenboek

H. Eijssens en T. van Kalmthout.

Amsterdam', in: Amstelodamum 75 (1983),

voor zijn zoonije Julius Wil/em. Bezorgd

Hilversum 1993, p. 69-76.

p. 48-50.

door J. Bosch. Culemborg 1977.

13
DaBboek Beets, p. 236.

redactie van W. van den Berg,

6

48
Almanach voor den boerenstand voor 1799 en
1800 (Amsterdam: W. Holtrop, 1799-

Peter van Zonneveld, 'Julius Willem
Bilderdijk (1798-I8I8)', in: Het Bilderdrjk-

1800).

Museum 2 (1985),p.

7

15
UBL

Willem Bilderdijk aan
januari 1819.

14
Dashoek Beets, p. 237.

13.

8

II

Nicolaas Beets, 'De zwarte tijd',

UBL

L.c. Luzac,

Ltk. 1002.

Collectie Beets. Ltk. Beets

aanwin. 93/01.
16
Nicolaas Beets, Dichtwerken. Tweede
deel. Amsterdam 1876, p. 67-69.

Handelingen 1901, p. 95

21

Zie noot

Nieuwenhuys, Dominee, p. 175

HandelInBen 1929-1930, p. 47.

22
23
UBL

Collectie Beets. Ltk. Beets 68

I.

6

Nieuwenhuys, Dominee, p. 176.

van Zonneveld, 'Rondedans om een

4

Bilderdijk aan mevr. Schweickhardt-

3

in: Proza en Poezy. Haarlem 1840, p. 98.

12
Zie voor Bilderdijks begrafenis: Peter

HandelinBen 1895, p. 45.

20

over Willem Bilderdijk',

Amsterdam 1837, p. 125.

(zie noot 6).

UBL

II

in: Het Bilderdijk-Museum I (1984), p. 14-15.

bosch 1993.

worBenBeI. 2e druk. Amsterdam 1994-

11.
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dell' Acqua, David Bles, B.c:. Koekoek,

zond eveneens een boek, voorzien van

J.-E. Buschmann, Rijnpoortvest te

'Pracht en pronkstuk van het

Een verkoop van deze tropische

Anton Mauve, Herman ten Kate,

een speciale opdracht, naar Cats'

Antwerpen, een tien pagina's tellend

Nederlandsch Maecenaat'

vetplanten werd aangekondigd voor

en H.R. Zimmerman. Het werk van

geboorteplaats Brouwershaven. Beide

Uittreksel UIt het Museum Catsianum.

Het Museum Catswnum van

CataloBue de la col/eetlOn
[. .. ] d'aBaves, foureroya '5 et besehorneria '5

Israëls en Bosboom brach t het meeste

boeken in het archief te Brouwers-

Vgl.

op (zoals een krantebericht destijds

haven. Men bewaart hier enkele teke-

[..] (Provinciale Bibliotheek Zeeland

vermeldde). De bibliotheek van

ningen van Jacobus Ludovicus Cornet.

(hierachter afgekort als

Ellemeet

Het gaat om Cats als oude man,

Volks-wtBaaf Schiedam,

gezeten op een bankje, en een schets

H.A.M. Roelants. S.a.. Vgl.

van de dichter op Zorgvliet.

20

P. Alberdingk Thijm denkt lange tijd

Bijgebonden in het exemplaar

Bij: Hans Luijten

22

W.c:.M. de jonge van Eliemeet
(1811-1888 )

september

187):

PBZ),

in

(2147

ms.) werd geveild bij

Museum CatsIanum. VerzamelinB van

envelop op persoon). Het is echter

Beijers te Utrecht tussen

W.CM. de jonw van El/emeet

niet zeker of hij daadwerkelijk is door-

1889:

Utrecht

1870,

1839-18-0.

en W.C.M. de jonge van

Eliemeet, Museum Catslanum

gegaan; zie: G.G. Trimpe Burger-

januari

21-26

Catalogue de Ill'Tes annens et modernes
sign.

. (PBZ,

419 161

nr. xv.

n

Met eene levensbeschrijvinB van den dIchter.

C).

en

MC 1887,

21.

12

Mekking, 'Willem Cornelis Mary de

18)7-1887.

MC 1887, J9,

193

/IR/. 1018

Tweede verm. uitgave. 's-Gravenhage

Jonge van Eliemeet, burgemeester van

Heel wat brieven zijn op andere

later met genoegen terug aan het

B 7 is 'Feestviering bij de ontsluijering

Het Museum Catswnum wordt

Oostkapelle, een opmerkelijk man uit

plaatsen beland: in dozen met losse

bezoek (brief 24 oktober

van het standbeeld van Jacob Cats

de negentiende eeuw', in: Nehalenma 93

nummers, in mappen en in diverse

boekdrukker j.e. Altorffer schreef Op

opgerich t te Brouwershaven den nden

(lente

boeken.

'()verduin'. HerInneringen van een conweslld

december

K. Koch roemt de verzameling
planten, met name de cactussen, en

Ook de bindkosten waren niet gering.
Voor vijftig uur extra correctie werd

aan den zesden september lH72. Middelburg
ISn. Met enkele foto's en illustraties,
en gevolgd door twee feestdronken

bestuur van het departement
Schouwen der Maatschappij tot Nut

Levensberichten der afgestorvene medeleden van
de Maat.lehapplj der Nederlandsehe Letter-

'overal heerschte zuivere, Oud-

f

(PBZ,

Engelsche smaak'. Zie: L Mulder,

eerder, in oktober

kunde 1889, p. 57-70; F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen. Middelburg [890,

'Het oordeel van een buitenlandschen

Er bestaat een lijst van verstuurders

lofdichten van Schaepman,

ondertekend door de ontwerper

deskundige over het eiland
"Walcheren", en vooral over het land-

en een (adviesnlijst van A.M. Ledeboer

Conscience en Beets.

Walraad Nieuwhoff en de maker

goed "Overduin" van Mr. De jonge

Tussen de dankzeggingen zitten vele

Zo wees B.J.L. de Geer van Jutfaas op

van Eliemeet', in: Tijdschrift ter bevorde-

nota's met de prijzen van de afzonder-

een onuitgegeven gedicht - een op-

Een advertentie in de Haarlemse Courant

GeschIedems en wnealoBle van het geslacht

rinB van NijverheId 5 (we stuk)

lijke boeken en kavels (Al/e de we reken

De jon!!" UIt ZIerIkzee van pl.m.

op p. 5 (Overdruk

1887.

hierna afgekort als

Me 1870

en

MC 1887.

Het citaat in doos losse nummers,
zie ook

Me 1887, J9,

nr.

Hiografische gegevens in

p.

491-502,

i.h.b.

r.

6J8-6J9;

26.

Nagtglas,

I,

NIeuw Nederlands

495-497;

bioWaf,sch woordenboek. Leiden
k.

I;

XIV.

[9[2, 11,

W. Wijnaendts van Resandt,
1420

tot heden.

talrijke platen. S.l.
I,

[924,

i.h.b. p.

p.

2-9,

i.h.b.

7-9

en noot

25-

Citaat

[49-[jJ

de tweede tak van

14

oktober

1870
1820

29).

67-68

Nagtglas

[S89

citeerde uit

van 't Algemeen. Amsterdam

18Jo.

Een prent naar het standbeeld van
P. Parmentier gaat eraan vooraf,

Adriaan Prince.

III).

IJ

voorintekening. In het exemplaar

D 3 is tevens een sticker ingeplakt van

De verkoopdagen van de aquarellen

catalogus zelf een bedrag: in

het HIstorisch Gezelschap, BevestiBd te Utrecht.

de Middelburgse boekhandelaar

(in totaal

betaalde hij op de veiling

578

ms.) waren

29-JO

april en

oktober

1890,

dus na Ellemeets

Important formé par feu jhr. W.CM. de jonge
aan c:. Kramm dat het gezin rond

doos

(op. Clt., noot 2), p.

C

van de Trou-rlllgh (1657). Zie: Kromek van

dood. Zie: Aquarel/es. CataloBue du cahinet

Ellemeet berichtte op

IX,

verstu urd.

439

één keer vermeldde Eliemeet in de

Middelburg

109.

(zie map

IR70,

sign. Mag.

uitgegeven door het

van 6 januari 1870 nodigde uit tot

4J7

28

p.

gerekend. Deze rekening was al

1829',

van El/emeet. Twee din. Amsterdam
1890. (PBZ,

sign. Mag.

126

E 43 én

3lI

uit

165S

moest f

SS,-

kosten). Slechts

A.C. de Visser te Den Haag f
voor een portret

IS70

Zesde serie, eerste deel,
47,30

p.

(MC [S70, 179).

7

26

(IX70)

1,90.'

Kennelijk kostte de

band en het inbinden dus f

10

MC 1870, 174-179.

De navorscher jrg.

22.

0,40.

Geheel achterin zit een karikatuur-

In het exemplaar dat Alex Ver Huell

Nieuwe serie; vijfde jaargang, p. 68-75.

prentje: 'Concurrentie Vader Cats

kreeg toegestuurd, zit een voor-

Van deze lijst van

f

39

nieuwe nummers

1,40.'

De firma Van de Beek in de

A 47). Er was werk van o.m. Josef

bedrukt vel met de vermelding

bestaat ook een afzonderlijk uitgaafje.

Amsterdamse Reguliersbreestraat

(vgl. noot

Israëls, Johannes Bosboom, Césare

'Aangeboden uit achting'. Ellemeet

In

verscheen bovendien bij

drijft hier de spot met het kleine

hieronder).

IRn

1018

'Van Benthem & Jutting, op beziens,
de prijs is f

389-390.

op Zorgvliet heeft gewoond
40

l... j

dracht van Cats voor zijn nicht

1864.

sign. Mag.

Eliemeet; en EncyclopedIe van Zeeland.
1982, 11,

JO,-

en de

Schilders - in zijn eigen exemplaar

PBZ,

A 102).

Met tien stamtafels, bijlagen en
en stamtafel

199J),

Een bewerking van een artikel van

IX87)

Dierbaar MaBazijn
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194

lettercorps in de editie. Zij blijkt nog

bewaard gebleven. Vgl.

duizend exemplaren van de uitgave

71-72;

Vader Cats door W.J. Hofdijk op voorraad te hebben en biedt dit luxere en
in grotere letter gezette werk een
dubbeltje goedkoper aan. Vgl.

Me

1870,

Me 1887,50

Me 1870,67

en

en 53.

17
Portf. 36, nieuw nr. 45.

Me 1887,60;

tljdt (1632, **ij-recto) spreekt over het
doel van zijn werk heeft hij het over
lering en verbetering die 'alderhande
menschen konnen dienstigh zijn'.
In de negentiende eeuw verschijnen

portretten van Cats samen en gaf vele

Het gaat om de wilingnrs. 3234-3256.

bibliografische toevoegingen; o.a. in

Me

1870, 41, 43, 68, 86, 175 en 177-178.

een brief van 20 september 1870. Zie
doos 2, nr. 12oa.

Me

32
1870, 101, portf. n, evenals doos

r ..J.

Vader Cats, de raadsman voor iedereen
Een volksboek, evenals uitgaven voor

De uitBave van literaire series in Nederland
1850-1900. Amsterdam 1993, p. 120.

hand van Havius is.

specifieke beroepen; zoals het werk

handschriften in het Museum
Catsianum', in: Oud Holland 7 (1889),
p. 169-188 en 241-265. Over de tijd dat
Cats raadpensionaris was:
W.E. de Boer-Meiboom, ArchIef van

Jacob Cats, 16J4-1651 (voorlopiBe inventaris).
's-Gravenhage 1977. In 1920 kocht het

Me

18

met de weergaloze titel Spreuken voor

1870,85; Frederiks 1889 (op.eit., noot

zeelieden, ook nuttiB voor d,e Been zeelIeden
zijn. Vgl. Me 1887, H, nr. 256-257.

15), p. 180. Cats verbleef tussen maart
en augustus 1627 in Londen. Anna was
toen vijftien jaar, Elisabeth negen.
19
Een aanzet in Ten Berge 1979 (op. Clt.,
noot 16), p. 226-262. Vgl. voor Cats'
embleemboeken: J. Landwehr, Emblem
and fable hooks printed in the Low Countries

letteren kenmerkt'.

MC

1887,19, nr. 153.

Door de beide catalogi heen worden
nog andere vrijgevigen bedankt.
22

Alle de wercken van Jacob Cats. Ed. J. van
Vloten. Met ruim 400 platen, op staal

van de Leidse verzameling was

gebracht door J.W. Kaizer. Zwolle:

rijksarchief in Zeeland nog een aantal

tentoongesteld in Brouwershaven en

de erven J.J. Tijl. 1862. Achterin deel

Middelburg in 1977; er verscheen een

Embden, Nieuw Bevonden brieven van Jacob

bescheiden catalogus met als titel Vier

[947].
23

Cats en zijn famIlie. Middelburg 1927.

eeuwen Jacob Cats.
20

Het werd gekocht van M. Nijhoff.

Beide naar Engelse tijdsberekening.

Sommige uitgaven van Cats stonden

en 23, nr. 172.

Frederiks 1889 (op.eit., noot 15), p. 187-

bekend onder de naam 'Boerenbijbel',

188; H. Smilde, Jacob Cats in Dordrecht.

Leven en werken Bedurende de pren 162]-16J6.

omdat ze in geen boerengezin leken te
ontbreken en naast de bijbel een vaste

Uit een rekening van 20 maart 1886
blijkt dat Frederik Muller (in op-

Diss. Amsterdam. Groningen [etc.]

plaats had verworven (Aantekening

dracht?) op de veiling Van Leem-

1938, p. 34; en D. ten Berge, De hooB-

van P.J. Meertens in diens nalaten-

Beleerde en zoetvloeiende dichter Jacoh Cats.
's-Gravenhage 1979, p. 103. Van het
wapen diploma is een kladversie

schap,

PBZ).

Vgl. ook Smilde 1938

(op.eit., noot 16), p. 147. Als Cats in zijn
emblematische spreekwoordenverzameling SpieBel vanden ouden ende nieuwen

Vgl. resp.

IX,

Cohn, boekhandelaar te Berlijn,

Wliliam and Mary. De Gouden Eeuw van de
Hollandse tuinkunst. Red. Dixon Hunt
en E. de Jong. Speciaal dubbelnummer van Joumal of Barden hlstory 8
(april-september) 1988, p. 165-179, i.h.b.
172-173, cat. nr. 46; en E. de Jong, Natuur
en kunst. Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur 1650-1740. Diss. Groningen.
Amsterdam 1993, p. 70-71.

zijn nieuwe catalogus en vestigt de
aandacht op de emhleemhoeken.
Voor 40 DM wordt de verzameling
emblemen die tsaar Peter de Grote

r.

Resp. nr.
11

1887, 6, nr. 42;

11,

nr. 83;

24

had laten samenstellen gekocht (Doos
losse nummers, I). Vgl. Me 1887,43-44,
nr. 36-37. Wie VOOf Ellemeet onderzoek deed in Parijs, heb ik niet teruggevonden. Vgl.

22,

H9-344; en de bode van

juni 1841, nr. 25. Vgl.

Me

1870, 56-57 en

28

18 7 0, 181-182.

Me
II

(Negende afdeling), met name

en

III

(later aan de catalogus

toegevoegd). Verder ook de losse
correspondentie in .W: 1887 (Tweede

Verkoopcatalogus van 23 oktober 18l7,
lot. nr. 394.
Me 1887,4,

.lfC

13

Ten Berge 1979 (op.cit., noot 16), ".
Me

gaan bieden. In 1876 stuurt Albert

p. 163; The AnBlo-Dutch Barden in the uge of

27
I,

IX,

11. Moonen krijgt opdrachten om te

Vgl. Ten Berge 1979 (op. eit., noot 16),

A bibllOBraphy. Jfd edition.
Utrecht 1988, p. 70-90. Een flink deel

1542-181J.

31

26

21
Me 1870, 41-42 en 23. Geschonken 'met
de urbaniteit, die den beoefenaar der

stukken; zie: A. Meerkamp van

16

getipt; hij wijst met nadruk op de
autografen.

er diverse compilaties uit Cats, zoals

ning in het boekje bevestigt dat het de

J.G. Frederiks, 'Jacob Cats en zijne
omgeving, naar aanleiding van de

Leiden 1987 (UBi Dousa-kamer).

Frederiks 1889 (op.eit., noot 15), p. 249,
noot 16), p. 163. Een andere, losse, reke-

Ij

30
1870, 73-74 en 87. Door Beijers zelf

252-253 en 263; Ten Berge 1979 (op.cit.,

23, nr. 18. Zie voor deze reclamestunt

14
1887,33 ('bijvoegsel').

Me

25
Bodel Nijenhuis stelde een lijst van

ook: L. Kuitert, Het ene boek In vele delen.

Me

Adriaen P,etersz. van de Venne In het
'Museum Catsianum'. Doctoraalscriptie.

MC

afdeling), 39,

1870, 1-10; evenals

nr. 25.

29

\1\

en xv.

34
IX, I1,

nr. 3. Op

28

november 1870 bood

hij een 'CUrIeus maar geen mooi exem-

Me 1870, 14, 63-67, 76, 80, 88 en 102-[66!

plaar' aan waarin de platen niet waren
afgedrukt. Ellemeet zou dit boek

bruggen voor f 153,- aan Van de

Vgl. ook Frederiks 1889 (op.cit., noot 15),
261 die dit meest uitgebreide deel -

Ven ne-tekeningen kocht. Voor een

begrijpelijk - als 'de zwakste zijde van

kopen. Het gaat blijkbaar om Alle de
wen-ken uit I7IZ waarvan geen enkel vel

overzicht van de oorspronkelijke

de verzameling' bestempelde.

door de plaatpers is gegaan.

voortekeningen: M. Pluis,

Ontwerptekeningen voor boekillustraties van

Vgl.

Me

1887,2, nr. 8.

Noten
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15

In brieven uit april en maart

1867

zegt

die voorwerpen beland zijn?' Het blijft

van I november

tot op heden de vraag; over het wel en

inv. nr.

74.

Nagtglas

64

vroeg zich wel af of

1887.

Zie: ArchIef MNl.,

1889

(op.cit,

veteranarum (Effigies Senatorurn;

schaal als het Museum Catsianum)'

zie: Iconografisch Bureau

Zie: VerspreIde BeschrIften. Ed. P.J. Blok

52884,

Kesteloo sommige stukken niet te

wee van de grisailles heb ik niets

noot 2),

kunnen ontcijferen.

kunnen ach terhalen.

Ellemeet er later toch geen spijt van

voorin het Uittreksel (zie noot

heeft gehad dat hij de verzameling

boven) een krachtige portretgravure

buiten Zeeland heeft geplaatst.

door josephus Nauwens.

16

MC 1887, \7,

41

po rtf.

26;

en

41,

nr.

Brief 5 april

lIl, 16.

1876;

een dankbrief van een

Het loci communes-schrijfboekje, afkom-

bestuurslid, ook namens het 'stamver-

stig van Hubert Loyens

wante volk', is gedateerd

(1599-1684i),

met o.a. spreekwoorden van Cats en

30

april

18)7.

42

neg. D

juni, nr.

10

hier-

47

45
2\

Bovendien bevindt zich

1899).

26.

Zie ook N. Maas,

Zie nr.

46

(van

november),

12

De Nederlandsche spectator Schetsen uit het

Al eerder, in nr.

44

van

29

l80.

oktober 1887,

excerpten uit Seneca, werd Ellemeet

BronnenlIfst. Bewerkt door

letterkundig leven van de tweede helft van de

]67

door Yyt vanuit Gent toegestuurd

eH.A. Kruyskamp. 's-GravenhageJ

nesentlende eeuw. M.m.V. F. Engering.

De verzameling werd volgens De navor-

Utrecht [etc.] 1986, p. 245 en 40], nr. 76.
Maas: 'De woorden die in het onder-

([888),

schrift Cats in de mond gelegd

handig gerangschikt in de er voor

(19

Leiden

oktober 1869).

MC 1887, lIl,

0

I

en

2.

p.

6].

Zie bijv. de woorden

W'NT XVII, I, 1076-1077

D J. Ygl. H.P. Fiilting,
'De landsadvocaten en raadpensiona-

merken: 'Niet onbelangrijk [... [ voor
de usantiën, muntspeciën en terminologie.'

van het Centraal Bureau voor GenealogIe en het
lconowafl5Ch Bureau. Den Haag 1974, deel
28, 'Mr.jacob Cats', p. 258-266, i.h.b. 26J.
19
1878

en 7 juli

1878.

40

doos 11, map 2, nr. 92. Ygl. MC 1870,
Heeft Kramm dit gelezen,
IX,

doos

I1,

map

43

Ook nu zijn er gunstige reacties.
Ygl. bijv.j.A. Alberdingk Thijm,
'jacob Cats in kunst- en drukwerk', in:

1

116)

door Ellemeet 'eigen-

bestemde kasten.' Het jaarverslag van
gedetailleerd dat dit gebeurde in

geschreven door een Spectator-medewerker.'

" groote brandkasten en 4 gesloten
kasten naast die der handschriften

Uit de opschriften valt op te maken

geborgen [... ]. Daarboven prijkt een

dat het de belde afgebeelde figuren zijn
die catsiaans spreken. Ellemeet kenne-

eenvoudig etiket.' Zie: ArchIef MNL,

17

uitdrukking te brengen. De regel met

september 1888, nr.

2\8

vermeldde

HI4I.

lijk omdat hij zich de taal helemaal

Dletsche Warande. TIJdschrift voor kunst en

48

Trimpe Burger-Mekking 1991 (OpClt,
noot

4),

p. 7 en

9.

49

puntjes in de onderste tekst sugge-

Afdeling

betreuren het dat Ellemeet geen

reert dat het slechts om een fragment

1914)

inleiding bij de catalogus had

van het dankwoord gaat.

in de jaren negentig minister van

19J-I95.

Enkele briefschrijvers

p.

worden zijn waarschijnlijk - zoals

zedegeschIedenis. Nieuwe reeks,

2 (1888),

scher (]8, Nieuwe serie; jaargang 21

vaker bij I7e-eeuwse citaten in de
Spectator - in de trant van de spreker

eigen heeft gemaakt en de ontvangster om haar waardering extra tot

p.

1)2-17J.

gezien of gehoord~ In

WNT XXVI, 358,

zekere zin aangever door op te

rissen der Staten van Holland en
West-Friesland, 1480-1795. Een genealogische benadering. Deel 11' , in: Jaarboek

Brieven van I maart

en

2 (resp. MC 1887, 67 en 89). In het geval
van 'wijnpodt' was Ellemeet zelf in

38

MC 1887, liJ,

IX,

1943,

'tongenschrapper' en 'wijnpot':

17

was de catalogus besproken.

IX,

doos

I,

nr.

174.

Roëll

(1844-

was lid van de Tweede Kamer en

(zonder nummer) schreef Ellemeet in

geschreven. Zij sporen hem aan om

een reactie, gedateerd

een schets van Cats 'in de lijst van zijn

Er zijn ook drie silhouetportretten

R.j. Fruin stelde in zijn toespraak op

'Ik herinner mij uit mijn negenjarigen

tijd' te geven, maar dat is er nooit van

bekend: één op achtjarige leeftijd

15

leeftijd, de voordeur, luiken, beschil-

gekomen.

(particuliere collectie; zie: icono-

ring, getiteld 'De Maatschappij der

grafisch Bureau 9652\, neg. E 10021);
één ongedateerd (opgenomen in

Nederlandsche Letterkunde en haar
taak' de verzameling reeds ten voor-

Trimpe Burger-Mekking 1991 (apC/t,
noot 4), 2); en één voor de Senarus

beeld: 'Waar is de man, die een Museum

14

oktober 1870:

derd met voorstellingen uit diens

44

werken. Het was mij evenwel niet

De Nederlandsche spectator,

bekend dat v.d. Yenne zelf de schilder

nr. 25, 204. Het bestuur zond een
woord van dank, aldus de vergadering

zou zijn geweest [... [. Waar zouden al

18

juni 1887,

46

Buitenlandse Zaken.
juni 1876 voor de algemene vergade-

Vondelwnum aanlegt op even ruime

e.a. 's-Gravenhage
\40.

[904, IX,

i.h.b. p.

195
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196
196

boeken liet
het Loffeit ook vier aan hem

Bij: Hannah Lemelink
Leuvelink
De kinderboeken
collectie van
kinderboekencollectie
A.C. Loffeit
LoffeIt

De collectie 'B': van oude boeken

De tIjd wisselt van spoor. Nederland rond 1900
1900

Den Haag 1906.

Emants aan de Maatschappij na.
Zie het verslag van de bibliothecaris

en nieuwe kunst

(tentoonsteJlingscat.).
(tentoonstellingscat.). Laren

seerd op Hannah Lem'elink,
Leuvelink,

Zie over de verschillende illustratie-

in: HandelmlJfn
Handelwwn van de MaatschappIJ
Maatschappij

'Engelsche prentkunst voor groote en

technieken die hun toepassing
vonden in de negen
tiende-eeuwse
negentiende-eeuwse

1928),
jO.
IY28), p.
p. 50.

Het kinderboek In
In een Haagse tentoonstellinfl
tentoonstel/wfj
van
mn 189],
lR9J, Zutphen/Den Haag 1993,
lY93,
199J,

kinderboeken Johan de Zoete,
'De illustratietechniek en het kinder-

verschenen bij de gelijknamige
tentoonstelling in het Rijksmuseum

boek', in: Kleur voor kwderen.
kinderen, p.

MeermannoWestreenianum/
Meermanno-Westreenianum/
Westreenian urn/
Museum van het Boek, p. 9-35.

Overigens had het kleine aantal

J.P. Heye, Sprookjes UIt
ult de oude doos.
Het sprookJe
sprookje van Roodkapje.
RoodkapJe. Amsterdam
ca. 1840.
Zie ook de bijdrage van Joke Linders,
kunstzin?',
kunstzin~',
'Van deugdzaamheid tot kunstzin",

over Nieuwe Kunst zie: L. Gans, Op.Clt;

gerichte brieven van Marcellus

Deze bijdrage is voornamelijk geba-

kleine kinderen', in: Kleur voor kinderen.

Bij: Maggy Wishaupt

Elize Knuttel-Fabius. Oude kinderboeken.
hnderboeken.

37-55.

(1927-

1981;

Frans Leidelmeijer en Daan van der
Jaarboek
p.
Jaarhoek 1972-1973, p.

253·
25)·

Cingel, Art Nouwau
Nauwau en Art Deca in Nederland. VerzamelohJeC/en
VerzamelohJee/en Uit de vernleuwlnBen
vernieuwingen In
VerzamelobJecten
vermeUWInsel1
In

Utrecht: A. Oosthoek, 1973, x, 555 p.,
160 ill. Voor besprekingen van dit

de kunstn'lverheid
kunstn'iverheid
kUl1stn'iverheid

\'011
\'all IN90
INga tot 1940.
198);
1890
1940. Z.p. 1983;
19K);
Mechteld de Bois, Chris Lebeau 18
18 8-1945
8-1945

proefschrift zie: Frans A. Janssen,
'Jugendstil
'jugendstil in het Nederlandse boek',

(tentoonstellingscat. ). Assen/Haarlem
1987;

in: Raam 95 (1973), p. 47-50, en J.G. van
C;elder,
Gelder, in: Quaerendo S8R (1978), p. 260-262.

i\ssen/Rotterdam
}I,ssen/Rotterdam
Assen/Rotterdam 1994.

7

Idem, C.A.
1864-N45
C. A. LlOn-Cachet
L1On-Cachet 1864-N45
(tentoonstellingscat. ).

Nederlandse kinderboeken in kleurendruk waarschijnlijk weinig van
doen met het ontbreken van talentzoals Loffeit
LotTelt ons wil doen geloven maar meer met het gemis aan een
grote afzetmogelijk. Zie noot 4.
8

L. Gans, Nieuwe Kunst rond 1900.
1900. De Neder-

Gerbe, Revue
Anonieme auteur in La Gerhe.

landse toeBepaste
arehltee/uur van 1885
lXX)
IXXj
toeWl'aste kunst en arehlteC/uur
architectuur
tot 1910
toonstellingscat. ).
1910 (ten
(tentoonstellingscat.).

men.\uelle
d'art
déroratlr
meNsuelle d'urt
J'art dérorat,f
décorat~f et de llttérature,
ltttérature, nr.
(1898),
(IS9S),
(IRYR),

Kunst
Den Haag 1960; Idem, Nieuwe Kunst.
bijdrage
NouI'eau
De Nederlandse h'ldrafle
h'ldrage tot de Art Nouveau
(proefschrift). Utrecht 1960. [n
In 1966

Wal
ter Crane, The Claims
Cla,"ls
of
Decoratlve
Walter
Clal/1I5 ofJ)eeorol/l·e
ofJ)ecoral/ve
Art. Londen 1892, p. -4.
74.
'4.

p.

I1

22.

In Het Vaderland, het blad waaraan
Loffeit
Loffelt
LoffeIt als toneelrecensent verbonden

verscheen een gewijzigde herdruk
met als titel: Nieuwe
Meuwe Kunst. De Neder-

Edmond Picard, TArt
ï.'Art et Ie Socialisme'

was, schreef hij nota bene zelf een

landse bijdraw
bijdrage tot de Art Nouveau. [MoraDekorabiJdrage
lJekora-

in: CArt Moderne
Moderne"II

De oplage moest vanwege het relatief

lofzang op zijn expositie onder het

tieve kunst.
archltee/uur
kunst, kunstnijverheid en architectuur

kleine publiek voor kinderboeken

sprekende pseudoniem E.e.O.
E.G.O.

omstreeks 1900.
1900. Utrecht 1966.

beperkt blijven en dat maakte het

Het Vaderland,

kinderen, p.
in: Kleur voor kmderen.

57-73.
57-7].
57-7\.

gebruik van dure kleurendruk-

14-lj
14-15

mei

189J.
1893.

Zo noemde Walter Crane, een van de

99

LoffeIt
E.G.O in Het Vaderland van
Loffeit alias E.e.O

Johan de Zoete, 'De illustratietechniek

25

en het kinderboek', in: Kleur voor
kinderen.
kinderen, p.

37-55,
l7-55,

met name p. 55.
55.

4

Zie over Loffelt
LoffeIt o.a. J.J. Gram, 'Levensbericht van Anton Cornelis Loffeit',
Loffelt',
in: Levensberichten
Levensberrchten
afgesto,,'en medeleden
Levensbenchten der afgestorven

r·

].
van de Maatschappij
MaatschapP'l [ J.
J. Leiden 1907,
p.68.

189).
november 1893·
1893.

p.

314-115,
1/4-115,
114-Jlj,

p. J26.
126.

11
JI

"

voormannen van de beweging, de Art

William Morm,
Morris, aangehaald door

Nouveau.

N. Pevsner, The sou rees ofmodern
or modern archltec-

Braches, Het Boek
Roek als Nieuwe Kunst,

een recent overzicht van de decora-

p.

tieve kunsten in Engeland in de
negentiende eeuw, met bibliografisch

ture and JeslHn.
deslHn. Londen

JO
10

De prentencollectie
prenten collectie van Loffeit,
Loffelt, waaronder een aantal
on gesneden drukaantalongesneden
vellen van kinderboeken, werd in
geschonken aan het

'Iteretur decocturn', in: De Gids
GIds
(1874)
(IR74) 4,

procédés niet rendabel. Zie hierover

JO-lI.
IQ-II.
10-11.

1927

Rijksprentenkabinet in Amsterdam.
Een overzicht van zowel de prenten
als de kinderboeken is opgenomen in
kinderen, p. 75-87.
7j-87. Naast de
Kleur voor kInderen,

J, p. 275-277.
275-27).

(1891),
(1891

JO
10

1968,
Iy68,

p.

20.

Voor

Voor publikaties over Art Nou\"eau,
Nouveau,
zie: Richard Kempton, Art Nouveau
Noul'eau
Noul'eau.
An annotated
blbliowaphy.
anllotated hlbliowaphy.
blhlioiJ'aphy. Los Angeles

Clurlotte Cere
Gere en
O\'erzicht,
Charlotte
overzicht, zie: Char]otte
Michael Whiteway,
\"i,'hiteway,
\Vhiteway, NlIleteenth-eentury
NIneteenth-century
deslIJn.
PU811l
Macklntosch. Londen
PugIn la
ro Mackintosch.
des'lin. From
hom PUilln

Jean-Paul Bouillon,Journal
p'ouillon,Journal de l'Art
Nouveau. Genève 1985.
198j. Voor publikaties
Nauveau.

199J.
IY91.
1993.

1977;

Voor een geschiedenis van het
Art Nouveau-bcwk
Nouwau-boek in Engeland,

Noten

(pagina I28-]33)

zie: John Russeli Taylor, The Art

17

Nouveau baak In Bntain, 2e dr.,

Joséphin Péladan, aangehaald door
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