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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

i.s.m.

V

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden
Beschermvrouw: Hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden.
Buitengewone Eereleden: Hunne Koninklijke Hoogheden Prins Hendrik
der Nederlanden Hertog van Mecklenburg en Prinses Juliana Prinses
van Oranje-Nassau Hertogin van Mecklenburg.
den

Naamlijst der leden Opgemaakt den 10

October 1930.
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VI
Den Penningmeester Dr J. Heinsius te Wassenaar (Santhorstlaan 21) gelieve men
zijn contributie ad ƒ 10.- over te maken uiterlijk in September door bijschrijving op
o

postrekening n . 79110 van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
Den Bibliothecaris Dr A.A. van Rijnbach te Leiden (Witterozenstraat 26) zende men
alle voor de boekerij der Maatschappij bestemde boeken, de eigen geschriften niet
te vergeten.
Aan hen die het Vaste Fonds (artikelen 58, 83, 84 en 85 der Wet) bij testament
willen gedenken, wordt in overweging gegeven de formule: ‘Ik verklaar te legateeren
aan de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, ter versterking van
het Vaste Fonds, de som van ......., vrij van alle rechten en kosten, ook van het recht
van successie’.
Voor toezending van portretten ter opname in de verzameling, bericht aangaande
verandering van woonplaats, aanwijzing van onnauwkeurigheden in deze naamlijst,
en voorts voor alle correspondentie die niet op de geldmiddelen en de boekerij
betrekking hebben houdt zich aanbevolen
SECRETARIS H.T. DAMSTÉ.
O e s t g e e s t , Koninginnelaan 11.

DE
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VIII

Eerelid
Dr S.G. de Vries, Rapenburg 38, Leiden - 1921. (Lid in 1886).

Gewone leden
Aalberse, Mr P.J.M., Joh.-v.-Oldenbarneveltlaan 82, 's-Gravenhage - 1917.
Aalders, Dr W.J., Waterloolaan 2, Groningen - 1918.
Aalst, Dr C.J.K. van, Hoevelaken - 1925.
Aalst, Dr Th. P.H. van, Hugo-de-Grootstraat 75, 's-Gravenhage - 1896.
Acquoy, Mr J., Keizerstraat 22, Deventer - 1907.
Alberdingk Thijm, K.J.L., Jordensstraat 60, Haarlem - 1895.
Albers, P., Tongersche straat 53, Maastricht - 1909.
Allen, Dr P.S., Mertin College, High street, Oxford - 1909.
Andel, Dr M.A. van, Groote markt 23, Gorinchem - 1930.
André de la Porte, Mr G., Rijnsburgerweg 16, Leiden - 1923.
Anema, Seerp, Marnixstraat 22, Haarlem - 1915.
Apeldoorn, Dr L.J. van, Koninginneweg 13, Amsterdam Z. - 1930.
Appeldoorn, Dr J.G., Koninginneweg 44, Amsterdam Z. - 1923.
Arendonk, Dr C. van, Hooigracht 58, Leiden - 1924.
Baader, Dr Th., Groesbeeksche weg 181, Nijmegen - 1927.
Baard, C.W.H., Stedelijk Museum, Amsterdam Z. - 1914.
Baart de la Faille, Dr S., Groot-Hoefijzerlaan 33, Wassenaar - 1930.
Baart de la Faille-Wichers Hoeth, Mevr. H., Groot-Hoefijzerlaan 33, Wassenaar
- 1930.
Baekelmans, Lode, Valkenburgstraat 8, Antwerpen - 1920.
Bake, Mr C., Riouwstraat 19, 's-Gravenhage - 1887.
Bakhuizen van den Brink, Dr J.N., Avenue Concordia 118, Rotterdam - 1928.
Bakhuyzen, Mr A. van de Sande, Rapenburg 31, Leiden - 1927.
Barge, Dr J.A.J., Oestgeesterlaan 6, Leiden - 1924.
Barnouw, Dr A.J., Columbia University, Nieuw-York - 1909.
Bartstra, Dr J.S., Zonnelaan 49, Haarlem - 1922.
Baudet, Mej. Dr F.E.J.M., Willem-Barentzstraat 33, Utrecht - 1912.
Baur, Dr Frank, Terplatenkaai 5, Gent - 1929.
Becker, Dr B., Cliostraat 10, Amsterdam Z. - 1924.
Beckering Vinckers, H., Zaltbommel - 1930.
Beeck, A.L. van, Zoeterw. Singel 91, Leiden - 1924.
Beekman, Dr A.A., Laan v. Nieuw O.-Indië 271, 's-Gravenhage - 1884.
Beelaerts van Blokland, Jhr Mr F., 1E Bazarstraat, 's-Gravenhage - 1901.
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IX
Beelaerts van Blokland, Jhr Mr W.A., Wassenaarsche weg 18, 's-Gravenhage
- 1911.
Been, Joh. H., Brielle - 1897.
Beets, Dr A., Witte Singel 79, Leiden - 1886.
Beets, Mr N., De-Lairessestraat 6, Amsterdam Z. - 1908.
Bellefroid, Mr P., Nijhoffstraat 9, Nijmegen - 1913.
Belpaire, Mej. M.E., Markgravenlei 174, Antwerpen - 1914.
Bemmelen, Dr W. van, Schiefbaanstr. 27, 's-Gravenhage - 1921.
Benjamins, Dr H.D., Stadhoudersplein 4, 's-Gravenhage - 1926.
Bense, Dr J.F., Van-Lawick-van-Pabststr. 25, Arnhem - 1929.
Beresteyn, Jhr Mr Dr E.A. van, Van-Stolkweg 31, 's-Gravenhage - 1919.
Berg-Van der Stempel, Mevr. Dr B.M., Leidsche kade 100, Amsterdam C. 1914.
Berg, Dr C.C., Rijnsburgerweg 95, Leiden - 1930.
Berg, Dr J., Leidsche kade 100, Amsterdam C. - 1919.
Bergsma, Dr. J., Paterswolde - 1895.
Berlage, Dr H.P., Violenweg 14, 's-Gravenhage - 1916.
Besselaar, Dr G., Alexandra Road, Pieter-Maritzburg - 1915.
Bie, Dr J.P. de, Daendelsstraat 48, 's Gravenhage - 1930.
Bierens de Haan, Dr J.D., Slingerweg, Aerdenhout - 1897.
Bijleveld, W.J.J.C., Oestgeesterlaan 4, Leiden - 1910.
Bijlsma, Mr R., Delistraat 23, 's-Gravenhage - 1915.
Bijvanck, Dr A.W., Witte Singel 17, Leiden - 1919.
Blancquaert, Dr E., Brusselsche Steenweg 16, Meirelbeke (Gent) - 1927.
Blankestein, Dr M. van, Stevinstraat 179, Scheveningen - 1913.
Blécourt, Mr A.S. de, Witte Singel 20, Leiden - 1915.
de

Blink, Dr H., 2

Schuytstraat 171, 's-Gravenhage - 1890.
t

Bloem, Mr J.C., S -Nicolaasga (Friesland) - 1922.
Blöte, Dr J.F.D., Tilburg - 1900.
Blok, Mr A.J., Plantsoen 41, Leiden - 1910.
Blom, Mr D. van, Oude Vest 105, Leiden - 1910.
Boas, Dr M., Den-Texstraat 35, Amsterdam C. - 1918.
Boeke, Dr J.H., Witte Singel 6, Leiden - 1930.
Boeles, Mr P.C.J.A., Harlingerstraat 75, Leeuwarden - 1906.
Boer, Dr C. de, Rijnsburgerweg 77a, Leiden - 1916.
Boer, Dr Tj. de, Jacob-Obrechtstraat 78, Amsterdam Z. - 1900.
Boersema, Dr K.H., Plantsoen 17, Leiden - 1926.
Boeser, Dr P.A.A., Haagweg 26, Leiden - 1902.
Boldingh-Goemans, Mevr. W.L., Riouwstraat 77, 's-Gravenhage - 1920.
Bolhuis, Mr J.J. van, Statenlaan 121, 's-Gravenhage - 1922.
Bolkestein, G., Moreelsestr. 37, Amsterdam Z. - 1929.
Bolkestein, Dr H., Mauritsstraat 90, Utrecht - 1919.
Bom, Emm. de, Leeuw van Vlaanderenstraat 1, Antwerpen - 1903.
Bonebakker, Dr E., Kievitlaan, Eindhoven - 1906.
Bonger, A., Gabriël-Metsustraat 13, Amsterdam Z. - 1928.
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X
Booven, Henri van, Blesboklaan 4, Hilversum - 1917.
Bosboom Nz., J., Lubeckstraat 51, 's-Gravenhage - 1916.
Bosch, Dr F.D.K., Gang Boentoe 7, Batavia - 1929.
Bosch, J.H. van den, Schenkkade 114, 's-Gravenhage - 1892.
Boshoff, Dr S.P.E., Tomstraat, Potchefstroom - 1922.
Bosman, Dr D.B., Huize Alandala, Avenue Brittany, Zeepunt (bij Kaapstad) 1923.
Bosselaar, Dr D.E., Witte Singel 39, Leiden - 1929.
Botermans, Dr A.J., Zwolle - 1904.
Botha, C. Graham, Kaapstad - 1924.
Bothenius Brouwer, A.J., Gr.-Hertog. laan 82, 's-Gravenhage - 1921.
Boudier-Bakker, Mevr. Ina, Oude gracht 333, Utrecht - 1905.
Boulan, E., Korreweg 27a, Groningen - 1918.
Bouman, Dr A.C., ‘'t Meulhuis’, Stellenbosch - 1925.
a

Braak, Dr S., Garstestraat 14 , Winschoten - 1924.
Braakensiek, Joh., Overtoom 294, Amsterdam W. - 1924.
Brakel, Mr Dr S. van, Stadhouderslaan 29, Utrecht - 1928.
Bredius, Dr A., Monte Carlo - 1884.
Brinkerink, D.A., Pruimenlaan 38, Arnhem - 1905.
Broekhuizen, Dr H.D. van, Kerkstraat 60, Pretoria - 1911.
Brom, Ed. Th. J., Vondelstraat 83, Amsterdam W. - 1918.
Brom, Dr Gerard B., St.-Annastraat 185, Nijmegen - 1912.
b

Brown, Dr J. Irwin, Schooneberger weg 110 , Rotterdam - 1921.
Brugmans, Dr H., Prinsengracht 650, Amsterdam C. - 1896.
Brummel, Dr L., Azaliastraat 23, 's-Gravenhage - 1928.
Bruna, J.J., Groot-Hoefijzerlaan 22, Wassenaar - 1924.
Brünner, Dr E. Ch. G., Koningslaan 39, Utrecht - 1929.
Brusse, M.J., Dorpsstraat 18, Hillegersberg - 1905.
Burger Jr, Dr C.P., Overtoom 141, Amsterdam W. - 1890.
Burger, Dr H., Keizersgracht 317, Amsterdam C. - 1920.
Bussy, Mr A. le Cosquino de, Oranje-Nassaulaan 23, Amsterdam Z. - 1919.
Buysse, Cyriel, Laan van Meerdervoort 11, 's-Gravenhage - 1899.
Caland, Dr W., Koningslaan 78, Utrecht - 1891.
Callenbach, Dr J.R., Maasstraat 11, Rotterdam - 1914.
Capel, W.C., Suezkade 66, 's-Gravenhage - 1887.
Casimir, R., Wassenaarsche weg 28, 's-Gravenhage - 1916.
Celliers, J.F.E., Universiteit, Stellenbosch - 1911.
Clay, Dr J., Prinsengracht 1011, Amsterdam C. - 1921.
Clercq, Dr René de, Bestevaerstr. 55, Amsterdam W. - 1908.
Cock, Dr J.K. de, Haus Morosani, Davos-Platz - 1917.
Cohen, Dr D., Van-Breestraat 172, Amsterdam Z. - 1926.
Colenbrander, Dr H.T., Donkersteeg 19, Leiden - 1898.
Colijn, Dr H., Stadhouderslaan 151, 's-Gravenhage - 1915.
Cornette, Mr A.H., Desguinlei 14, Antwerpen - 1928.
Coster, Dirk, Utrechtsche weg 270, Amersfoort - 1915.
Coster, Dr H.P., St.-Lucasstraat 8a, Groningen - 1917.
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XI
Craigie, Sir William A., L.L.D., D. LITT., University of Chicago Departm, of English
U.S.A., Chicago - 1916.
Cramer, Dr J.A., Maliebaan 84, Utrecht - 1925.
Crommelin, Dr C.A., Oranjelaan 2, Wassenaar - 1930.
Cuypers, Ir J., Pieter-Cuypersstraat, Roermond - 1925.
Dam, Dr B.A.P. van, Bezuidenhout 237, 's-Gravenhage - 1903.
Dam, Dr J. van, Nic.-Maesstraat 141, Amsterdam Z. - 1925.
Dam van Isselt, W.E. van, Van-Blankenburgstraat 12, 's-Gravenhage - 1909.
Damsté, H.T., Koninginnelaan 11, Oestgeest - 1925.
Damsté, Dr P.H., Bleyenburgstraat 5, Utrecht - 1904.
Deinse, J.J. van, Noorderhage 48d, Enschedé - 1926.
Dekking, Henri M., Nieuwe Binnenweg 19a, Rotterdam - 1918.
Diekema, G.J., Legatie van de Vereenigde Staten van Amerika, 's Gravenhage
- 1930.
Diferee, Dr H.C., Alexanderplein 11 huis, Amsterdam C. - 1907.
Dijk, Dr J.C. van, Kerkplein, Bloemendaal - 1922.
Dillen, Dr J.G. van, Ruysdaelkade 11, Amsterdam Z. - 1923.
Dishoeck, C.A.J. van, Villa Zelandia, Bussum - 1925.
Djajadiningrat, Raden Ario Dr Hoesein, Kebon Sirih 115, Batavia - 1926.
Domela Nieuwenhuis Nyegaard, J.D., Beetsterzwaag - 1911.
Donkersloot, Dr N.A. Lyceum-Alpinum, Zuos (Engadin) - 1930.
Doorman, Mej. Chr., Alexanderplein 18, 's-Gravenhage - 1918.
Doppler, Dr P.,P.-Bisschopssingel 27, Maastricht - 1926.
Dorp, Mej. Dr E.C. van, Villa Jamga, Bloemendaal - 1921.
Dorren, Th., Valkenburg (L.) - 1930.
Draaijer-de Haas, Mevr. A., Kranenburgweg 42, 's-Gravenhage - 1917.
Draaijer, W., Plantage 2, Leiden - 1898.
Driessen, F.H.A., Oude Singel 236, Leiden - 1915.
Drion, F.J.W., Emmastraat 34, 's-Gravenhage - 1925.
Dugteren, Mej I.M. van, West-Zeedijk 99, Rotterdam - 1926.
Dullemen-De Wit, Mevr. J. van, Waldeck-Pyrmontlaan 44, Amsterdam Z. 1923.
Duyvendak, Dr J.J.L., De-Kempenaerstraat 60, Oestgeest - 1923.
Ebbinge Wubben, Dr C.H., Malakkastr. 107, 's-Gravenhage - 1911.
Eck, Dr D.A.H. van, Geversstraat, Oestgeest - 1915.
b

Eck, Mej. O.J. van, Wouwermanstr. 1 , Amsterdam Z. - 1926.
Eeden, Dr W. van, Delfgauwsche weg 211, Delft - 1926.
Eeghen, Mr Chr. P. van, Heerengracht 497, Amsterdam C. - 1912.
Eekhof, Dr A., Prins-Hendriklaan 19, Oestgeest - 1912.
Eerdbeek-Claasen, Mevr. M.L.H., Zeeweg, Katwijk a/d Rijn-1930.
Eerde, J.C. van, Oosterpark 75, Amsterdam O. - 1918.
Eggen van Terlan, Dr J.L.M., Am Neutor 3, Bonn - 1909.
Elffers, Hub., Rustica, Wijnberg (Kaapstad) - 1908.
Elst, Dr J. van der, Ipenrodestr. 4, Haarlem - 1921.
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XII
Empel, M. van, Molstraat 94F, Middelburg - 1928.
Endepols, Dr H.J.E., St.-Hubertuslaan 11, Maastricht - 1911.
Endt, Dr P., Crayenesterlaan 34, Haarlem - 1928.
Engelen, Jonkvrouw C., Coehoornsingel 24, Zutfen, - 1918.
Engelenburg, Dr F.V., Postbus 389, Pretoria - 1900.
Engels, Dr G., Avenue Concordia 15a, Rotterdam - 1923.
Enk, Dr P.J., Kraneweg, Groningen - 1917.
Erens, Mr F., Houthem - 1915.
Eringa, Dr S., Bergsche laan 168, Rotterdam - 1922.
Erven Dorens, A.A.G. van, Utrechtsche weg 40, Arnhem - 1924.
Essen, L. van der, F. Lintstraat 200, Leuven - 1915.
Eymael, Dr H.J., Mailstraat 38, Elsene (Brussel) - 1888.
Eysinga, Jhr Mr W.J.M. van, Rijnsburgerweg 100, Leiden - 1913.
Eysten, Mr Dr J. Wackie, Huize Westhove, Bellamylaan 3, Aerdenhout - 1911.
Fabius, Mr D.P.D., Delistraat 35, 's-Gravenhage - 1899.
Fabricius, Jan, Oosteinde 101, Voorburg - 1916.
Fairchild, Mevr. H.L., Madison Country, Cazenovia (New-York) - 1910.
Feen, A.H. van der, Lomanstraat 8, Amsterdam Z. - 1919.
Feenstra Jr, P., Van-Breestraat 59, Amsterdam Z. - 1905.
Fenema, C.H. van, Huize Vredehof, Oosterbeek - 1918.
Fetter, Dr J.C.A., Avenue Concordia 13a, Rotterdam - 1927.
Fijn van Draat, Dr P., Ramstraat 9, Utrecht - 1911.
Flou, K.F.I. de, Beenhouwerstraat 33, Brugge - 1894.
Fockema Andreae, Mr J.P., Kromme Nieuwegr. 58, Utrecht - 1911.
a

Fockema Andreae, Mr S.J., Breestraat 35 , Leiden - 1930.
Foncke, Dr Rob., Sint-Jans-Molenbeek (Brussel) - 1921.
Frenkel-De Jong van Beek en Donk, Mevr. C., Avenue de l'Université 12, Parijs
- 1898.
Frings, Dr Th., Monthéstrasse 31II, Leipzig - 1920.
Fruin, Mr R., Willem-de-Zwijgerlaan 25, 's-Gravenhage - 1891.
Fruin-Mees, Mevr. W., Laan De Riemer 20, Batavia - 1927.
Funke, J., Jozef Israelslaan 54, 's-Gravenhage - 1916.
Gaaf, Dr W. van der, Hoofdweg 31, Amsterdam W. - 1924.
Gaay Fortman, Mr B. de, Joh.-Verhulststr. 77, Amsterdam Z. - 1923.
Gallas, K.R., Minervalaan 34, Amsterdam Z. - 1921.
Ganderheyden, A.A., Dalweg 2, Hilversum - 1904.
Geelkerken, Dr J.G., Sophialaan 31, Amsterdam Z. - 1926.
Geers, Dr G.I., Boddenkampsingel 134, Enschedé - 1928.
Gelder, Dr J.J. de, ‘Schoutenburg’, Wyttenbachweg 4, Oestgeest - 1922.
Gelder-Van de Water, Mevr. C.J.M. van, Parklaan 4, Bilthoven - 1895.
Gelder, Dr H.A. Enno van, Kiplaan 30, 's Gravenhage - 1922.
Gelder, Dr H.E. van, Ant.-Duyckstr. 155, 's-Gravenhage - 1906.
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Gerretson, Dr F.C., Janskerkhof 11, Utrecht - 1913.
Gessler, Dr Jan, Geldenakensche vest 84, Leuven - 1929.
Gewin, E.E., Bilthoven - 1928.
Geyl, Dr P.C.A., Circus Road 58 (N.W. 8), Londen - 1918.
Ghijsen, Mej. Dr H.C.M., Weststraat, Domburg - 1921.
Giffen, Dr A.E. van, Poststraat 6, Groningen - 1923.
Gijn, Mr A. van, Bankastraat 50, 's-Gravenhage - 1920.
Gijselaar, Jhr Mr N.C. de, Stoeplaan 1, Wassenaar - 1910.
Gils, Dr P.J.M. van, Zwartbroek 26, Roermond - 1908.
Gilse, J. van, Sybelstrasse 19, Parterre, Berlijn-Charlottenburg 4 - 1920.
Gimberg, J., Martinetsingel, Zutfen - 1912.
Ginneken, Dr J.J.A. van, Stijn-Buysstraat 11, Nijmegen - 1909.
Godée Molsbergen, Dr E.C., Laan Canne 19, Batavia - 1911.
Goekoop-De Jongh, Mevr. de Wed. Dr J., Kasteel Essenburg, Harderwijk 1906.
Goemans, Dr L., Bontgenootenstraat 216, Vorst-Brussel - 1902.
Gogh-Kaulbach, Mevr. A. van, Daniël Willinkplein 38I, Amsterdam Z. - 1914.
Gonggrijp, G., Palmboomstraat 32, 's-Gravenhage - 1928.
Goossens, Dr J.W.H., Meerssener weg 323, Maastricht - 1911.
Goossens, Dr Th., Bossche weg 95, Tilburg - 1924.
Goslinga, Dr A., Stadhouderskade 150, Amsterdam Z. - 1920.
Gosses, Dr I.H., H.-Colleniusstraat 64, Groningen - 1907.
Goudoever, Mr H. van, Kraneweg 15, Groningen - 1918.
Graaf, Dr H.T. de, Witte Singel 86, Leiden - 1929.
Graft, Mej. Dr C.C. van de, Parkstraat 15, Utrecht - 1906.
Gratama, G.D., Frans-Halsmuseum, Haarlem - 1919.
's-Gravesande Pannekoek, G.H., Scheveningsche laan 110, Kijkduin,
's-Gravenhage - 1926.
Greebe, Dr A.C.J.A., Huis Oversteen, Delftweg, Rijswijk (Z.-H.) - 1917.
Greve, Dr H.E., Van-Blankenburgstraat 38, 's-Gravenhage - 1908.
Greven, Mr H.B., Theresiastraat 33, 's-Gravenhage - 1883.
Groningen, Dr B.A. van, Rijnsburgerweg 169, Leiden - 1929.
Grootaers, Dr L., Naamsche Steenweg 158, Heverlee, Leuven - 1923.
Grothe-Twiss, Mevr. A., Hilversum - 1916.
Gruyter, J. de, Steven-van-der-Hagenlaan 1, Amersfoort - 1925.
Guarnieri, R., Amstellaan 181, Amsterdam Z. - 1921.
Gunning, Dr C.P., Valeriusplein 13, Amsterdam Z. - 1927.
Gunning J. Hz., Dr J.H., Sursum Corda, Rembrandtlaan 30, Bilthoven - 1888.
Gunning Wz., Dr J.H., Hilversum - 1904.
Haak, Dr S.P., Van-Lawick-van-Pabststraat 133, Arnhem - 1909.
Haantjes, Dr J., 8 Well Walk, N.W. 3, Londen - 1930.
Haeringen, Dr C.B. van, Vogelkersstraat 62, 's-Gravenhage - 1923.
Hamel, Dr A.G. van, Prins-Hendriklaan 19, Utrecht - 1916.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1930

XIV
Hans, D., Laan van Nieuw Oost-Indië 156, 's-Gravenhage - 1927.
Harting, Dr P.N.U., Moddermanlaan 18, Groningen - 1926.
Haslinghuis, Dr E.J., Van-Boetzelaerlaan 185, 's-Gravenhage - 1915.
Heemskerk, Mr Th., Raamweg 24, 's-Gravenhage - 1910.
Heeres, Mr J.E., Verl. Tolweg 6, 's-Gravenhage - 1890.
Heering, Dr G.J., Witte Singel 96, Leiden - 1917.
Heinsius, Dr J., Santhorstlaan 21, Wassenaar - 1900.
Heldring, E., Heerengracht 478, Amsterdam C., - 1923.
Hemessen, O.C. van, Huyze Ter-Aer, Woubrugge - 1921.
Hendriks, Dr A., Noordenburglaan 42, Voorburg - 1906.
Hensen, Dr A.H.L., Bezuidenhout 211, 's-Gravenhage - 1898.
Hertzog, Dr J.B.M., Bloemfontein - 1910.
Hesseling, Dr D.C., Koninginneweg 10, Wassenaar - 1893.
Heurck, Em. H. van, Gezondstraat 6, Antwerpen - 1916.
Heuvelmans, Mr Flor., Geraniumstraat 7, 's-Gravenhage - 1902.
Hille-Gaerthé, Mevr. C.M. van, Van-Hogenhoucklaan 20, 's-Gravenhage - 1920.
Hille, Dr G.E.W. van, Van-Hogenhoucklaan 20, 's-Gravenhage - 1916.
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Timmer, Mej. Dr E.M.A., Laan v.N. O.-I. 244, 's Gravenhage - 1928.
Timmermans, Fel., De-Heyderstraat 30, Lier - 1917.
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Veen, Dr J.S. van, Arnhem - 1899.
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Veth, Corn., Veenkade 16, Voorburg - 1917.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1930

XXIII
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a
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Vollenhoven, Mr C. van, Rapenburg 40, Leiden - .
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Vooys, Ir P. de, Joh.-Verhulststraat 53, 's-Gravenhage - 1920.
Vor der Hake, Dr J.A., Eemnesser weg 81, Baarn - 1912.
Vos, Dr F.H. de, Galle (Ceylon) - 1901.
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Vreese, Dr W.L. de, Spoorsingel 37, Rotterdam - 1893.
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Welcker, Mej. C.J., Nieuwe weg 142, Kampen - 1926.
Werumeus Buning, J.W.F., Okeghemstr. 23, Amsterdam Z. - 1923.
Wieder, Dr F.C., Gooweg, Noordwijk-Binnen - 1909.
Wiersum, Dr E., 's-Gravendijkwal 143c, Rotterdam - 1904.
Wijhe-Smeding, Mevr. Alie van, Purmerend - 1929.
Wijk, Dr N. van, Nieuwstraat 36, Leiden - 1907.
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Wijnaendts Francken, Dr C.J., Plantage 6, Leiden - 1899.
Wijnaendts Francken-Dyserinck, Mevr. W., Prins-Mauritslaan 59, 's-Gravenhage
- 1913.
Wilde, Dr C.W.I., Oostduinlaan 50, 's-Gravenhage - 1903.
Wille, Dr J., Schoolstraat 19, Baarn - 1925.
Willems, Mr L., Burgstraat 59, Gent - 1896.
Winter, Jhr Dr P.J. van, P.C. Hoofstr. 113b, Amsterdam Z. - 1928.
Witlox, Dr J., Nieuwe Binnenweg 33, Rotterdam - 1925.
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Wassenaar - 1912.
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e
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Menne, Dr K., Heimdallstr. 10, Keulen - 1906.
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Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1930

XXVI
Pedersen, Dr Holger, Eleanorsvej 8, Charlottenlundt, Kopenhagen - 1914.
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Seelmann, Dr W., Mainzerstr. 19, Berlijn-Wilmersdorf - 1897.
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Siebs, Dr Th., Hohenzollernstrasse 53II, Breslau - 1927.
Stein, Henri, Rue Gay Lussac 38, Parijs - 1891.
Szalay, Dr K., Benickzy-út 8, Mátyásföld (Hongrarije) - 1925.
Vos, Geerh., Theological Seminary, Princeton (N.J.) - 1900.
Waddington, A., Place d'Helvetia 5, Lyon - 1898.
Wadstein, Dr Elis, Uppsala - 1929.
Wernekke, Dr H., Weimar - 1884.
Westrin, Dr J. Th., Stockholm - 1903.
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Zarncke, Dr E., Kaiser Wilhelmstr. 50, Leipzig - 1908.
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Verslag van de jaarlijksche vergadering gehouden te Leiden op
den
den 11 juni 1930.
De Beschrijvingsbrief luidde aldus:
den

LEIDEN, den 2 Mei 1930.
M.
Het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden heeft
de eer U uit te noodigen tot het bijwonen van de Jaarlijksche Vergadering, die
den

gehouden zal worden op W o e n s d a g den 11 J u n i 1930 klokke halfwaalf, in
het gebouw der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Steenschuur alhier.
De orde der werkzamheden is als volgt:
I.
Opening der Vergadering door den Voorzitter, den Heer Dr J.H. Kern, met een
toespraak.
II.
Voordracht van den Heer Emm. de Bom: ‘Het Proza van Guido Gezelle’.
III.
Verslag van den staat der Maatschappij en van hare belangrijkste lotgevallen en
handelingen gedurende het afgeloopen jaar 1939/1930.
IV.
Verslag van den staat der Boekverzameling gedurende hetzelfde tijdsverloop.
V.
Verslag omtrent de rekening en verantwoording van den Penningmeester.
VI.
Verslag der Commissie voor Taal- en Letterkunde.
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VII
Verslag der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde.
VIII.
Verslag der Commissie voor Schoone Letteren.
IX.
Bekendmaking van den uitslag der stemming over de te benoemen gewone en
buitenlandsche leden.
X.
Bekendmaking van het werk, dat het Bestuur der Maatschappij, voor het
vereenigingsjaar 1929/1930, op advies van de Commissie voor Schoone Letteren,
met den jaarlijks uitgeloofden prijs van aanmoediging, geheeten ‘C.W. van der
Hoogt-prijs’, groot ƒ 1000.-, bekroond heeft.
XI.
Voorstellen van de Maandelijksche Vergadering:
A. om uit de renten van het Vaste Fonds ƒ 200.- aan den heer D.J. VAN DER VEN
af te staan, als bijdrage in de onkosten, verbonden aan het samenstellen van een
Nederlandsche Volkskunstfilm.
B. om ƒ 400.- te bestemmen voor het samenstellen van de kopij van een
supplement 1921-1930 op PETIT'S Repertorium voor Vaderlandsche Geschiedenis.
XII.
Voorstel van het Bestuur tot wijziging van de ondervolgende Wetsartikelen 4 tot en
met 16, 36 en 41, zooals daarnaast is aangegeven; en tot vaststelling van eenige
overgangsbepalingen.
Bestaand:

Voorgesteld:

4. Tot leden kunnen verkozen worden:

4. Tot gewone leden kunnen benoemd

o

1 Nederlanders, waar ook gevestigd,
die, hetzij als beoefenaars en
voorstanders der Nederlandsche Taalen Letter-, Geschied- en Oudheidkunde
of Schoone Letteren, hetzij door het
bekleeden van eene openbare
wetenschappelijke betrekking, die
onderscheiding waardig zijn;

o

worden: 1 Nederlandsche onderdanen,
waar ook gevestigd, die als beoefenaars
der Nederlandsche Taal- en Letter-,
Geschied- en Oudheidkunde of Schoone
Letteren, of uit hoofde van het door hen
bekleede ambt die onderscheiding
waardig zijn;
o

2 Personen, die - geen Nederlandsch
2 vreemdelingen, in Nederland
onderdaan - a. zich door hun in het
gevestigd, die aan dezelfde vereischten Nederlandsch of Afrikaansch gestelde
voldoen.
geschriften als verdienstelijke
beoefenaars der Nederlandsche Taalen Letter-, Geschied- en Oudheidkunde
o
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kennen, of b. in hun vaderland uitingen
van Nederlandsche beschaving krachtig
hebben bevorderd.
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5. De leden worden gekozen door de
Jaarlijksche Vergadering. Ieder gewoon
lid is gerechtigd, zijn stem uit te brengen.
Zij die van dat recht gebruik willen
maken, zorgen dat het hun nevens de
candidatenlijst toegezonden stembiljet,
duidelijk ingevuld en met hun naam
onderteekend, uiterlijk 24 uren vóór den
aanvang der Vergadering is ingekomen
bij den Secretaris. Eene in de
voorafgaande Maandvergadering te
benoemen Commissíe van Leidsche
leden maakt den uitslag der stemming
den avond te voren op, en deelt dien aan
de Vergadering mede.

5. Personen, die niet in de termen van
artikel 4 vallen, maar zich door hun
geschriften of op andere wijze
verdienstelijk hebben gemaakt ten
aanzien van de Nederlandsche Taal- en
Letter-, Geschied- en Oudheidkunde of
Schoone Letteren, kunnen tot
buitengewone leden benoemd worden.
Zij hebben geen verplichtingen en geen
andere rechten dan het bijwonen van de
vergaderingen met raadgevende stem.

6. Elk lid is bevoegd, anderen tot het
lidmaatschap voor te dragen. Hij geeft
daartoe vóór 1 Mei aan den Secretaris
hunne namen op, met bijvoeging der
redenen.

6. Elk gewoon lid is bevoegd, anderen
tot het lidmaatschap voor te dragen. Men
geeft daartoe vóór 1 Mei aan den
Secretaris hun namen op, met bijvoeging
der redenen.

7. De namen der voorgestelden worden
aan de Maandelijksche Vergadering van
Mei opgegeven, die het getal bepaalt der
daaruit te benoemen leden.
De namen der voorgedragenen, met die
der voorstellers en de redenen der
voordracht, worden bij den
beschrijvingsbrief voor de Jaarlijksche
Vergadering aan de leden der
Maatschappij vertrouwelijk medegedeeld.

7. De namen der voorgestelden worden
aan de Maandelijksche Vergadering van
Mei opgegeven, die het getal bepaalt der
daaruit bij stemming te benoemen leden.
De namen der voorgedragenen, met die
der voorstellers en de redenen der
voordracht, worden bij den
beschrijvingsbrief voor de Jaarlijksche
Vergadering aan de gewone leden der
Maatschappij vertrouwelijk meegedeeld.

8. Van de voorgestelden zijn, tot het
bepaalde getal, gekozen die de meeste,
mits niet minder dan een vierde van de
uitgebrachte stemmen op zich vereenigd
hebben.
Ingeval twee of meer voorgestelden een
gelijk aantal stemmen op zich vereenigd
hebben, beslist de Vergadering, of allen,
dan wel geen, of één of meer hunner als
gekozen worden beschouwd. Ook kan
herstemming plaats hebben.

8. Ieder gewoon lid is gerechtigd, zijn
stem uit te brengen. Zij die van dat recht
gebruik maken, zorgen dat het hun
nevens de candidatenlijst toegezonden
stembiljet, duidelijk ingevuld en met hun
naam onderteekend, uiterlijk 24 uur vóór
den aanvang der Jaarlijksche
Vergadering is ingekomen bij den
Secretaris. Een in de voorafgaande
Maandvergadering te benoemen
Commissie van Leidsche leden maakt
den uitslag der stemming den avond te
voren op, en deelt dien aan de
Vergadering mede.

9. De Secretaris geeft aan de gekozen
leden schriftelijk kennis van de be-

9. Van de voorgestelden zijn, tot het
bepaalde getal, benoemd die de
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noeming, met toezending van een
exemplaar der Wet.

meeste, mits niet minder dan een vierde
van de uitgebrachte stemmen, op zich
vereenigd hebben.
Ingeval twee of meer voorgestelden een
gelijk aantal stemmen op zich vereenigd
hebben, beslist de Vergadering of allen,
dan wel geen of één of meer hunner als
benoemd worden beschouwd. Ook kan
herstemming plaats hebben.

10. Die de benoeming aannemen,
10. De Secretaris geeft aan de be
ontvangen het bewijs van lidmaatschap noemden schriftelijk kennis onder
en een exemplaar van de Naamlijst der toezending van een exemplaar der Wet.
Leden.
11. De leden betalen eene jaarlijksche
bijdrage van tien gulden.

11. Na aanneming der benoeming
ontvangen zij, met het bewijs van
lidmaatschap, een exemplaar van de
Naamlijst der Leden.

12. Wanneer iemand, die voor zijn
12. De gewone leden betalen een
lidmaatschap bedankt heeft, aan het
jaarlijksche bijdrage van tien gulden.
Bestuur zijn wensch te kennen geeft om
weder als lid te worden opgenomen, is
het Bestuur bevoegd, indien het oordeelt
dat daartoe termen bestaan, zonder
hernieuwde voordracht aan de
Jaarlijksche Vergadering aan dien
wensch te voldoen.
13. Er kunnen, op voordracht van het
Bestuur, door de Jaarlijksche
Vergadering Eereleden benoemd
worden.
Zonder bijdrage te betalen, hebben de
Eereleden de rechten der gewone leden.
In de vergaderingen nemen zij plaats aan
de rechterzijde van den Voorzitter.

13. Wanneer iemand, die voor zijn
lidmaatschap bedankt heeft, aan het
Bestuur zijn wensch te kennen geeft om
weder als lid te worden opgenomen, is
het Bestuur bevoegd, indien het oordeelt
dat daartoe termen bestaan, aan dien
wensch te voldoen.

14. Elk lid is bevoegd, voorstellen te
doen. Voor zoover deze op de
Jaarlijksche Vergadering moeten
behandeld worden, zendt hij ze, met
opgave der redenen, aan den Secretaris

14. De Jaarlijksche Vergadering kan, op
voordracht van het Bestuur, Eereleden
benoemen.
Zonder bijdrage te betalen, hebben de
Eereleden de rechten der gewone leden.
In de vergaderingen nemen zij plaats aan
de rechterzijde van den Voorzitter.

sten

vóór den 1

April.

15. Vreemdelingen, niet in Nederland
gevestigd, die zich door hunne
geschriften of op andere wijze als
beoefenaars of voorstanders der
Nederlandsche Taal- en Letter-,
Geschied- en Oudheidkunde of Schoone
Letteren

15. Elk gewoon lid is bevoegd,
voorstellen te doen. Voor zoover deze
op de Jaarlijksche Vergadering moeten
behandeld worden, zendt hij ze, met
opgave der redenen, aan den Secretaris
sten

vóór den 1

April.
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verdiensteiijk hebben gemaakt, kunnen,
op de wijze bepaald bij de artt. 5-8, tot
buitenlandsche leden benoemd worden.
De Secretaris geeft aan de gekozen
buitenlandsche leden schriftelijk kennis
van hunne benoeming, met toezending,
van een exemplaar der Wet en van eene
opgave der in de laatste jaren door of
vanwege de Maatschappij uitgegeven
werken; hij vestigt daarbij tevens hunne
aandacht op het voorlaatste lid van dit
artikel.
Na aanneming der benoeming ontvangen
zij, met het bewijs van lidmaatschap, een
exemplaar van de Naamlijst der Leden.
Zij hebben geene verplichtingen, en
geene andere rechten dan het bijwonen
der vergaderingen met raadgevende
stem.
Indien zij dit verlangen, worden hun
dezelfde rechten als aan de gewone
leden toegekend en rusten op hen
dezelfde verplichtingen.
Wanneer zij zich hier te lande vestigen,
worden zij onder de gewone leden
opgenomen.
16. Net bestuur kan teil hoogste tien
leden per jaar, hetzij Nederlanders of
vreemdelingen, benoemen.

16. Het bestuur kan ten hoogste tien
leden per jaar benoemen, zoo gewone
als buitengewone.

36. Bij afwezigheid wordt de Voorzitter
door het oudste, de Secretaris of
Penningmeester door het jongste der
aanwezige leden van het Bestuur
vervange.

36. Bij afwezigheid wordt de Voorzitter
vervangen door het oudste in benoeming
der aanwezige bestuursleden, de
Secretaris of Penningmeester door het
jongste.

41. Tot het bijwonen der Maandelijksche
Vergaderingen worden, de leden, die te
Leiden of in de nabijheid wonen, door
den Secretaris, ten minste twee dagen
te voren, schriftelijk opgeroepen met
opgave van de punten ter behandeling.
De overige in Nederland gevestigde
leden worden alleen dan geregeld
opgeroepen, wanneer zij hunnen wensch
daartoe schriftelijk aan den Secretaris
hebben medegedeeld.

41. Tot het bijwonen der Maandelijksche
Vergaderingen worden de leden, die te
Leiden of in de nabijheid wonen, door
den Secretaris, ten minste twee dagen
te voren, schriftelijk opgeroepen met
opgave van de punten ter behandeling.
De overige gewone leden worden alleen
dan geregeld opgeroepen, wanneer zij
hun wensch daartoe schriftelijk aan den
Secretaris hebben medegedeeld.
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Overgangsbepalingen.

Het Bestuur beslist, welke ‘buitenlandsche leden’ van art. 15 Wet van 1926 volgens
o
art. 4, 2 van deze nieuwe Wet onder de gewone en welke onder de buitengewone
leden vallen.
Rechten en verplichtingen, vóór 1930 door ‘buitenlandsche leden’ (Wet van 1926)
aanvaard, blijven bestaan.
Het Bestuur stelt de vroegere ‘buitenlandsche leden’, die volgens de nieuwe Wet
onder de gewone leden zijn opgenomen, van deze verandering in kennis, en verzoekt
hun mede te deelen, of zij bereid zij de verplichtingen van gewone leden op zich te
nemen, indien zij zijn hiertoe nog niet bereid hebben verklaard. Bij ontkennend
antwoord verkrijgen zij geen andere rechten dan die welke de Wet aan buitengewone
leden toekent.
o
Be gewone leden, bedoeld in art. 4, 2 , kunnen desverkiezend, zoolang het Bestuur
er termen toe aanwezig acht, met de betaling van een jaarlijksche bijdrage van vijf
gulden volstaan.
Toelichting.
De bedoeling van de voorgestelde wetswijziging is om de Nederlandsche landsgrens
te vervangen door de Nederlandsche taalgrens als norm in het samenstel van
voorwaarden voor het lidmaatschap, en dienovereenkomstig de groepeering gewone
en buitenlandsche leden te vervangen door een indeeling: gewone en buitengewone.
Zij wier moedertaal is het Nederlandsch en die het doel nastreven dat het onze
is, kunnen, wanneer zij wonen aan gene zijde van de grens en niet de Nederlandsche
nationaliteit hebben, tot heden slechts als buitenlandsche leden deel uitmaken van
onze maatschappij. Na wetswijziging kunnen hun, die ons in den arbeid zóó na
staan, als aan gelijken plaatsen worden ingeruimd.
Voorts is de redactie herzien en de rangschikking meer logisch geordend van
artikelen, waar bij vroegere wetswijzigingen stukken werden ingezet, zonder dat het
oude dat daarmee niet in overeenstemming was, werd weggebroken of gewijzigd.
Artikel 4-oud vergelijke men met artikel 4-nieuw, 5-oud met 8-nieuw, 6-oud met
6-nieuw, 7-oud met 7-nieuw, 8-oud met 9-nieuw, 9-oud met 10-nieuw, 10-oud met
11-nieuw, 11-oud met 12 nieuw, 12-oud met 13-nieuw, 13-oud met 14 nieuw, 14-oud
met 15-nieuw, 15-oud met 4 en 5-nieuw, 16-oud met 16-nieuw, 36-oud met 36-nieuw
en 41-oud met 41-nieuw.
De laatste der overgangsbepalingen houdt rekening met de omstandigheid dat
het, uithoofde van de waardedaling van sommige buitenlandsche valuta's, voor vele
niet-Nederlandsche onderdanen wel zeer bezwaarlijk zou zijn, om de gewone
jaarlijksche bijdrage te voldoen.
Leden die amendementen willen indienen, worden verzocht deze bij den Secretaris
in te zenden vóór 31 Mei.
XIII.
Verkiezing van twee Bestuursleden in de plaats van de Heeren J.W. MULLER en
J.H. KERN, die aan de beurt van aftreden en niet herkiesbaar zijn. De Maandelijksche
Vergadering stelt voor de dubbeltallen:
1. a. DR PH. S. VAN RONKEL.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1930

b. DR R. VAN DER MEULEN.
2. a. W.J.J.C. BIJLEVELD.
b. MR. D. VAN BLOM.
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XIV.
Verkiezing van leden in de drie Vaste Commissiën.
1. Commissie voor Taal- en Letterkunde.
Verkíezing van twee leden in de plaats der aftredende leden J. HEINSIUS en J.W.
MULLER. De Commissie stelt voor de dubbeltallen:
1. a. DR J. HENSIUS.
b. Mej. DR J.H. VAN LESSEN.
2. a. DR J.W. MULLER.
b. DR A.A. VERDENIUS.
2. Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde.
Verkiezing van vier leden in de plaats van wijlen Mr Dr J.C. OVERVOORDE en Dr P.T.
BLOK en van de aftredende leden J. HUIZINGA en W.J.J.C. BIJLEVELD. De Commissie
stelt voor de dubbeltallen:
1. a. J. KLEYNTJENS S.J.
b. DR J.A.J. BARGE.
3. a. DR J. HUIZINGA.
b. DR N.J. KROM.
2. a. MR D. VAN BLOM.
b. DR N.J. KROM.
4. a. W.J.J.C. BIJLEVELD.
b. DR J.A.J. BARGE.
3. Commissie voor Schoone Letteren.
Verkiezing van een lid in de plaats van den Heer K.J.L. ALBERDINGK THIJM, die aan
de beurt van aftreden doch herkiesbaar is. De Commissie stelt voor het dubbeltal:

a. K.J.L. ALBERDINGK THIJM.
b. MR A. VAN DER LEEUW.
Namens het Bestuur, H.T. DAMSTÉ, Secretaris.
Tegenwoordig zijn de B e s t u u r s l e d e n : J.H. Kern, Voorzitter, H.T. Damsté,
Secretaris, J. Heinsius, Penningmeester, A.A. van Rijnbach, Bibliothecaris, J.W.
Muller, N.J. Krom, F. de Meyier, L. Knappert, G. André de la Porte, A.A. van
Schelven, de g e w o n e l e d e n : J.C. Ramaer, A.A. Beekman, B.A.P. van Dam,
C. Snouck Hurgronje, Ph. S. van Ronkel, D. Wouters, W.M.C. Regt, C. de Vooys,
R. van der Meulen, J.J.L. Duijvendak, A. Beets, A. Eekhof, N. van Wijk, J.J. Bruna,
P.A.A. Boeser, J.L. Walch, P.A. Meilink, W. Moll, A.A. Verdenius, C.H. Ph. Meijer,
B. Becker, C.A.J. van Dishoeck, G. Hulsman, M.E. Kronenberg, W.L. de Vreese,
D.C. Hesseling, W.J.J.C. Bijleveld, O.C. van Hemessen, Catharina van Rennes,
Fred. Oudschans Dentz, P.J. de Kanter, E. van Lokhorst, J.M. Sterck-Proot, P.
Verdoes, J.H. Plantenga, J.J. van Bolhuis, H. Ph. Visser 't Hooft, C. Bake, A.G. de
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van Lessen,
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Mea Mees-Verwey, J. Huizinga, J. Clay, M. van Tuyl van Serooskerken, C. Serrurier,
Annie van Wageningen-Salomons, E. Kruisinga, G.S. Overdiep, D. van Blom, H.W.J.
Kroes, J.F.L. de Balbian Verster, Cornelis Veth, F. Mijnssen, Elisabeth Zernike, A.
Loosjes, Ed. Th. J. Brom, A. Bonger, J.M. Romein, W.L. Boldingh-Goemans, M.C.
van Zeggelen, K.H. de Raaf, C.B. van Haeringen, P.J.M. van Gils, P. Endt, M. Nijhoff,
W.C. Mees, F.S. Knipscheer, J.A.J. Barge, H.T. Colenbrander, J.F.M. Sterck, N.
van der Laan, Dirk Coster, C. Peltenburg, K.J. Riemens; en het b u i t e n l a n d s c h
l i d Jozef Muls
I. De Voorzitter, de heer Dr J.H. Kern, opent om halftwaalf de vergadering met een
toespraak (Bijlage I).
Op voorstel van het Bestuur besluit men punt II te behandelen na de pauze ná
punt XI en vóór punt XII en de behandeling van XIII en XIV te doen volgen op die
van X.
III-IV. De Secretaris en de Bibliothecaris lezen hun verslagen voor (Bijlagen III en
IV).
V. Namens de uit de heeren Dr D.C. Hesseling en Dr J.W. Muller bestaande
Commissie voor het nazien der rekening en verantwoording van den Penningmeester
(Bijlage V) meldt de heer Hesseling, onder mededeeling van posten, dat alles in
orde is bevonden, zoodat wordt voorgesteld den Penningmeester te dechargeeren;
wat geschiedt, onder dankbetuiging aan den Penningmeester en de Commissie.
VI-VIII. De Secretarissen van de Commissies voor Taal- en Letterkunde en
Geschied- en Oudheidkunde, Dr A.A. van Rijnbach en Mr D. van Blom, lezen hun
jaarverslagen voor; Mej. F. de Meyier dat van de Commissie voor Schoone Letteren
(Bijlagen VI-VIII).
Buiten de agenda om doet de Voorzitter thans namens het Bestuur het voorstel
om aan H.K.H. Prinses Juliana het buitengewoon eerelidmaatschap aan te bieden,
een voorstel dat bij acclamatie wordt aangenomen.
IX. Namens de door de Maandvergadering van 2 Mei aangewezen Commissie
voor Stemopneming meldt de heer W.J.J.C. Bijleveld den uitslag der stemming over
de ingevolge besluit der Maandvergadering te benoemen 20 gewone en 5
buitenlandsche nieuwe leden. Ingeleverd zijn 229 stembiljetten. Het grootste aantal
ste

stemmen op één candidaat uitgebracht is 106. Voor de 20 plaats komen drie
candidaten in aanmerking, allen met 57 stemmen. De Commissie stelt voor alle drie
te benoemen, dus totaal 22 gewone leden. De Vergadering keurt dit goed. Zoo
worden benoemd:

Gewone Leden:
Dr M.A. van Andel, te Gorinchem.
Dr L.J. van Apeldoorn, te Amsterdam.
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Dr S. Baert de la Faille, te Wassenaar.
Mevr. H. Baert de la Faille-Wichers Hoeth, te Wassenaar.
H. Beckering Vinckers, te Zaltbommel.
Dr C.C. Berg, te Leiden.
Dr J.P. de Bie, te 's Gravenhage.
Dr J.H. Boeke, te Leiden.
Dr C.A. Crommelin, te Leiden.
Th. Dorren, te Valkenburg.
Mevr. M.L.H. Eerdbeek-Claasen, te Katwijk a/d Rijn.
Mr S.J. Fockema Andreae, te Leiden.
Dr J. Haantjes, te Londen.
G. Horrëus de Haas, te Zwolle.
Mevr. E.J. Huizenga-Onnekes, te Ten Boer (Gr.).
A.D.A. de Kat Angelino, te 's Gravenhage.
R.A. Kern, te Leiden.
D. Kouwenaar, te Amsterdam.
Dr J.H. Kramers, te Oestgeest.
Mej. Dr S.A. Krijn, te Amsterdam.
J. Smit, te 's Gravenhage.
Mej. J. Zwartendijk, te Rotterdam.

Buitenlandsche Leden:
Gerrit J. Diekema, te 's Gravenhage.
J. J-B. M.I. van Nijlen, te Brussel.
Dr F. Prims, te Antwerpen.
H. Reimers, te Colombo.
Dan. de Villiers, te 's Gravenhage.
X. De Voorzitter meldt, dat het Bestuur, in opvolging van het advies van de
Commissie voor Schoone Letteren, met den jaarlijks uitgeloofden prijs van
aanmoediging, geheeten ‘C.W. van der Hoogt-prijs’ groot f 1000 bekroond heeft
Antoon Coolen's ‘Het donkere licht’.
XIII-XIV. Aan de orde komt de verkiezing van twee Bestuursleden en leden in de
drie Vaste Commissiën. De Voorzitter verzoekt den aanwezigen het als stembiljet
ingerichte stuk van den Beschrijvingsbrief uit te scheuren en in te leveren;
òngewijzigd indien men bedoelt de éérste candidaten te steunen, en anders met
wijziging van het biljet in overeenstemming met zijn menschen.
Nadat inlevering heeft plaats gehad, schorst de Voorzitter de vergadering en
worden de leden genoodigd tot het noenmaal.
Nadat de vergadering te halfdrie is heropend, blijken met overgroote meerderheid
te zijn gekozen: in het Bestuur de heeren Dr Ph. S. van Ronkel en W.J.J.C. Bijleveld;
in de Commissie voor Taal- en Letterkunde Dr J. Heinsius en Dr J.W. Muller; in de
Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde J. Kleyntjes, Mr D. van Blom, Dr J.
Huizinga en W.J.J.C. Bijleveld; en in
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de Commissie voor Schoone Letteren K.J.L. Alberdingk Thijm.
XI. Het voorstel van de Maandelijksche Vergadering om uit de renten van het
Vaste Fonds f 200 aan den heer D.J. van der Ven af te staan, als bijdrage in de
kosten van een te vervaardigen Nederlandsche Volkskunstfilm, vindt bestrijding bij
den heer Endt, die twijfel heeft hooren opperen en zelf ook twijfel oppert aan de
wetenschappelijke waarde van de door den heer Van der Ven in elkaar gezette
films. Hij verlangt stemming. De meeste stemmen blijken vóór de subsidieverleening,
zoodat daartoe wordt besloten.
De f 400, welke de Maandelijksche Vergadering heeft voorgesteld te bestemmen
voor het samenstellen van de kopij van een supplement 1921-1930 op Petit's
Repertorium voor Vaderlandsche Geschiedenis, - licht de voorzitter toe - moeten
ook komen uit de renten van het Vaste Fonds. Tot die uitgaaf wordt door de
Vergadering besloten.
Punt II van den Beschrijvingsbrief komt aan de orde, en ter vervanging van den
heer Emmanuel de Bom, die door ziekte verhinderd is zijn aangekondigde rede over
‘Het proza van Guido Gezelle’ te houden, spreekt Mr Jozef Muls, conservator van
het Koninklijk Museum van Schoone Kunsten te Antwerpen, over ‘De nationale
beteekenis van Guido Gezelle’ (Bijlage II). De Voorzitter dankt den heer Muls voor
de bereidwilligheid, waarmee hij zich beschikbaar heeft gesteld om den heer De
Bom te vervangen en voor de groote vergoeding die hij heeft geschonken voor
hetgeen wij moesten derven. Hem te hooren - het applaus heeft dat reeds getuigd
- was een bijzondere genieting.
XII. Het bestuursvoorstel tot wijziging van de Wetsartikelen 4-16, 36 en 41 en tot
vaststelling van eenige overgangsbepalingen komt nu in behandeling.
De voorgestelde nieuwe artikelen wenscht het Bestuur nog in dier voege te
amendeeren, dat in art. 4 sub 1 tusschen de woorden ‘beoefenaars’ en ‘der’ worden
ingevoegd de woorden ‘of bevorderaars’, en dat van artikel 9 de eerste alinea, kome
te luiden: ‘Van de voorgestelden zijn, tot het bepaalde getal, benoemd die de meeste
stemmen, mits niet minder in getal dan een vierde van de ingekomen stembriefjes,
op zich vereenigd hebben.’
Nadat in artikel 14, op voorstel van Mej. Kronenberg, nog geschrapt is de slotzin:
‘In de vergaderingen nemen zij plaats aan de rechterzijde van den Voorzitter’, worden
de dus gewijzigde nieuwe artikelen eerst een voor een en dan gezamenlijk
goedgekeurd en aangenomen.
Bij de rondvraag oppert de heer De Vreese om het noenmaal ietwat te
moderniseeren.
Met een woord van dank aan de aanwezigen voor hun opkomst sluit de Voorzitter
omstreeks 3 uur de vergadering.
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Bijlage I. Toespraak van de voorzitter.
Dames en Heren, leden van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde!
Als ik heden U allen welkom heet in deze zaal, dan zijn dat geen ijdele klanken,
immers de dag van de Jaarlikse Vergadering is een geregeld terugkerend hoogtepunt
in het bestaan van de Maatschappij, een dag waarop niet, als in de huiselike
maandelikse bijeenkomsten, een aantal Leidse leden en enkele van elders zich
gezellig verenigen, maar waarop van heinde en ver veel leden samenstromen, een
dag waarop wij hier ons maandenlang voorbereiden en verheugen en, naar we
hopen, ook Gij anderen U verheugt. Wat wij U op die vergaderingen voorzetten, is
bont van samenstelling, min of meer gewichtig, min of meer ernstig, over 't algemeen
traditioneel, maar toch telkens gewijzigd, en wij kunnen niet beter verlangen dan
dat Gij aan 't einde van deze dag die niet onder de verloren dagen zult rangschikken.
Helaas moeten we ditmaal, als elk jaar, verscheidenen missen die vaste bezoekers
plachten te zijn, en anderen die het recht hadden gehad tegenwoordig te wezen.
Negentien gewone leden en een buitenlands lid heeft de Maatschappij in het
afgelopen jaar door de dood verloren, en Gij wilt mij wel veroorloven die allen kortelik
te herdenken.
Een van onze beide oudste leden, benoemd in 1879, ontviel ons in Dr J.
H e r d e r s c h ê e , een man die in zijn tijd een belangrijke rol had gespeeld in de
modern-godsdienstige beweging. In leeftijd ouder, als lid weinig jonger dan hij, was
de nagenoeg negentigjarige Dr J.C. v a n S l e e , die naast zijn predikambt een
andere taak had verkozen en in onze herinnering zal blijven leven als beheerder,
verdediger en beschrijver van de aloude Athenaeum-Bibliotheek te Deventer.
Eveneens begonnen als predikant, maar tevens godsdienstgeleerde en wijsgeer,
voortreffelik en geestdriftig redenaar en uitnemend schrijver was Dr H. IJ.
Groenewegen.
Onder de historici staat bovenaan Dr P.J. Blok, aan wie onze Maatschappij zeer
grote verplichtingen heeft. Een voorbeeld
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van noeste werkzaamheid, niet alleen op zijn eigenlik gebied, de vaderlandse
geschiedenis, maar ook in velerlei werkkring die op de een of andere wijze in verband
stond met de ideële belangen en de welvaart van de Nederlandse natie. Onvermoeid
naspeurder van de archieven binnen- en buitenslands, stichter van het Nederlandsch
Historisch Instituut te Rome, schrijver van de Geschiedenis van het Nederlandsche
Volk, biograaf van leden van 't Oranjehuis en van de Ruyter, oud-leermeester van
de Koningin.
Dr G. t e L i n t u m had een biezondere plaats in 't geschiedenisonderwijs
verworven als schepper van een persoonlike richting, die hij door zijn lessen en
geschriften ingang poogde te verschaffen, en was een ijverig bevorderaar van de
volkszang.
Mr Dr J.C. O v e r v o o r d e , man van wetenschap en kunst, verenigde lange jaren,
met zeldzame werkkracht, te meer bewonderenswaardig om zijn wankele
gezondheid, de beide veeleisende directeurschappen van het Gemeente-Archief
en het Museum De Lakenhal in onze stad. Hoeveel hart hij had voor deze laatste
instelling, is onder anderen gebleken uit de aauzienlike gift die hij aan de verzameling
heeft vermaakt. Tal van geschriften leggen getuigenis af van zijn werkzame geest.
Kolonel H. D y s e r i n c k Hz. onderscheidde zich als onderzoeker en schrijver op
't gebied van de geschiedenis van het krijgswezen, met name in Limburg;
luitenant-kolonel H.M. W e r n e r was tevens genealoog en schreef een werk over
de Gelderse kastelen.
Onder de taalkundigen vraagt in de eerste plaats onze aandacht de hoekige figuur
van Dr R.C. B o e r , germanist en vooral uitstekend kenner van de Skandinaafse
talen en hun letterkunde en sagegeschiedenis, scherpzinnig en stout van verbeelding,
streng voor zichzelf en anderen, vereerd door zijn leerlingen, op wie hij een
onuitwisbare stempel drukte; man van talent ook en grote stuwkracht.
Dr G.A.J. H a z e u was een van de leden die de Wet van de Maatschappij ons
veroorlooft op te nemen zonderdat hun studie rechtstreeks betrekking heeft op de
Nederlandse taal- en letterkunde of een ander, verwant vak: zijn wetenschappelike
en maatschappelike werkzaamheid behoorden thuis in Oost-Indië. Dáár vooral heeft
hij in een moeilik overgangstijdperk en onder veelal ongunstige omstandigheden
gewerkt met het idealisme dat hem bezielde, met de innige belangstelling en het
vertrouwen in de Javaanse wereld die een uitvloeisel waren van zijn kennis van die
wereld en van zijn warm hart.
Ook Mejuffrouw Dr M.E. L u l i u s v a n G o o r , beoefenaarster van Sanskrit, Pali
en Indiese kultuurgeschiedenis, had enige jaren in de Oost vertoefd, haar gaven
voornamelik wijdende aan 't onderzoek van beeldhouwwerk op Java en elders.
P. R o o r d a verdeelde zijn aandacht tussen de Engelse taal, de klankkunde en
het doofstommenonderwijs, tot nut van alle drie.
De naam van de ingenieur W.F. L e e m a n s is in 't biezonder
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onafscheidelik verbonden aan de voltooiing van de Nieuwe Waterweg.
Een zeer merkwaardige persoonlikheid was Dr C. H o f s t e d e d e G r o o t , een
Nederlander die ver buiten de grenzen vermaard was. Zijn geweldige kennis van
de kunstgeschiedenis, zijn werkkracht en zijn toewijding aan de studie van de
schilderkunst maakten hem tot een criticus van de eerste rang en een vruchtbaar
schrijver van gezag; daarbij was hij een uitnemend organisator. De door hem
verzamelde kunstschatten heeft hij aan de gemeenschap nagelaten.
A.P.H. H o t z , een warm vaderlander, heeft den lande uitstekend gediend als
consul in het Oosten.
In de volle kracht van het leven ontviel ons J u s t H a v e l a a r , de schrijver van
bezonken essays en kritieken, een geestdriftig en religieus man, ethies en ernstig.
Als vervaardiger van ettelike toneelstukken, als bevorderaar van de
toneelspeelkunst en als journalist onderscheidde zich Jhr A.W.C. v a n R i e m s d i j k .
L.C. W e s t e n e n k , krachtig bestuursman in onze Oost, is ook als schrijver
opgetreden.
Eindelik, om met een der groten te eindigen: J a c o b v a n L o o y , schilder en
schrijver, behorende tot de eerste Hollandse prozaïsten van onze tijd. Het zal
voldoende wezen de herinnering aan hem bij U te verlevendigen; immers zoveel
anderen, die beter tot oordelen zijn bevoegd dan ik, hebben nog onlangs zijn
betekenis op treffende wijze onder woorden gebracht.
Onder onze buitenlandse leden is me alleen de dood ter ore gekomen van G u s t a a f
S e g e r s , een invloedrijk bestuurslid van de Vlaamsche Academie en een goed
Vondel-kenner, die zijn gehele leven heeft geijverd voor de verbetering van het
Nederlands lager onderwijs in België.
Ik verzoek U, door een ogenblik op te staan, hulde aan de nagedachtenis van onze
afgestorven medeleden te bewijzen.
Na deze plicht te hebben vervuld, wacht me een andere: U bezig te houden met
een verhandeling over een of ander onderwerp dat ligt binnen de ruime kring
waarover de Maatschappij haar belangstelling uitstrekt. Onvoorziene omstandigheden
hebben me genoopt om daarvoor een ander onderwerp te kiezen dan mijn
voornemen was, en korter te zijn dan me lief is; ik hoop dat Gij, in de overtuiging
dat U gaarne meer was gegund, genoegen zult nemen met 't weinige dat ik U kan
aanbieden; maar ik vrees dat sommigen van U opgelucht zullen zijn als ze vernemen
dat wat hun toegedacht was, nog taalkundiger zou zijn geweest dan dit.
Ik wil dan nu spreken over o n b e r a d e n t a a l i j v e r .
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Het zal U allen wel eens zijn overkomen dat Gij in een boek, een tijdschrift, vooral
in een ingezonden stuk, een aanmerking hebt gevonden over ‘slecht Nederlands’,
waarover de schrijver in verontwaardiging was ontstoken. Die aanmerkingen zijn
altijd goed bedoeld en dikwijls juist, maar ook niet zelden vlak ernaast.
Enkele voorbeelden zullen duidelik maken wat ik bedoel. Vrees niet dat ik het zal
hebben over de spellingen den en de, al zouden ze een rijke oogst beloven. Het is
mijn vaste overtuiging dat deze onderscheiding ook in geschrifte zijn natuurlike dood
zal sterven. Ευ γαρ εγω τοδε [?]οιδα κατα Φρενα και κατα ϑυμον εσσεται ημαρ οτ
αν ποτ ολωλη, en eens zal de dag aanbreken dat zelfs de Nieuwe Rotterdamsche
Courant en zijn medestanders het hoofd in de schoot zullen leggen, inziende dat
de strijd wanhopig is, en dat het bij slot van rekening, ook voor hunzelf, beter is om
stelselmatig de te schrijven zonder fouten, dan bij afwisseling de en den met heel
veel. Ook zal ik U niet onthalen op een verdediging van als na een comparativus of
na nooit, niemand en dergelijke woorden, een eeuwenoud en algemeen gebruik,
waar alleen dit tegen is dat als soms niet zo duidelik is als dan, maar dat, sedert
Huydecoper het bij vergissing een misslag heeft genoemd, te wijten aan de Hertog
van Alva, die ‘niet alleen de land- en Kerk-, maar ook... de taal-wetten 't onderste
1
boven smeet en verwarde’, voor velen een gruwel is gebleven, vaak zonderdat ze
zich bewust waren of zijn om welke reden. Evenmin zal misplaatst purisme ter sprake
komen, of bekrompen stadhuistaal, die bij voorbeeld al, reeds en zelfs alreede
minacht en enkel bereids gedoogt.
Mijn punt van uitgang is een noot onder een Kamer-overzicht in een van onze
grote bladen, waarin aanmerking werd gemaakt op de ‘wonderlijke wisseling van
enkelvoud en meervoud’ in 't volgende foeilelike zinnetje uit een wetsartikel: De
e c h t g e n o o t van de in dit artikel van het lidmaatschap u i t g e s l o t e n e n kan
evenmin lid van den raad zijn. ‘Als ware in Nederland polygamie mogelijk’, voegt
2
de steller van de noot erbij . Inderdaad is in dit geval de wisseling van enkel- en
meervoud wat zonderling, ten minste wat ‘echtgenoot’ en ‘uitgeslotenen’ betreft.
Men zou aldus kunnen lezen: De v r o u w e n (e c h t g e n o t e n ) van de p e r s o n e n
die door dit artikel zijn uitgesloten, kunnen evenmin lid van de raad zijn of beter: De
v r o u w van i e m a n d die ... uitgesloten is, kan’ enz. Onder alle omstandigheden
blijft echter ‘lid’ enkelvoud, en ofschoon er in de zin De v r o u w e n kunnen evenmin
lid van de raad zijn ook wisseling van getal is, kan men die niet ‘wonderlijk’ noemen,
evenmin als in: De u i t g e s l o t e n e n mogen hun v r o u w geen lid van de raad
laten worden, dat zeker de voorkeur verdient boven De u i t g e s l o t e n e n mogen

1
2

1

B. Huydecoper, Proeve , blz. 128 en 130.
N.R. Ct 8 Mei 1930, Ochtendblad C.
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hun v r o u w e n geen lid van de raad laten worden’, al ligt de gedachte aan polygynie
hier niet zo voor de hand, als straks die aan polyandrie. De aanmerking van de
overzichtschrijver blijkt dus wel gegrond te zijn geweest, maar verscheiden andere
over de wisseling van enkel- en meervoud zijn het niet. Een voorstel, bij voorbeeld,
om ‘lid’ in ‘leden’ te veranderen (De echtgenoten van de uitgeslotenen kunnen
evenmin leden van den raad zijn) zou men kunnen beschouwen als een staaltje
van onberaden taalijver, want de vraag is niet: ‘Wat moet men?’ maar: ‘Wat doet
men?’ en in 't Nederlands zegt men nu eenmaal: Ze worden l i d , en niet: Ze worden
l e d e n van de vereniging. Ik geloof dat in zulke gevallen het vaak geroemde en
vaak gesmade taalgevoel een betrouwbare gids is, mits men het gelegenheid geeft
om behoorlik te werken. Dat mag ons echter niet verhinderen om te trachten ons
rekenschap te geven hoe of het nu eigenlik gesteld is met die wisseling van enkelen meervoud. We bespeuren dan soms dat die is uitgesloten, m.a.w. dat mnaar één
van de twee numeri mogelik (d.w.z. algemeen gebruikelik) is. Vervangt men b.v. in
de zin De moeders kwamen met de kinderen mee of De moeders van de kinderen
waren er ook 't eerste meervoud door 't enkelvoud: De m o e d e r kwam met de
kinderen mee enz., dan verandert de betekenis: de kinderen zijn dan allemaal van
dezelfde moeder; terwijl in De kinderen brachten hun m o e d e r mee van verscheiden
moeders sprake kan zijn, evengoed als in De kinderen brachten hun m o e d e r s
mee. Zo ook: De soldaten schoten hun g e w e e r of hun g e w e r e n af, daarentegen:
De g e w e r e n van de soldaten ketsten, terwijl Het g e w e e r van de soldaten ketste
ongewoon is. 't Woord dat het eerste staat, is gewoonlik meervoud, om een heel
natuurlike reden. Gaan we na hoe het vroeger was, of hoe de toestanden in andere
talen zijn, dan vinden we verschillen. In oude tijden was 't enkelvoud zeker niet
minder gebruikelik dan tegenwoordig, maar een vaste regel is er evenmin te geven.
De weifeling is makkelik te begrijpen. Immers men kan elk bestanddeel van een
menigte afzonderlik beschouwen: ieder kind heeft zijn eigen moeder, iedere soldaat
zijn eigen geweer; maar men kan ook al de leden samenvatten. Het komt er maar
op aan, welke voorstelling in ons bewustzijn op een gegeven oogenblik op de
voorgrond staat. Zo zal men allicht zeggen: ze trokken hun z a k d o e k uit hun (de)
z a k , maar: de mensen wuifden met hun z a k d o e k e n : in 't eerste geval stelt men
zich de beweging van elk persoon afzonderlik voor, in 't laatste ziet men in zijn
gedachten een menigte wapperende zakdoeken. Waar op het meervoudige van het
objekt de nadruk valt, wijkt 't enkelvoud voor 't meervoud, b.v. in ze staken hun (de)
h o o f d e n bij mekaar (bijeen), de soldaten zetten hun g e w e r e n aan rotten. En
natuurlik ook zij staken hun h a n d e n omhoog, tegenover zij gaven hem allemaal
een (of de) h a n d . Veelal is de grens niet scherp, b.v. We zullen onze v r o u w
meenemen
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en We zullen onze v r o u w e n meenemen: bij 't ene bedenkt men dat elke man met
zijn eigen vrouw zal gaan, bij 't andere dat 't hele gezelschap met zijn vrouwen zal
komen; ten minste men kán het bedenken. Meestal blijft de voorstelling in zo'n geval
vaag.
In staande uitdrukkingen is 't individualiserende enkelvoud de regel: ze trokken
h e t z w a a r d (desnoods: d e z w a a r d e n ), vooral in figuurlike zin: ze trokken
h e t z w a a r d (verhieven hun s t e m ) tegen de misbruiken, ze streken hun h a n d
over hun ('t) h a r t , ze bogen 't h o o f d voor het gezag van de meester, de
aanvoerders raakten hun (h e t ) h o o f d kwijt, alsook ze waagden hun l e v e n . In
sommige andere talen wordt ook in dit geval het meervoud gebruikt; zoals U bekend
is, o.a. in 't Engels: the leaders lost their h e a d s , they risked their l i v e s .
Bij ons bestaat er echter geen reden om te ijveren voor een schijnbaar redelike
vereffening van 't gemis aan overeenstemming, behalve waar ons taalgebruik die
voorschrijft.
Een mikpunt van veel pijlen is de vorm enigste geweest. Het Woordenboek der
1
Nederlandsche Taal, op Eenig , zegt ervan: ‘In deze beteekenis (‘waarvan er geen
tweede is; waarmede geen ander te vergelijken is’) in de spreektaal, vroeger ook
in de schrijftaal, niet zelden in den overtreffenden trap.’ Er volgen voorbeelden uit
2
Berkhey, Bilderdijk en Geel . Rechtstreeks afgekeurd wordt de enigste niet, maar
de woorden ‘vroeger ook in de schrijftaal’ bevatten maar de halve waarheid en
verduisteren dat men de vorm nog bij tal van goede hedendaagse schrijvers kan
aantreffen. Is deze superlatief wezenlik verkeerd? On-Nederlands is hij zeker niet,
want hij komt nergens zo vaak voor als in onze taal en is in allerlei Nederlandse
tongvallen uiterst gewoon. Hoe natuurlik de neiging is om, naar 't voorbeeld van
eerste, laatste beste enz., deze superlatief te gebruiken, bewijst b.v. Engels onliest.
En Corneille's Horace behelst de prachtige regels: Je verrai mon ami, mon plus
3
unique bien, Mourir pour son pays, ou détruire le mien . Wie 't voorrecht heeft gehad
deze verzen te horen van de lippen van een grote Franse toneelspeelster, zal geen
ogenblik twijfelen, of 't gebruik van dit plus unique bezit een biezondere bekoring
die unique alleen zou hebben gemist; ondanks Voltaire's aanmerking: ‘Plus unique
ne peut se dire’, waarop Corneille had kunnen antwoorden: ‘Mais il se dit’. In 't
Nederlands bestaat ook wel degelik een waarneembaar onderscheid tussen enige
en enigste, al mag het dan niet streng worden volgehouden: enigste is inniger dan
enige. Stel dat Gij iemand vraagt: ‘Is dit je enige zoon? en hij antwoordt: ‘Het is het
enigste kind dat ik nog overheb, dan voelt Gij onmiddellik een hoeveel groter diepte
van bewogenheid de laatste vorm ver-

1
2
3

Wdb. 3, 3831.
Een ouder voorbeeld b.v. bij Bontekoe (uitg. Hoogewerf 95, 1).
Horace 1, 2, 7.
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raadt. Heel Nederland bezigt dageliks deze superlatief, zelfs versterkt tot de
allerenigste; uitnemende schrijvers als Staring en Geel hebben hem niet versmaad;
durft men dan werkelik de waanwijsheid zo ver te drijven, dat men hem in de ban
doet? Ja, waarom eigenlijk? Omdat ongeveer hetzelfde kan worden bereikt met de
enige? Dat is toch geen reden! Men kan evengoed beweren dat Maria van
Reigersberch in haar brieven haar man niet met Atderliefste had mogen aanspreken
omdat Liefste voldoende was geweest en hetzelfde zou hebben betekend. Als
Staring zegt: Maar ginds verneem ik ooren, Die na het laatste woord graag nog een
laatster hoeren, en daardoor de heilige grammatika met voeten treedt, dan vindt
men dat te recht geestig en vergefelik - maar de enigste mag niet! Als de vorm
zonder -ste naast middelste niet was uitgestorven, zouden de bevitters van enigste
ook middelste wel verwerpen.
Van enigszins andere aard is het volgende. Een inzender maakt in Taalwacht,
de nuttige rubriek van Neerlandia, aanmerking op de gedrochtelike kombinatie te
1
Den Helder . Uitstekend, maar hij gaat voort: ‘men behoort in zoo'n geval te schrijven:
...ten Helder. Evenals men niet moet schrijven: te Den Briel, maar: ten Briel. Niet:
te Ter Neuzen, te Ter Apel enz., maar eenvoudig: ter Neuzen, ter Apel, en zelfs, al
klinkt dat vreemd: ten Haag, en niet: te Den Haag’. Gelukkig schijnt deze inzender
nog geen bekeerlingen te hebben gemaakt. Als hij even had nagedacht wat hijzelf
zegt, zou hij anderen niet de raad hebben gegeven om vormen van enige eeuwen
her neer te schrijven, niet hebben verlangd dat ze zich belachelik maakten met
iemand ‘ten Haag’, ‘ter Apel’ of ‘ter Neuzen’ te laten wonen, maar hebben ingezien
dat men ‘in den Haag’, ‘in ter Apel’, ‘in ter Neuzen’ woont. Is het dan strikt noodzakelik
om ook in andere gevallen te door in te vervangen? Dat volgt er m.i. niet uit. Natuurlijk
is in altijd goed, maar het wat ouderwetser gebruik van te is nog zo gewoon, dat
men het niet af kan keuren. In het Hollands van de zeventiende eeuw, toen, zover
men kan nagaan, bij stedenamen beide preposities in zwang waren, b.v. te
Amsterdam en in Amsterdam, hoorden groepen als ten Haghe waarschijnlik al tot
de zuiver papieren vormen, die alleen in bepaalde gevallen werden geschreven en
niet meer gezegd.
Een uitdrukking die vaak wordt veroordeeld is niets geen, dat hetzelfde betekent
als volstrekt geen of in 't geheel geen, b.v. De jongen had niets geen lust om naar
school te gaan. We hebben hier het enige overblijfsel in de beschaafde taal van
een oud gebruik, in alle Germaanse talen welbekend, namelik de herhaalde
ontkenning. Andere gevallen als nooit geen, nooit niet maken nu een onbeschaafde
indruk, maar men weet dat het

1

Neerlandia, Juli 1929, blz. 113.
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enkele eeuwen geleden anders was gesteld, en dat de verdwijning van zulke
herhaalde ontkenningen, die psychologies geredelik te verklaren zijn, veroorzaakt
is door de invloed van de Latijnse grammatika, volgens welke twee negaties mekaar
‘opheffen’. De reden dat niets geen aan de ondergang ontsnapt is, zal wel zijn dat
hierbij de mogelikheid van misverstand volslagen afwezig is; zoals men onmiddellik
zal voelen als men twee zinnetjes als Hij had nooit geen lust om naar school te gaan
en Hij had niets geen lust om naar school te gaan met mekaar vergelijkt. In de
tweede zin kan niets geen maar één betekenis hebben, nl. ‘volstrekt geen’, terwijl
nooit geen in de mond van onbeschaafden betekent ‘nooit’, in de mond van
beschaafden ‘altijd’. Er is dan ook niets geen bezwaar om de uitdrukking niets geen
in geschrifte te bezigen.
Een tijd geleden trof mij in een ingezonden stuk tussen ettelike verstandige
raadgevingen deze vermaning: ‘Wacht u voor te meer en te minder, als bedoeld
1
wordt vooral en vooral niet’ . Tevergeefs vroeg ik me af wat de schrijver tegen die
beide uitdrukkingen had. Waarschijnlijk hield hij ze voor ‘vreemde indringers’, en ik
wil niet stellig betwisten dat ze wel vertaald kunnen zijn uit Frans d'autant plus ‘vooral’
en d'autant moins ‘vooral niet’, maar honderden Nederlandse uitdrukkingen verkeren
in 't zelfde geval. Aan de enige taal van een naburig volk waarin woordelik
overeenkomstige bestaan, nl. 't Engels (the more - the less), kunnen ze niet ontleend
2
zijn, omdat altans te meer al te vinden is in - de Statenbijbel : Het is eeniger wijse
gemeyn broot, te meer dewijle heden ander in de vaten sal geheylight worden. Duits
umsomehr en umsoweniger komen niet in aanmerking. Het is me nog steeds niet
helder wat voor bezwaar de inzender had, en hoe hij er toe gekomen is de
uitdrukkingen af te keuren.
Daarentegen ben ik het helemaal eens met de voorafgaande zin in het zoeven
bedoelde stuk: ‘Gebruik niet meerdere voor verscheidene’, o.a. omdat het absoluut
gebruik van de comparatief in 't Nederlands beperkt is tot beter ‘weer gezond,
genezen’. Maar als sommige anderen nu ook gaan ijveren tegen meerder in de
betekenis van ‘groter’ (b.v. in meerdere mate, onze meerdere voortreffelikheid), dan
zijn ze van de wijs, want in dit gebruik is meerder, ofschoon tegenwoordig wat
ouderwets, Nederlands van 't zuiverste water, terwijl in 't Duits mehrer als comparatief
de

sedert de 18 eeuw onbekend is, in tegenstelling met de pluralis mehrere
‘verscheiden’, ‘ettelike’, een vertaling van Latijn plures of Frans plusieurs.
Een uitvoerige behandeling zou de woordschikking verdienen. Soms worden
woordschikkingen afgekeurd die heel gebruikelik zijn en allerminst on-Nederlands.
Een voorbeeld levert het vol-

1
2

Neerlandia, Nov. 1918, blz. 178, overgenomen uit het Alg. Handelsblad.
1 Sam. 21, 5.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1930

19
gende geval. Er werd eens een wedstrijd uitgeschreven in 't verbeteren van foutieve
1
zinnen . De eerste luidde: Ik kon niet vermoeden, dat de persoon, die mij inlichtingen
vroeg naar den juisten weg naar A., de reeds lang gezochte misdadiger was. Zeker
geen staaltje van losse zinsbouw en fraaie woordekeus! De beoordelaars van de
ingekomen antwoorden namen evenwel genoegen met een ‘verbetering’ die behalve
omtrent voor naar geen andere wijziging bevatte dan een kleine verschikking; als
volgt: Ik kon niet vermoeden, dat de persoon, die mij inlichtingen naar (omtrent) den
2
juisten weg naar A. vroeg, de reeds lang gezochte misdadiger was . Al zou een
Duitser deze woordschikking, met 't verbum aan 't einde van de lange relatieve
bijzin, zeker hebben toegejuicht, in 't Nederlands verdient die zeker niet de voorkeur.
De overweging van de beoordelaars zal geweest zijn dat inlichtingen en naar
(omtrent) den juisten weg bij elkaar hoorden. Ze hadden in haast elk Nederlands
gesprek of geschrift tal van bewijzen kunnen vinden dat het daarom geenszins nodig
was ze vlak achter mekaar te zetten. De gewraakte zin werd er door de verschikking
vooral niet mooier op.
Hoe zijn nu zulke aanmerkingen te verklaren? Ten dele hieruit dat een volstrekt
betrouwbare maatstaf veelal ontbreekt, dat de grens tussen ‘goed’ en ‘slecht’
Neerlands vaak niet is te trekken, dat de smaken verschillen, maar in verscheiden
gevallen berusten ze eenvoudig op gemis aan kennis of taalbegrip, op gebrek aan
nadenken of op zogenaamd logiese redenering. Al jeukt bij het lezen van de
beweringen van de schijnbare taal- verbeteraars menigeen de pen in de hand om
daartegen op te komen, men legt die gewoonlik al gauw mistroostig weer neer, in
de overtuiging dat het niets zou baten. Vooral de bestrijding van ingezonden stukken
lijkt onbegonnen werk. Toch is het wel de moeite waard zichzelf en anderen eens
rekenschap te geven hoe dikwijls zulke ondoordachtheden klakkeloos worden
neergeschreven (uitspreken doen we ze allemaal, laten we ons dat niet ontveinzen),
en het vooroordeel waarvan ze getuigen te bestrijden. Verzet er tegen lijkt me ten
slotte evenmin wanhopig als de strijd tegen zekere grammatikale fossielen.
ste

En hiermee verklaar ik de 164 vergadering van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde geopend.

1
2

Neerlandia, Sept. 1928, blz. 143.
Neerlandia, Februari 1939, blz. 30.
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Bijlage II. Voordracht van D Jozef Muls.
1

De nationale beteekenis van Guido Gezelle

Dit plechtig eeuwgetij van Guido Gezelle heeft ons weer terug gevoerd naar zijn
glorie en naar zijn oorsprong. Alles is over hem deze laatste maanden gezegd
geweest en men zal dan ook van mij niets anders verwachten dan de herhaalde
uiting onzer liefde en bewondering.
Het leven van dezen dichter, wanneer wij het overschouwen van de wieg tot aan
het graf, is wel wat wij, in den vollen zin van het woord, mogen noemen: een schoon
leven.
Hij werd geboren in een bloementuin en te midden van de oude en
eerbiedwaardige steenen van Brugge die toen, in het jaar '30, - het jaar wellicht van
onzen diepsten kultureelen ondergang, - ons heiligste bezit waren, omdat zij ons
herinnerden, met de melancholie die eigen is aan alle dingen die sterven en verloren
gaan, aan de grootheid van een verleden dat reddeloos voorbij scheen.
Maar dat leven, begonnen bij het luiden van klokken uit oude kerken, het geuren
van bloemen, het schuifelen van vogelen, het choorgezang van kloosterlingen en
begijntjes, is allerminst een sprookje geweest in zijne verdere ontwikkeling.
Indien wij spraken van een ‘schoon leven’, dan moet zulks verstaan worden in
den zin van een diep-doorploegd, tragischgroot leven, vol weelde van ziele-vreugde
en -geluk, maar tevens ook vol droeve ervaringen van onverstand, miskenning en
wantrouwen, zooals het wel niet anders te verwachten viel voor een zoo groot
mensch in een zoo klein land.
De smartelijke tegenstellingen volgen elkaar op van den aanvang tot het einde.
Dit sprookjes-prinsje dat in een koets met witte paarden bespannen ten doop werd
gevoerd, dit geniale

1

Deze rede hield de heer Muls ook bij de Gezelle viering te Gent op 21 Mei 1930, vide Verslagen
en Mededeelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde over
Mei 1930, p. 217-219, 239-253. De titel is daar ‘Guido Gezelle, zijn grootheid en zijn macht’.
De tekst wordt met goedvinden van de Kon. Vl. Ac. hier herdrukt.
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werkmanskind is voor zijn onderricht moeten gaan bedelen te Roeselare en te
Brugge en werd slechts met voorspraak tot de priesterwijding toegelaten. Als
professor van poësis in het Klein Seminarie der Mandelstad kent hij eeg oogenblik
van hoogst geluk, levend met en voor een door hem bezielde jeugd en de schoonheid
brekend als brood voor hongerige zielen, om daarna afgezet te worden,
buitengeschopt en voor altijd ter zijde gehouden. Hij had nochtans toen reeds, in
1858, wanneer de romantiek van Jan van Beers nog hoogtij vierde, met zijn
‘Dichtoefeningen’ en ‘Kerkhofblommen’ aan zijn volk de schoonste verzen
e

geschonken die in de 19 eeuw wellicht in de Nederlanden werden geschreven. Als
een mensch die aan lager wal zou zijn geraakt, wordt hij van de eene functie naar
de andere verzonden, overal onbruikbaar, gevaarlijk of ongewenscht en uit de
zieletreurnis van die dagen, in 1862, zien wij spijts alles ‘Gedichten, Gezangen en
Gebeden’ opstijgen als wierook en de blijheid om het leven ongeschonden bewaard
gebleven, tot de miskenning over hem meester werd en de donkere jaren van zwijgen
intraden. In parochiedienst zal hij zich voortaan afsloven: in Sint Walburgis te, Brugge
(1865) in Onze Lieve Vrouwe te Kortrijk (1872), aan onoogelijke weekbladjes
collaboreerend, als ‘Reinaert de Vos’ of ‘Rond den Heerd’, met bijdragen over
klein-steedsche politiek en kinderlijke verhalen voor het volk. Maar in die somberste
jaren van schijnbaren geestelijken ondergang verwerft hij die verbazende taalkennis
die hem zou toelaten, wanneer het verdriet was geluwd en het hart weer begon te
bloeien, in ‘Liederen, Eerdichten et Reliqua’ en daarna in ‘Tijdkrans’, ‘Rijmsnoer’ en
‘Laatste Verzen’ met een luister van woorden te spreken over al het zichtbare van
Gods schepping en de geheimenissen van de menschenziel, over het
allereenvoudigste en tevens over het meest gecompliceerde en het wijsgeerig
diepzinnige van de mystieke verheffing om daarna, in 1899 in een nonnenklooster
te gaan sterven bij het kleppen van de beeklokjes, het schuifelen van de vogelen,
het geuren van de bloemen door den avond, zooals het was geweest toen hij ter
wereld kwam.
Men houdt zijn hart vast wanneer men dat gedurig-gejaagd en onzeker leven
overschouwt en daarbij bedenkt dat hij de volmaakste dichter is geweest die
e

Vlaanderen sedert de 17 eeuw heeft voortgebracht en hij ons thans voorkomt als
een geweldig en onbedwingbaar vuur, als het eeuwig lyrisme dat vol poëtische
verrassingen en inspiraties uit diepten van menschelijkheid oplaait, nu eens, op
plechtigen toon, het grootsche en algemeene, het edele, ja zelf het epische en
heroïsche van ons geestelijk lotgeval vertolkend, dan weer, met het versierde van
stafrijm en woordenspel zingend van de lieftalligheid der aarde om het nederigste
kruidje aan onze voet te verheffen in het licht der schoonheid.
Hij stond boven misère en verdriet. Hij leed, maar de stoffelijke dingen konden
hem niet meer raken, omdat hij meester
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van zijn ziel was geworden. Onder zijn door de jaren ros-geworden priesterkleed
droeg hij, ongeweten en ongekend door zijn tijdgenooten, den hoogsten adel van
ons ras.
Hij verschijnt ons daarbij als een zoo beminnelijk, uitzonderlijk man dat wij als tot
e

een vader naar hem opzien en hij, evenals Maerlant op het einde der 13 eeuw,
ook voor onzen tijd den naam verdient van Vader der Dietsche dichteren algader.
Wanneer wij ons even willen herinneren dat hij de tijdgenoot is geweest van Wagner,
Berlioz en César Franck in de muziek; van Manet, Gustave Moreau, Claude Monet,
Pissaro, Cézaane, Gauguin, Degas, Renoir, Segantini, Burne Jones, Whistler en
Boecklin in de schilderkunst; van Rodin en Meunier in de plastiek; van Ibsen,
Nietzche, Zola en Tolstoj in de letterkunde, al zoo vele namen en tegenstellingen
die het verwarde, onsamenhangende en onverzoenbare van idealisme en
materialisme, van romantiek en naturalisme, van neo-mystiek en -christianisme,
e

van athéisme, socialisme en anarchie in de 19 eeuw vertegenwoordigen, dan
worden wij pas bewust van Gezelle's uitzonderlijke beteekenis en grootheid.
Hij stond buiten het delirium dat de tweede helft van de voorbije eeuw scheen te
hebben aangegrepen. Hij bleef vreemd aan die opeenstapeling van alle
kunststrekkingen en levensopvattingen. Ter zijde van het tumult van een tijd, die
ons aan de verwarring der talen aan den voet van den Babeltoren herinnert, klonk
zijn stem, klaar en onberoerd, als de zang van een vogel bij de beek, in het loover
of het riet.
Zijn werk is in de eerste plaats eene herschepping van het schoone Vlaanderen.
Er is niets onder onzen hemel dat hij niet heeft beschreven en bezongen. De liefde
voor de uiterlijke, zinnelijk-waarneembare wereld is fundamenteel bij Gezelle. Hij
minde de schoonheid der wereld waarin hij leefde. De wereld voor hem was
Vlaanderen. Door al zijn verzenbundels heen doemt het vertrouwde landschap voor
ons op in het wisselend licht der elkaar opvolgende seizoenen. Zijn verzen reekten
zich van zelf tot een Tijdkrans, een Rijmsnoer om en om het jaar. Wij genieten van
zijn lente die als met een tumult van legerscharen de aarde overrompelt; van de
glorie van zijn zomer met den gloed van de zon, den zang van het koren, de
regenvlagen en den donder; van den weemoed van zijn herfst met de volgeladen
fruitboomen, de bamisbosschen die goed rieken, de boomen die hun vonnis wachten,
schooner in 't sterven dan in 't leven; van den rouw en de verlatenheid van zijn
winter, met de ‘kinders van de locht, de gesneeuwde blommigheden’, de spree van
witheid ongemeten over de aarde, den ruwrijm en zijn kristalen woestijn vol
wonderen, de kraaien en de raven.
Hij vluchtte steeds de menschen en de stad voor de eenzaamheid van den buiten.
Hij nam de ruimte in zich op, zag den
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schoonen bouw van het heelal en luisterde naar de muziek der sferen. Van de
beschouwing van den macrocosme boog hij zich neer naar den microcosme en wist
uit het eindeloos-kleine schatten naar voor te halen: de bloemen langs den
watergracht, een leeksken licht, een spin, een vlieg, een slekke, een schrijverken,
de rose en witte pareltjes van den hagedoorn, de donderbare op een oude dakpan,
een dopken mos tusschen verweerde steenen... Hij kende het wezen en het
stemgeluid van alle vogelen: duiven en musschen, eksters en spreeuwen, meezen
en zwaluwen, en hij zong den zang van leeuwwerk, koekoek en nachtegaal. Hij zag
boven de aarde, tegen den hemel, de groote gestalten van de boomen: wilgen en
abeelen, eiken en linden, den hulst, den beuk, den berk, de dorenhagen en den
espenboom, de appel- pereen kriekelaars, de populieren en den vlienderboom, de
esschen en de iepen, de dennen, de olmen en platanen. In de weiden vol bloemen,
in de malsche meerschen, vol nieuw gras, onder het varen van de wolken door de
blauwe luchten, stonden de runders te grazen of draafden de veulens en de paarden.
Over de deining der omgeploegde akkers, door de velden vol vlas of vol koren,
langs de boorden van de Leie... schreed de mensch met zijn eeuwige,
onveranderbare gebaren: de ploeger en de maaier, de pikker en de zaaier, de
spaman, de bleekersgast en de berdzager. Hij had alles in de klare spiegelen van
zijn oogen opgenomen en geborgen in de schatkamers van zijn hart. Hij had genoeg
met Vlaanderen. Hij vroeg of verlangde naar niets anders. Het was voor hem het
paradijs.
De schoonheid van de wereld daarbuiten stond in volmaakt evenwicht met de
verbeelding die ervan in zijn binnenste geboren werd. Terwijl in de Provence, op
een zelfden tijd, het hart van Van Gogh letterlijk opbrandde in tot krankzinnigheid
doorgevoerden strijd om de wedergave der natuur, bleek Gezelle de harmonische
kunstenaar die rustig en zeker zijn taak van ziener, van lieven speelman en van
zoet-gevooisden vinder vervulde. Zijn verzen, die ook hij besproeid had met zijn
tranen en bedauwd had met zijn zweet, droegen geen spoor van de pijn en de smart
waarin zij werden gebaard. Zij waren de van-zelf-sprekende, onbevooroordeelde,
onbaatzuchtige, ontroerde omschrijving van de duizend lieve uitzichten der dingen.
Gezelle bezat de onverstoorbare objectiviteit van een klaren spiegel, de plastische
passiviteit van diepe stille wateren. Hij was geen piekeraar over wereldproblema's,
hij heeft zich zelf nooit uitgegeven voor een hervormer: Hij was de zingende vogel!
Hij was geen programma-mensch, hij meende niet dat hij nieuwe rhythmen bracht
en nieuwe geluiden: alle rhythmen waren de zijne! Hij doceerde of oreerde niet, hij
argumenteerde niet, hij was: heel en al liefelijkheid! Hij vocht niet met tijdschriften
en manifesten tegen het oude en uitgediende, hij orakelde niet over wat de nieuwe
dichtkunst zijn moest: hij zong en zijn verzen in
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al den eenvond hunner behandeling zijn als de bloeseming van de lente omdat zij
ontloken in het sprookjesland van zijn kinderlijk hart. Zij hebben den reuk onzer
aarde en rivieren, den geur onzer bloemen, boomen en kruiden.
Er is wellicht nog niet genoeg gewezen op den samenhang van Gezelle's
natuurgedichten met het werk van onze impressionistische schilders die zijn
tijdgenooten waren en de eigen omgeving evenals hij ontdekt hebben en verheerlijkt.
Ontegensprekelijk is de gelijkenis die er bestaat tusschen gedichten als
‘Casselkoeien’ en het schilderij: ‘De kudde die door de Leie waadt’ van Claus,
tusschen avonden en nachten van Gezelle en avonden en nachten van Heymans
of Verstraeten.
Ik geloof niet dat de impuls in dezen van den dichter op de schilders zou zijn
uitgegaan. Er dient eerder van een onbewuste onafgesproken, gelijktijdige verhouding
tot de natuur gesproken te worden. Doch het werk van dichter en schilders mag
beschouwd als de zich-bij-elkaar-aanpassende uitspraak van een inzettende
bloeiperiode onzer kultureele ontwikkeling, die hare hoogste uitspreekbaarheid
beleefde in het aanvaarden, in het waardeeren van den eigen Vlaamschen bodem,
de wereld waarin wij door afkomst en geboorte beschikt waren te leven en die onze
gedachten en gevoelens het gemakkelijkst moesten bevruchten. Het werk van
dichter en schilders wordt, aldus gezien, het eerste en klaarste teeken van ons
Vlaamsch-nationaal bewustzijn, dat is de erkenning dat de eigen vertrouwde
omgeving voor ons de ideale is en alle andere vreemde schoonheid voor ons
geestelijk welzijn te boven gaat.
Het vlaamsch-nationaal karakter van Gezelle's werk zal ons overigens niet ontgaan
wanneer wij even zijn strijdliederen en zijne bespiegelingen op ons historisch verleden
bedenken. Want wij mogen het niet vergeten: deze spontane maagdelijk-frissche
natuurdichter die zoo afzijdig bleef staan van allen strijd en rumoer, heeft stukken
geschreven die als de oproer klinken van een heel volk, die, als zijn Leeuwendans
uit ‘Groeninghe’ aanzetten met het geweld van een niet meer te remmen opstand:
Harop! Harop! De Trompe steekt!
De boeien los, de banden breekt!
Ten vijand in! dat op zijn schansen
De Leeuwen dansen!

Guido Gezelle heeft als Conscience, Rodenbach, Julius de Geyter en anderen het
historisch verleden van Vlaanderen bezongen, omdat hij er de uitzonderlijke
beteekenis van kende als hefboom voor de herwording van een volk. Het is omdat
de Vlamingen na het lezen van den Leeuw van Vlaanderen door Conscience, zich
weer de afstammelingen gingen voelen van de gemeente-
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helden, dat zij tot hunne raszelfstandigheid zijn willen terugkeeren en de Vlaamsche
beweging een volksbeweging is geworden. Zijn de moderne Grieken ook zóó niet
tot stand gekomen? Het is omdat zij meenden de afstammelingen te zijn van Miltiades
en Epaminondas, van Themistocles en Pericles dat zij zich weer een natie voelden
en hun droom van het Groot-Griekenland uit de oudheid wenschten te verwezenlijken.
De vele gedichten van Gezelle aan de Broeltorens van Kortrijk, aan Breydel en de
Coninck, aan Groeninghe en den Guldensporenslag gewijd zijn sprekende
getuigenissen van zijn nationaal bewustzijn en zijn wil om onder zijn landgenooten
de rasfierheid weer op te wekken, die verloren was geraakt.
Hij vond in de taal den band die hem aan zijn volk en zijn volk aan zijn grootsch
verleden vasthechtte. De kennis van het verleden en de eigen volmaakte
meesterschap over de taal deden hem, beter dan wie ook, de ontaarding van zijn
tijd inzien. De letterkundige overlevering was verbroken. De gedurige wisselwerking
tusschen schrijvers en publiek was verloren gegaan. Een levende letterkunde,
doorloopende getuigenis eener nimmer gestremde beschaving bestond niet meer.
Wij hadden te wachten tot Conscience kwam om weer opnieuw te leeren lezen. Het
genie moest fataal bij ons vereenzaamd blijven.
Om den toestand van toen ten volle in te zien, moet men maar even bedenken
wat een verschil van allure er bestaat tusschen Gezelle en Mistral, zijn
nationalistischen tijdgenoot. Hoe gene was de obscure ‘zeerelooper’ van een
provincie-nest, altijd op de baan in parochiedienst voor patronaten, ziekenkassen
en broederschappen, terwijl die andere, met zijn grooten vilt, als een koning uitstak
boven de Provence, door een staf van Felibres gevierd werd als een magiër, als de
Star die rees boven de zonbeschenen romeinsche ruïnen van Arles, van Nimes en
van Orange.
Maar door het voortbestaan der onsterfelijke taal kon de solidariteit tusschen
heden en verleden bij ons weer worden hersteld.
Gezelle heeft de levend-gesproken volkstaal opnieuw vastgeknoopt aan de oudste
literatuur die wij bezaten. Hij heeft haar van verwaarloozing en ontaarding gered.
Hij heeft haar een onvergankelijken luister verleend door ze te doen zingen in de
muziek van zijn vers en tot het fijnste instrument te maken ter uitbeelding van de
edelste gedachten en emoties. Hij deed voor de Vlaamsche taal wat Ronsard gedaan
heeft voor het fransch en Dante voor het italiaansch. De Nederlandsche taalboom
bloeide weer in Vlaanderen vol witte en rose bloesems en duizend vogelen zongen
in zijn bladerkruin. Het genie van een groot dichter had zich tegen de
tijdsomstandigheden en een onafwendbaar zich voltrekkend noodlot onverwinbaar
opgesteld met de almacht van het schoone woord.
Door de taalstudie op groote schaal van West-Vlaanderen tot Limburg onder het
jong geslacht te bevorderen heeft Gezelle aan
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heel de Vlaamsche literatuur een nieuw leven verzekerd. Hij wist te goed dat hoe
meer Vlaamsche schrijvers en dichters van waarde er zouden opstaan, hoe sterker
heel het ras er zou bij worden. Een volk dat in zijn literatuur bestaat en erkend wordt
kan niet meer vergaan en hoe ondergeschikt zijn toestand tijdelijk nog moge wezen,
moet het vroeg of laat zijn volle zelfstandigheid bereiken. Het is niet zoo zeer door
parlementsakten dat een natie tot de volle ontplooiing harer mogelijkheden wordt
gebracht. De politiek plukt hier slechts de vruchten van de jarenlange stille werking
der literatuur. Zij doet slechts in wetteksten vastleggen wat in feite geestelijk reeds
was veroverd.
De drang bij Gezelle om het heden weer op het beschavingspeil van het verleden
te brengen, ontlokten hem die bittere aanklachten tegen de verbastering der hoogere
standen:
Het bloed des volks roept Vlaamsch
en gij ge en hoort het niet!
De Vlaming staat zijn eigen taal en zeden af
hij en mag niet
De Vlaming wilt van ander taal en zeden zijn
hij en kan niet
De Vlaming heeft op 't einde van 't spel
noch dit, noch dat niet.

Hij vermaant met strengheid tegen den vloed van verfransching:
Weg met de tale
die niemand en spreekt
hoe edel dan ook
zij moog heeten.

en als de heraut van een heel volk richt hij zich op met deze woorden:
Gij zegt dat 't Vlaamsch te niet zal gaan
't en zal
dat 't Waalsch gezwets zal boven slaan
't en zal
Dat hopen, dat begeren wij
dat zeggen en dat zweren wij
zoo lang als wij ons weren wij
't en zal 't en zal
't en zal

Tot de schare roept hij kort en klaar:
Die geen taal heeft
is geen naam weerd
waar geen taal leeft
is geen volk.
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en het klinkt als het hoog gebod van een volksleider:
Wees Vlaming dien God Vlaming schiep
Wees Vlaming zeg ik U
Die gisteren nog ontvlamingd sliep
Herwake Vlaming nu.
Die Vlaming is moet Vlaming zijn
Dat moet hij. Niet een deel
Van Vlaming en al 't ander schijn
Maar Vlaming zijn geheel.

Als het testament van een die zich ten volle bewust is van zijn nationaal dichterschap
en zending, lezen wij de volgende voor elk Vlaamsch hart ontoerende verzen:
Mochte mij dat nieuws gebeuren,
dat ik zage, wel en wis,
Vlanderen 't Waalsche wambuis scheuren,
daarin 't nu genepen is!
Weerde God hem 't eeuwenoude,
doodkleed, wierde 't vrij daarvan,
Vlanderen lief, herleven zoude
't hert van uwen dichter dan!
Mochte mij des levens vorste
staande blijven, zoo veel tijd,
dat ik, met der waarheid, dorste
zeggen dat gij Vlanderen zijt!
Mochte mij de dood dan grijpen,
niet en duchtte ik haar met al,
en ik riepe, in 's stervens nijpen:
Vlanderen, wilt het leven, 't zal.

Die Vlaamschgezinde oproepen van Gezelle zullen tijdsgedichten blijven die voor
latere geslachten de verbastering en den lagen stand onzer kultuur in het midden
e

der 19 eeuw zullen helpen verklaren.
Maar hoe is het dan mogelijk geweest dat op een tijd van geestelijke inzinking, van
verachterde klein steedsche burgerlijkheid plots, zonder eenige aanleiding, zulk
zuiver-klinkend Nederlandsch geluid in ons land kon worden vernomen? Tegenover
de moraliseerende sentimentaliteiten en de vooze rhetoriek van het heerschend
geslacht gaat plots een wereld open van idee-geworden zinnelijke waarnemingen
en emoties die in de woordkunst van een dichter een zekere volmaaktheid hebben
bereikt.
Dit valt niet anders te verklaren dan door het feit dat Guido
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Gezelle's geest de bloeseming was van drie honderd jaar ondergrondsche
volkskracht die zich, onaangetast, in de diepte had weten te bewaren. Hij is de niet
meer aarzelende, zoet-vloeiende, harmonische uitspraak van het eeuwenlang
veronachtzaamd fijn gevoel, het diepe en vrome denken, de waardeering en de
liefde voor den vadergrond van een door ongeluk en verwaarloozing onmondig,
maar innerlijk-gaaf gebleven volk.
Er is bij Gezelle geen spoor te ontdekken van de verfijning van overbeschaving,
van eenige levensmoeheid die meer ingewikkelde geraffineerde maatschappelijke
toestanden doen ontstaan. Alles komt bij hem uit een gezonde levensblijde
gesteltenis der ziel die gelukkig is in het genieten van de schoone wereld, die hare
aandacht verleent aan elke kleine bijzonderheid van de schepping en tevens het
cosmisch gevoel heeft van den samenhang van alle dingen in de ruimte en het licht.
De zieleschoonheid van Gezelle is meer en beter dan een tijdelijk produkt van
beschaving. Zij is de erfenis van het ras, de zieleschoonheid van al die hem waren
voorgegaan en die nooit volledig ten onder ging. Zooals Van Eyck in den aanvang
e

der 15 eeuw de ruimte ontdekte van Gods open en vrije natuur en zijn aandacht
schonk aan elk grashalmpje, aan elke bloem, aan de flonkering van een edelsteen
in het licht van den dag, zóó heeft Gezelle opnieuw Vlaanderen ontdekt. Zijn manier
om ook het kleine en het groote te vangen in de woordkunst bewijst hoe zijn
kunstvorm bij de wedergave van de schepping, over eeuwen, was blijven wortelen
in ons meest glorierijk verleden.
Zóó is het dan gebeurd: In het mijmerende Brugge dat Georges Rodenbach dood
waande en waar Fernand Khnopff een katafalk had voor opgericht in de door spoken
bezochte ziltige verlatenheid der Lieve Vrouwekerk, in deze ruïne van ons grandioos
verleden, die als het ware geschikt scheen om de melancholie te voeden en de
wanhoop te doen ontluiken, is de stem van het onsterfelijke Vlaanderen weer
opgegaan. Het genie van het ras was blijven voortleven te midden van de kankerende
steenen en de bouwvallige muren. De energie die de torens overeind had gezet
was onaangetast gebleven. Deze Bruggeling werd de bruggebouwer, de pontifex
die de brug sloeg tusschen het verleden en den nieuwen tijd.
In het werk van Guido Gezelle gevoed als het is door de historie en de sappen
van den vadergroud bezitten wij voor alle tijden een nationale literatuur. Zij werd
ons geschonken nog voor dat wij van onze nationaliteit volledig bewust waren
geworden. Maar uit dat stille werk dat op zijn tijd door de massa onachtzaam werd
voorbij gegaan is de weerstand geboren van den Vlaamschen geest en de stuwkracht
opgegaan die thans het heele volk beweegt in de richting zijner alzijdige
krachtsontplooiing. Gezelle heeft het verbond van den Vlaming met de Vlaamsche
aarde weer tot stand gebracht. Hij heeft ons een vaderland gegeven.
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Men heeft gesproken over de mystiek van Guido Gezelle, zooals men zoo vaak
spreekt over de mystiek onzer Vlaamsche Primitieven, en men ging daarbij vergeten
dat het werk van den dichter en de schilders eerst en vooral geweest is en blijft: de
verheerlijking van de schoone werkelijkheid.
Godsdienst en dichtkunst, de twee groote machten die een beroep doen op de
edelheid van 's menschen hart, waren bij hem vereend op al de momenten van zijn
leven. Maar het is steeds langs den weg om der zinnelijk-waarneembare werkelijkheid
dat hij de geestelijke diepten van de eigen ziel ontdekte, dat zijn verzuchtingen, zijn
blijheid, zijn groot-menschelijke nood opgingen in de hoogere sfeer van de zuivere
gedachte, de metaphysische beschouwing. Gezelle dacht en voelde godsdienstig
omdat zijn leven door en door religieus was. De dichter en de wijsgeer waren in
hem vereenigd met een goed mensch.
Hij stond kinderlijk ontroerd tegenover het groote mysterie van het heelal. Hij
erkende het Onkenbare en in hem brandde het eindeloos verlangen om het groote
vreemde wezen van de Godheid te benaderen. In zijn verzen zijn er oogenblikken
te vinden waar hij de goddelijke aanwezigheid heeft gevoeld, sterrenachten die de
huivering van Gods glorie over hem deden komen en hij zich hulpeloos ging voelen
tegenover de klaarte die voor hem openging:
hoe kleen, o God, hoe kleene,
donker en alleene,
ligge ik in den diepen al
van uw licht verloren,
lijk een ongeboren
kind dat niemand baren zal.

Het is als een fluisterend ondergaan en wegduiken in het mysterie. Ik ken in de
wereldliteratuur geen ander vers waar zoo volmaakt de overeenstemming van
gedacht en gevoel met het heelal, van den mensch met God tot uiting komt.
Zijn zielsbewegingen voerden hem soms zoo hoog dat hij zich afzonderde van
de onwetende plebs, dat hij zich koning voelde, edel en machtig, een gebieder, dat
er niets meer was tusschen hem en God dan de wenteling der hemelen en de muziek
der sferen, dat hij de starren toesprak als de hiërarchieën van zingende engelen
rond den troon van God en hij zich zelf voelde meewentelen door de tijdelooze
ruimte:
Eenpariglijk omzingt gij
choorewijs omringt gij
't Wezen dat nooit aan en ving
...................
Wij, - ik en gij - belijden,
wij, door alle tijden,
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wij, door alle ruimten heen.
wij, van Hem begonnen,
zielen sterren zonnen
't woord van zijn almachtigheên!

Het is op een oogenblik dat zijn dichters droom in verwezenlijking ging, dat hij het
onkenbare begreep, het onzichtbare zag, het ontastbare raakte, het onvatbare omvat
hield dat uit zijn vereenzaming dat nederig en tevens zoo fiere vers ontlook waarin
hij als het ware het volle bewustzijn kreeg van zijn hoogere roeping:
Hoe ben ik, louter duisterheid,
en stekeblend geboren,
o licht, tot uwen lof bereid,
bestemd en uitverkoren?
Hoe, is 't dat ooit Gij ongemaakt
gewonnen noch geschapen,
mij, duisterling, den dag ontstaakt,
en duizenden liet slapen!

Het is bijna de uitspraak van het van zich zelf bewust geworden genie.
Zijn gebeden waren een streven naar Gods kennis, niet een vraag om gunsten
maar een krachtsinpanning, een zielsbeweging om de geheimenissen nabij te
komen.
Toch behoort Gezelle niet tot de specifiek-mystieke literatuur. De mystiekers
volgens het woord van Frans Erens spreken van uit een hoogte waar wij ver beneden
blijven en hunne woorden klinken ons toe als uit een andere wereld, zij spreken van
uit een toestand waarin zij met goddelijk genadelicht doordrenkt zijn.
Gezelle bleef steeds op het menschelijke plan. Hij verliet nimmer de aarde, maar
de bloemen wezen hem naar God, elke schoonheid deed in hem het heimwee naar
het onbekende vaderland geboren worden. Zijn hoogste verzuchtingen had hij niet
in de kerk, in de afzondering van de kloostercel, maar wel in de velden, onder de
diepten des hemels, bij den ‘eerden troost, de gebloeide blommen die 's zomers
ontluiken op alle struiken’ bij de stem van den donder, bij den aanblik van de zon
die als de held Samson door de nevelen breekt en het wolkenpaleis in elkaar doet
storten.
Sommige verzen van Gezelle kunnen met de wijzangen van Rabindranath Tagore
vergeleken worden en zij bewijzen hoe de aanblik der natuur een hooger leven in
hem wekte dat de verheffing in de zuivere sfeer der goddelijke aanwezigheid
benadert.
Gezelle voelde zich soms wel beklemd door al die aardsche banden en geen
zang van hem is triomfantelijker dan deze waar hij zich eindelijk bevrijd gevoelt en
als het ware levend ten hemel opgenomen:
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Brandt los, mijn hert, van al dat uw
gevlerkte vlucht ombindt;
brandt los van kot en ketens, nu
de weenende ooge ontblind;
Brandt los, mijn hert, 't is nu, 't is nu
dat de hemelvaart begint.

Er is een veroverende kracht van Guido Gezelle uitgegaan. Zijn voorstelling van de
schoone wereld in de lage landen bij de zee was zoo grootsch en zoo almachtig
liefelijk tevens dat zij onweerstaanbaar bleek, niet gelocaliseerd kon blijven, maar
vervuld van een mild en rijk expansie-vermogen haar veroveringstocht door al de
Nederlanden begon.
Bedenken wij maar even hoe meer beschaafde, ingewikkelde dichters- en
schrijvers-naturen als deze van Willem Kloos, Frederik van Eeden, Albert Verwey,
Carel Scharten, Reddingius onder zijn bekoring raakten en hoe de Gezelle-vizie,
het Gezelle-rhythme al de jongere schrijvers en dichters van Vlaanderen in het bloed
was overgegaan.
Dat mondig worden van het vlaamsch gevoel en van den vlaamschen geest op
e

het einde der 19 eeuw is een niet te loochenen feit en mag als de krachtvolle
stuwing van een vlaamsche geestesgolf aanzien worden.
De zuiverheid van vizie, de waarachtigheid van gevoel, de bespraaktheid, de
aldoor grooter wordende technische vaardigheid over de taal die een heele schare
dichters en schrijvers in Vlaanderen eigen werden hebben hun weerslag gehad in
het meer intellectueele en minder natuurlijk gebleven Noorden. Heel die nieuwe
wereld van emoties en zegging werd ook daar eene veropenbaring.
Wij zijn er ons thans bewust van geworden dat wij een eigen vlaamsche
beschaving bezitten. Zij is niet enkel de uiterlijke bouw van ons maatschappelijk
leven. Zij is beter en meer. Zij is onze innerlijke kracht. Zij is ons vleesch en ons
bloed geworden, de onvervreemdbare onverjaarbare macht waar geen
gebeurtenissen noch vijandelijke elementen nog iets tegen vermogen.
Gezelle's boodschap gaat thans voor goed over al de gewesten van Dietsche
sprake. Zij dringt overal door gelijk een licht dat straalt tot in de duisterste hoeken
en alles verheerlijkt in zijn glans. Licht neemt tijd om tot de duisternis door te dringen
maar eens toch breekt het door en wij zien het voor altijd. Het wordt de warmte en
de blijheid in het leven van een heel volk. Het overstraalt alles en eenieder. Wij zijn
als het ware met zijn glans gekleed.
Wij hebben zijn standbeeld opgericht in de schaduw van den Lieve Vrouwe-toren
te Brugge en met vroomheid en liefde worden thans voor de eerste maal, dertig jaar
na zijn dood, zijne volledige werken uitgegeven. Maar beter nog dan in brons of in
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boeken leeft Gezelle in de harten over al de Nederlanden. Hij zit ons in de hersens
hij zit ons in het bloed. Wij zien met zijne oogen, wij denken met zijn geest, wij voelen
met zijn hart. Wij kunnen geen nachtegaal hooren in de Meimaand of de woorden
van Gezelle komen ons op de lippen, wij kunnen geen avond of geen sterrenacht
bezien of wij droomen luid op met zijn lied, wij kunnen geen enkele bloem ontmoeten
langs de baan, of hij staat naast ons om ons te zeggen hoe edeldrachtig lief en fijn
zij is, en 't is mij meer dan eens gebeurd dat dolend vol heimwee door verre en
vreemde streken ik zijn verzen in mij voelde opwellen als de stem zelf van het verre
vaderland.
Het Vlaamsche volk heeft sedert Gezelle heel wat doorgemaakt. Het heeft zich
opgericht in zijn massa om recht te eischen en geweldige dagen liggen wellicht nog
in 't verschiet. Maar het is te hopen, wat ook de toekomst brengen zal aan strijd en
tumult, dat wij steeds in ons de stilte zullen wedervinden die er noodig is om naar
Gezelle te luisteren, de ingetogenheid die wij behoeven om de bron van ons nationaal
leven terug te vinden.
Deze vergaderzaal is heden die stille plaats geweest. Wij communiceeren hier
met zijn geest, wij luisteren naar zijn woord en wij buigen ons diep voor zijn
doorrimpeld, eerbiedwaardig, aartsvaderlijk hoofd.
Het was voor mij een allergrootst genoegen en een bizondere eer hier te Leiden,
in de aloude zetelplaats van de Nederlandsche kultuur, en op uitnoodiging van de
doorluchtige Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden het
Vlaamsch-nationale standpunt tegenover Guido Gezelle uiteen te zetten. Ik wil
echter geen afscheid van u nemen, hooggeachte collega's, zonder hier nog eens
uitdrukkelijk te getuigen dat de eerste gezaghebbende en weldra algemeene
erkenning van het genie van onzen dichter van de Noord-Nederlandsche
Letterkundigen is uitgegaan. Uwe hoogere beschaving heeft aan het toen nog
verachterde Vlaanderen de oogen geopend. Wij blijven u daarvoor dank verschuldigd.
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Bijlage III. Verslag van den secretaris.
Na afloop van de Jaarvergadering van 12 Juni, waarvan het verslag in den Bundel
‘Handelingen en Levensberichten 1928-1929’ te vinden is, bezochten sommigen
een tentoonstelling: van Japansche lakwerken in 's Rijks Ethnografisch Museum op
het Rapenburg; of van de geborgen gevelstukken van het verbrande stadhuis,
uitgestald binnen de Hooglandsche Kerk. Anderen lieten zich rondleiden in het
Heilige Geest- of Armewees- en Kinderhuis op de Hooglandsche Kerkgracht, waar
hun medelid Dr A. Beets, in kwaliteit van Voorzitter van het College van Regenten,
zoo vriendelijk was, uit archief en inventaris eenenander te vertoonen en toe te
lichten.
Volgde klokke zes het oudejaarsmiddagmaal in Hotel ‘Den Burcht’.
De eerste vergadering in het nieuwe jaar op 4 October 1929, koos Dr J.H. Kern tot
Voorzitter, als opvolger van Dr J.W. Muller.
In die vergadering hield Dr C.J. Wijnaendts Francken een voordracht over ‘De
denkbeelden van Anatole France’, in de volgende maand November gepubliceerd
in ‘Vragen des Tijds’.
Spreker behandelde die denkbeelden, naar zij geuit werden in gesprekken die
A.F. voerde in de dagen van zijn ouderdom. France was een man van veelzijdige
wetenschappelijke historische en litteraire kennis; zeer geneigd tot wijsgeerige en
moralistische bespiegeling. Zijn schrijfwijze is zacht humoristisch en ademt een
geest van vergevensgezinde berusting ten opzichte van 's menschen zonden en
zwakheden. Ironie en medelijden gaan gepaard met pessimisme. Hij voelt meer
ongelukkigen dan schuldigen. Daarnevens ziet hij de komische zijde der dingen.
Zeer vervuld is hij van al het illusionaire in het leven, al is dit onontbeerlijk om den
mensch eenig geluksgevoel te geven. Over geschiedenis en toekomst breidt zich
die pessimistische beschouwingswijze uit, en ook omtrent zijn eigen tijd zijn zijn
voorstellingen verre van rooskleurig. Anders dan Renan schept hij zich geen
toekomstdroomen op grond van den vooruitgang der wetenschap. De wetenschap
toch brengt geen moraal, zal steeds uitermate beperkt blijven en nooit tot waarlijk
objectieve kennis voeren. Zij brengt geen
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waar geluk; integendeel! France's pessimisme hangt samen met zijn sceptischen
aanleg. Hij is overtuigd van de betrekkelijkheid aller waarheid. 's Menschen kennis,
gebonden aan zintuigelijke waarneming, blijft gebrekkig, begrensd en feilbaar, en
kan slechts relatieve waarde hebben. De Godskennis bijv. vermag nimmer uit te
stijgen boven zuiver anthropomorphische voorstellingen. Ook aesthetica en moraal
derven een vasten onveranderlijken grondslag. Voor zijn scepticisme schaamt
France zich allerminst: hij voelt zich hier geestverwant met Rabelais, Montaigne,
Voltaire en Renan, die allen streden tegen domheid en onverdraagzaamheid, en
vol vuur en ijver waren in de verdediging van een wel gegrondveste overtuiging. De
sceptici waren het die in de bres sprongen voor de rechten van het vrije denken en
de consequenties van het redelijk denken durfden aanvaarden. Maar hoe hoog
France ook het gebruik van de rede stelt, hij is zich bewust dat de mensch véél
meer dan door haar, bestuurd wordt door instinkt en sentiment. De metaphysische
systemen der philosophen hebben zijn bewondering niet: het zijn slechts
weerkaatsingen eigener onwetendheid; weerspiegelingen eener binnenwereld, door
welke men wáánt de buitenwereld te begrijpen.
France geloofde aan geen persoonlijk God en aan geen persoonlijke
onsterfelijkheid. De geloofsvoorstellingen en wereldbeschouwing van het
Christendom trokken hem niet. Hij verkoos de visie der Grieken, die meer aansloot
aan het leven der natuur, en gevoel had voor zinnelijke schoonheid. Hun geloof
kende geen theologisch fanatisme en dogmatisme, was niet opgebouwd uit begrippen
van zondigheid en verlossing, riep geen almachtig priesterschap in het leven en
beroofde den mensch niet van zijn natuurlijke levensvreugde, om daarvoor een hem
verontrustende moraal in de plaats te stellen. Vooral de Kerk met haar leerstelligheid
en behoudzucht en onderdrukking van zelfstandig denken en wetenschappelijken
zin, was hem een bron van ergernis.
Ten slotte wees spr. op France's pacifisme. Bij al zijn oprechte vaderlandsliefde
was France te cosmopolitisch en ruimzichtig, dan dat hij kon vervallen tot een
bekrompen chauvinisme. Hij ging gebukt onder de verschrikkingen van den
wereldoorlog, dien hij op zijn ouden dag nog moest beleven, en die zoo zeer bijdroeg
tot zijn vereenzaming en tot versterking van zijn pessimistische zienswijze.
Voor de vergadering van 1 November was Dr G.G. Kloeke uit Hamburg
overgekomen, die het antwoord gaf op de vraag: ‘Wat leeren ons de dialecten
omtrent de tegenstelling Hoogduitsch-Nederduitsch en
(Neder)duitsch-Nederlandsch?’
Spreker behandelde het thema aan de hand van een aantal Duitsche en enkele
Nederlandsche taalkaarten. Bij taalgeographie, aldus spr., zal menigeen denken
aan een, wel heel speciaal onder deel der linguistiek. In werkelijkheid is
taalgeographie de naam
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van een nieuwe methode der algemeene taalwetenschap. Achtereenvolgens
behandelde spr. de verschillende verschijnselen der Hoogduitsche klankverschuiving,
de Panninger linie, de grenzen tusschen fief en fünf, achter-hinter, zuster-schwester,
de kaarten van de persoonlijke voornaamwoorden, verder die van huis en muis. Bij
een kaart van de verkleinwoorden wordt in 't bijzonder de aandacht gevestigd op
het Geldersch-Overijsselsche ien-gebied (waar men köppien, pöttien en stökkien
zegt voor: kopje, potje en stokje). Dit ien-gebied kan precies worden afgebakend.
Eigenaardig is het, dat zich een uitlooper nog over de Graafschap Bentheim uitstrekt.
Nader onderzoek leert, dat dit Bentheimsche iengebied juist overwegend
‘evangelisch’ is, terwijl het katholieke gedeelte van Bentheim köpken, pötken,
stöksken zegt (evenals het aansluitende katholieke gedeelte van Overijssel).
Voor de dialect-ontwikkeling in deze grensgebieden blijkt de godsdienst dus van
grooter belang te zijn geweest dan de nationaliteit.
Spreker verduidelijkt deze voordracht met tal van lichtbeelden.
Op 6 December sprak Dr E. Ch. G. Brünner over ‘De economische achtergrond in
het voorspel van den Tachtigjarigen Oorlog’.
De politiek van Karel V heeft voor de Nederlandsche regeering noodlottige
gevolgen gehad. De oorlogen, die hij tegen Frankrijk voerde, zijn inmenging in de
Deensche aangelegenheden, brachten stilstand in den handel en daarna ook in de
nijverheid. De werkeloosheid nam toe en deed in verband met de stijging van de
prijzen, gevolgen van de belemmering in den graanaanvoer en de daling van de
waarde van het geld, een geest van ontevredenheid ontstaan. De financiën geraakten
geheel en al in de war. Pogingen, door Karel V in het eind van zijn regeering
aangewend om het belastingstelsel te herzien, waren door de tegenwerking van
den Geheimen Raad, mislukt. Zijn zoon Philips II aanvaardde dan ook onder moeilijke
omstandigheden in 1555 de regeering: een leege schatkist, groote malaise en een
verarmde bevolking.
De vrede van Château Cambrise, die in 1559 een eind had gemaakt aan den
oorlog met Frankrijk, waardoor de blokkade van onze kusten eindigde, kon geen
herstel van het handelsverkeer brengen, daar verschillende staten in dezen tijd
begonnen waren met het nemen van beschermende maatregelen. Zoo verhoogde
de Engelsche regeering de invoerrechten en werden oude scheepvaartwetten weer
in werking gesteld om het handelsverkeer van den vreemdeling, dus ook van den
Hollander, tegen te gaan. De Deensche regeering bemoeilijkte onze scheepvaart
naar de Oostzee, terwijl de aartsbisschop van Keulen onzen Rijnhandel belemmerde.
Van groote beteekenis werden voor ons land de verwikkelingen in het Oostzeegebied,
die het gevolg waren van de ineenstorting van de Livlandsche Ordestaat in 1559.
Er vormden zich twee Statengroepen: Zweden - Rusland tegenover Polen Denemarken. De Deensche koning ging over tot het
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in beslag nemen van Hollandsche schepen, die van of naar de Oostzee voeren. De
graantoevoer stokte, waarvan prijsstijging het gevolg was. In het tweede halfjaar
van 1562 stegen de tarweprijzen met circa zestig procent. In Amsterdam vonden
ernstige ongeregeldheden plaats, welke de stadsregeering noopten, brood tegen
lagen prijs beschikbaar te stellen. Zeer ernstig werd de toestand in het voorjaar van
1565, toen de Deensche koning overging tot sluiting van de Sont, waardoor de
graantoevoer uit de Oostzeelanden geheel ophield. Het groote graantekort kon niet
aangevuld worden door de hoeveelheden graan, die uit Engeland werden
aangevoerd. In het najaar van 1565 werd in de verschillende steden overgegaan
tot brooddistributie. Onder de bevolking begon het te gisten. Plunderingen van
graanpakhuizen in Amsterdam kwamen voor, terwijl de boeren in de omgeving van
Gouda graanschuiten hadden leeggehaald. Calvinistische predikanten, die van elke
gelegenheid wilden gebruik maken om tegen den koning te ageeren, hitsten de
ontevreden bevolking op.
De honger bracht de massa in beweging en maakte haar tot een willig werktuig
van de Calvinistische predikanten, zoodat ze tot de uitspattingen kwam, die men
beeldenstorm noemt.
Zeer juist typeerde d'Assonleville den toestand, toen hij aan Granvelle schreef
‘ce n'est plus la religion, qui nous fait cette tragédie, mais autre chose non moins
dangereuse, car la religion n'est que le masque’. Deze uitspattingen noopten de
Spaansche regeering tot ingrijpen. Verbetering in den economischen toestand heeft
zij echter niet kunnen brengen, zoodat ten slotte in het voorjaar van 1572 de opstand
uitbreekt in Hollandsche en Zeeuwsche havensteden, waar de nood het grootst
was. In het Noorden en het Oosten van ons land, waar de boerenbevolking de
overhand had, was de ellende niet zoo groot, zoodat hier van ontevredenheid geen
sprake was. Willem van Oranje ontving dan ook in deze streken bij zijn invallen van
1568 en 1572 geen steun van beteekenis.
De toestanden op maatschappelijk gebied, aldus besloot spr., spelen een
voorname rol bij het uitbreken van den opstand tegen Spanje.
Dr J.G. de Lint's voordracht in de vergadering van 17 Januari 1930 was getiteld:
‘Het werk van Jan en Caspar Luycken, gezien door een geneesheer’.
Gijsweit van der Netten te Princenhage verzamelde prenten van Jan en Caspar
Luycken. Na zijn dood werd de collecte aangekocht door den heer Van Eeghen te
Amsterdam, die ze uitbreidde, en samen met den directeur van het Prentenkabinet
te Amsterdam, J.P.H. van der Kellen, in 1905 uitgaf: ‘Het werk van Jan en Caspar
Luyken’, in twee dikke folianten. Dááruit, uit eigen voorraad, uit een werk van den
Middelburgschen predikant-geneesheer Johannes de Mey, en uit een achttal boekjes
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van Jan Luyken zelf had spreker het materiaal geput, waarvan hij per epidiascoop
het e.e.a. vertoonde. Jan Luyken heeft op zijn ouden vromen dag, in een terugblik
op zijn jonge jaren, daar vrij wat kwaads in ontdekt. Van zijn losbandigheden is
echter anderen dan hemzelf nooit iets gebleken. Voor zijn ‘bekeering’ leveren
volgende voorvallen eenige verklaring.
Een taveerne makker - medicus - die zijn terugkomst in de kroeg beloofd had, als
God het wilde - maar óók als God het niet wilde! - was tegen den vastgestelden tijd
verhinderd: hij was plotseling gestorven. Dat maakte indruk op Jan Luyken.
Een meisje, dat in de heup verlamd was, en daardoor sinds lang niet meer had
kunnen loopen, kreeg op een nacht een visioen van een blonden engel, die haar
vertelde, dat zij wel dégelijk kon loopen, en na eenig vallen en weer opstaan, lukte
haar dat inderdaad! Ook dat stemde Luyken nadenkend.
Dan ontmoette hij, ná den dood van zijn vrouw, een huishoudster op zijn pad; en
hij en die huishoudster cultiveerden de rechte zinnen, ieder voor zich en bij elkander.
Luyken is toen exemplaren van zijn Duytse Lier gaan opkoopen, in een pogen,
om die lyriek uit de dagen van zijn jonkheid te doen verdwijnen, maar naarmate hij
méér opkocht, kwamen er meer Lieren op de markt: tot hij tenslotte begreep dat hij
bezig was nieuwe oplagen weg te koopen. Tot zoover de mensch J.L.
Wat aangaat zijn graveerkunst, deze wordt gekenmerkt door de zorg, die zelfs
aan de kleinste figuren is besteed, zonder dat de conceptie van het geheel daaronder
lijdt. Op zijn groote bijbelsche prenten, als in de Icones voorkomen, staan groote
menschenmenigten; maar iedere figuur heeft met de handeling te maken; niemand
is storend of overbodig.
Jan Luyken copieerde nooit anderen, en zelfs niet zichzelven. Steeds volgde hij
nieuwe eigen opvattingen. Waar zoon Caspar en vader Jan samenwerkten, is in
het product van hun arbeid niet na te speuren, tot hoever het werk ging van den
een, en wat het aandeel is van den ander. Jan Luyken teekende de figuren met
slechts enkele lijnen, maar bij het etsen was de uitwerking zeer minutieus.
Onder de beroepen, die Luyken heeft geteekend, zijn die van geneesheer,
chirurgijn, apotheker, brillenmeester en ‘scheider’ (chemist) wel rijkelijk bedacht; en
veel valt daaruit te leeren omtrent de praktijken en materieele hulpmiddelen, die
destijds te gewoon waren, dan dat men de moeite nam ze in woorden uit te beelden.
Luyken's werkzaamheid op medisch gebied valt goeddeels ook te danken aan
den Amsterdamschen uitgever Jan ten Hoorn, die geneeskundigen aan het schrijven
zette, en hun werken uitgaf, met titelprenten van Jan Luyken. Die titelprenten
voorzeiden - soms allegorisch - den inhoud van het boek.
Platen van geneesheeren, chirurgen, apothekers, spreekkamers,
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hospitalen, ziekbedden, consulten, secties, medische examens, ziektegevallen,
behandelingswijzen, optreden bij pestilenties, chirurgische operaties enz. enz.
werden gedurende deze voordracht op het doek gespiegeld.
Mevrouw Ina Boudier-Bakker sprak 7 Februari over ‘De menschenziel in het
sprookje’.
Oud als de menschheid is, heeft, aldus spr., al wat haar ontroerde en bewoog,
zich omgezet in verhalen. Het levend verhaal eerst, dat ging van mond tot mond.
Een ieder legde er iets van zichzelf in, bracht er in naar voren wat hem zelf het naast
lag. Tot het niet meer was de stem van één ziel, maar van de menschenziel; het
geschenk van den mensch aan al wat menschelijk is.
Het zijn felle hartstochten die er laaien in de sprookjes. Jaloezie, haat en moord
vlammen op uit het oordeel van Sneeuwwitjes spiegeltje. IJverzucht en wantrouwen
doen de bleeke spoken van het verleden oprijzen voor Blauwbaard's vrouw. De
Prins gaat er, en wekt de slapende roos in het doornenbosch uit den droom der
onbewustheid. Voor den Wensch opent zich de berg Sesam, en er naast jaagt
dezelfde macht naar het Bezit. Van geld en goed, maar ook van den geliefde, en
de kleine Zeemeermin aanvaardt haar lijdenstocht, tot den dood toe. Om dat andere,
edele bezit, den triomf van den geest, strijdt Riket met de kuif, met een slapende
ziel. De slimheid kruipt en intrigeert in Klein Duimpje en De Gelaarsde Kat; en
tusschen dit alles gaat het Kind in een lange pelgrimsvaart. De Vogel, vluchtige
snelle, zweeft waarheen slechts onze gedachten reiken, geest, die in het droomleven
zich weet te bevrijden. Als de Asschepoesters in het leven, die in den nacht zich
wreken over den harden nuchteren dag en rijden in de gouden koets naar het feest
hunner droomen. Maar in een hel van wrok en vereenzaming en booze herinneringen
smacht Inger, het meisje dat op het brood trapte.
Zoo, mengeling van bonte levende beelden, is het sprookje, gebonden aan géén
tijd. Het staat, aldus besloot spr., naast ons eigen leven, het ziet ons aan, en we
weten: het is ons diepste zelf.
den

Den 7 Maart sprak Dr J.A.N. Knuttel over ‘De fasen van Bredero's lyriek’.
In sprekers uitgave van Bredero's werken heeft hij voor het eerst een reconstructie
gegeven van diens ontwikkeling als dichter, een chronologische rangschikking van
zijn poëzie, die onmisbaar is voor een recht begrip en een zuivere waardeering. De
zuiver zakelijke en historische gegevens, die hem daarbij hebben geleid, heeft hij
zijn Inleiding voldoende kunnen uiteenzetten, maar de stijlcritische overwegingen,
die toch geen kleine rol spelen, konden niet voldoende in het licht gesteld worden,
zou die inleiding niet
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tot een boekdeel uitdijen. Feitelijk moet daartoe lied voor lied ontleed en vergeleken
worden.
Spreker onderscheidt in Bredero's lyriek vier fasen. De eerste is de vlakke,
primitieve, naïeve, met weinig bewogen rhythme, een vers dat sterk steunt op de
rijmklanken, nuchter aaneengerijde indrukken, vaak slecht te volgen constructie.
De tweede is de ijle, zeer bewegelijke, overmoedige. De dichter blijft spontaan
en onbevangen, maar heeft zijn rhythme gevonden, de zinnelijkheid is nog niet tot
liefde gesublimeerd. Dit zijn wel de liederen waarin Bredero's oorspronkelijkheid het
meest uitkomt.
De derde fase is minder eenvormig, maar wordt in hoofdzaak gekenmerkt door
navolging van Hooft, door groote somberheid (daarbinnen valt ook Bredero's eenige
sombere tooneelwerk, Rodderisk ende Alphonsus) en door zekere precieusheid.
De vierde (van 1611 tot 1618) is die van de volkomen rijpheid. De stemmingen
wisselen, maar in taalbeheersching, rhythmische kracht, verbeelding, is geen groei
meer. De invloed van Hooft wijkt terug, het gekunstelde is weer verdwenen, het
rhythme is zwaarder, de stemming minder ijl en broos, maar dieper. Opmerkelijk is
de zeer uiteenloopende toon tegenover drie geliefden uit de beide laatste fasen. Al
deze kenmerken lichtte spr. aan de hand van voorbeelden nader toe.
Vervolgens ging spr. nog na de mate van zekerheid van deze beschouwingen.
Volkomen onjuist is de bewering van prof. Prinsen, dat sprekers opvattingen even
onbewezen zijn als die van anderen voor hem. Hij heeft de onhoudbaarheid van
die andere opvattingen gedocumenteerd bewezen, zijn eigene, reeds voor tien jaar,
uitvoerig gedocumenteerd en men heeft er nog niets van weerlegd.
Spreker gaf ten slotte nog enkele voorbeelden van kleine eigenaardigheden, die
spr. niet geleid hebben, maar achteraf volkomen kloppen met zijn chronologie.
De rede van Dr I.H. Gosses op 11 April ging over ‘De eerste jaren van den
Tachtigjarigen Oorlog in een onzer noordelijke provinciën’.
Spreker stelde zich voor een indruk te geven van den toestand in de provincie
Friesland in den eersten tijd van den Tachtigjarigen oorlog. Meestentijds verkeerde
ze in volkomen rust. De inval van Graaf Lodewijk in Groningerland in 1568 verwekte
een onzekere stemming, maar na den slag bij Jemgum boog men zich.
Krijgsgebeurtenissen hadden slechts plaats gedurende drie en een halve maand
in 1572, maar de stadhouder Caspar de Robles kon met een kleine troepenmacht
het verzet bedwingen: de opstand der steden, die in Holland onbedwingbaar bleek,
was in Friesland van den beginne af hopeloos, want hier had men slechts kleine
stadjes, voor een deel onversterkt en waarvan de strategisch belangrijkste door een
blokhuis in bedwang werden gehouden. Als vroeger vóór de hervorming in tijden
van onrust leden de
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kloosters het meest. Maar hun aantal was te groot voor de bevolking, zooals de
paus zelf erkende, en hun rijkdom niet meer evenredig aan de sterk afgenomen
liefde voor de katholieke kerk.
Abel Eppens laat den Tachtigjarigen Oorlog hier in 1566 aanvangen. Tot aan dat
jaar hadden de talrijke hervormden, als ze geen opzien wekten, van vervolging
betrekkelijk weinig last. Na de gebeurtenissen van 1566, die blijk gaven van naïve
onwetendheid omtrent de gezindheid van de centrale regeering in Brussel, wist
men, dat men van haar op het punt van den godsdienst geen verzoeningsgezindheid
kon verwachten.
Toch een periode van bloedige straffen volgde niet: de vonnissen van den Raad
van Beroerten troffen bijna uitsluitend personen, die reeds uitgeweken en niet meer
te vatten waren; de kosten van justitie liepen niet sterk op en daalden zelfs sterk na
1572; het aantal terechtstellingen in Friesland bleef betrekkelijk gering; de
achtergebleven ketters maakten zich onzichtbaar en werden gedekt door degenen,
die, onverschillig voor het Katholicisme, afkeerig waren van vervolging.
Zorg gaven der regeering de Geuzen, die meer en meer de zee afsloten en wier
strooptochten te land voornamelijk op de kerkschatten gemunt waren. Zoo goed als
nooit gelukte het den substituut van den procureur-generaal van het Hof eenigen
van dezen in handen te krijgen. Ongerustheid, door deze moeilijk grijpbare vijanden
gaande gehouden, en vrees, dat de opstand, als in 1572 uit Holland naar hier zou
overslaan, noopten stadhouder en Hof soldaten in dienst te houden en voortdurend
had de stadhouder te worstelen niet de Staten om geld voor dezen los te krijgen.
Een gevoel van malaise was aanwezig, maar voor oproer of ernstige ordeverstoring
viel niet te vreezen. Het leven ging zijn gang, getuige het dagboek van een boer uit
die dagen, waaruit Spr. het e.e.a. voorleest, en zoowel het borstbeeld van Caspar
de Robles op den zeedijk bij Harlingen als de naar hem genoemde waterweg van
Friesland naar Groningen bewijzen, dat de stadhouder méér deed dan enkel het
gezag handhaven. Gevallen is hij ten slotte, doordat zijn eigen soldaten wegens
onvoldoende betaling in 1576 begonnen te muiten en hem gevangen namen.
Vraagt men, waardoor een herstel van de koninklijke regeering onmogelijk was,
ook na 1580, toen er weer een Koninklijk Stadhouder in Groningen zetelde, dan
kan gewezen worden op den weerzin tegen de kunstmatig tot 1576 in stand
gehouden kerk, op den afkeer van een heerschappij van niet met de bevolking
vergroeide vreemdelingen, maar vooral op de overtuiging der Friezen, dat de
regeering die men bij tractaat van 1524 had aanvaard, contractbreuk had gepleegd
in toenemende mate, door, tot onderhoud van haar soldaten, méér te vragen dan
in 1524 was overeengekomen dat zij zou ontvangen.
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Eindelijk gaf Mejuffrouw Johanna W.A. Naber ter vergadering van 2 Mei ‘Iets over
de briefwisseling van Prins Willem V en diens gemalin Prinses Wilhelmina met
elkander en met hun kinderen’.
De correspondentie tusschen Prins Willem V, Prinses Wilhelmina van Pruisen,
hun dochter en twee zoons, berust, vrijwel volledig bewaard, in het Koninklijk
Huisarchief. Van deze overrijke stof wilde spreekster slechts behandelen het
tijdsbestek, dat sluit met het vertrek van Prlns Willem en de zijnen naar Engeland,
met het begin der ballingschap van de Oranjes. De van 1777 tot 1795 gevoerde
correspondentie toont ons den terugslag op het particuliere, individueele leven der
leden van het stadhouderlijk gezin, van de politieke verwikkelingen gedurende den
fel bewogen patriottentijd en ook nog na de restauratie van 1787, van den omkeer
van alle staatkundige verhoudingen, die leidden tot den val van de Republiek der
Vereenigde Provinciën, tot de ballingschap van den erfstadhouder.
Het begin der briefwisseling is een kindercorrespondentie, die ons doet zien wat
aan het einde der achttiende eeuw door kinderen op epistolair gebied kon worden
gepresteerd. Zij geeft een kijk op de opwinding in het stadhouderlijk gezin tijdens
het hoogtepunt van de patriottenwoelingen, zooals die tot uiting komen in
opgewonden jongensbrieven van de 13- en 15-jarige prinsen. Brieven, waarin ieders
bijzondere aard en aanleg zich reeds begint af te teeken. Naarmate de kinderen
ouder worden en zich zelfstandig ontwikkelen, rijst natuurlijk het gehalte der brieven,
om gaandeweg te stijgen tot een zeer hoog peil. Belangstellend en wel doordacht
als de kinderen zoowel als de ouders het maatschappelijk en staatkundig leven van
hun merkwaardigen tijd ondervonden en zich daarover uitten, treft ons in die
familie-correspondentie in de eerste plaats, hoe sterk in het erfstadhouderlijk gezin
het nationaliteitsgevoel ontwikkeld was en hoe als de eerste uiting daarvan de
dagelijksche omgangstaal het Hollandsch was, al was het Fransch de geijkte
schrijftaal. De brieven toonen ons ouders en kinderen in hun uren van vroolijkheid,
in hun oogenblikken van geluk, in hun uren van zorg, in hun onderling verkeer,
waarin prins Willem V zeker geen geringer plaats innam dan zijn echtgenoote.
Integendeel, juist de brieven, waarin prinses Wilhelmina, die men zoo dikwijls tegen
hem heeft willen uitspelen, tot haar kinderen over hun vader spreekt, doen ons
dezen kennen als een man van veel grooter beteekenis dan het algemeen oordeel
hem tot dusver heeft willen toekennen.
De brieven zijn ook rijk aan gegevens voor de kennis van het Haagsche hof-,
theater- en muziekleven in de nadagen der Republiek. Maar zij zouden daarmee
en met al de intieme huislijkheid, waarvan zij vol zijn, toch niet boven het banale en
alledaagsche uitgaan, als zij niet ook getuigden van een intens
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meeleven met den geweldigen tijd, die het einde der 18 eeuw is geweest. Zij
bewijzen ons, dat de erfstadhouder en de zijnen door den wervelstorm der Revolutie
allerminst onvoorbereid zijn overvallen. Merkwaardig zijn in dit opzicht vooral de
brieven van prins Willem V aan zijn dochter uit de jaren 1793 en 1794, brieven
waarin hij zich volkomen uitspreekt zonder eenige terughouding en die de vraag
wettigen, of velen als hij de onwederstaanbare kracht der omwenteling in Frankrijk
en haar diepe beteekenis toen reeds zoo naar waarde hebben weten te schatten,
zoo duidelijk hebben voorzien, dat onze Republiek er onredbaar aan moest te gronde
gaan. Heeft ook niet prins Willem V, toen alles beproefd en alles vergeefsch was
geweest, met zijn rustig, vrijwillig heengaan, na in volkomen correcten vorm voor
zich en zijn zonen aan de Staten gevraagd en van dezen verkregen verlof, - geen
ontslag, - wel bewust aan ons land bespaard een schrikbewind met al de daaraan
verbonden gevolgen van moord en doodslag? Hoe zou het zijn geweest, als hij zich
hier met de zijnen gevankelijk had laten wegvoeren naar Parijs? Of als hij zich hier
in staat van beschuldiging had laten stellen, of zich een proces laten aandoen? Er
is ook grootheid van ziel voor noodig om te durven erkennen, dat men den strijd
verloren heeft.
Het oude systeem der Republiek had nu eenmaal afgedaan. Een nieuw
Staatsgebouw moest van den grond af worden opgetrokken.
Zoo toonen ons de brieven de leden van het stadhouderlijk gezin in hun lieven
en hun lijden, in hun volharden tegen hopen in, in hun onwankelbare trouw aan
vaderland en religie, in hun moedig onder de oogen zien van een zekeren ondergang.
Zij toonen ons als in een doorloopend dagverhaal, zooals wij er nog geen bezitten,
den laatsten hopeloozen strijd en doen ons den uitgang daarvan zien als een
grootsche tragedie, als een niet lijdelijk maar wel bewust en rustig buigen voor een
onontkoombaar noodlot, en dat met een stille waardigheid, die men maar al te veel
miskende.
Ten slotte gaf op dien avond de bibliothecaris, Dr A.A. van Rijnbach, eenige
mededeelingen over door den heer J. Bosboom Nz. geschonken brieven uit het
archief van Johannes Bosboom en A.L.G. Bosboom-Toussaint.
Hij besloot met een opwekking tot hen, die belangrijke brieven en documenten
betreffende de Nederlandsche letterkunde bezitten, die aan de bibliotheek der
maatschappij te schenken, opdat deze het centrale punt zij en blijve voor de
geschiedenis onzer literatuur.
In den bundel ‘Handelingen en Levensberichten 1928-1929’ verschenen naast
ledenlijst en gewone verslagen, de voordracht van Dr H.E. van Gelder ter vorige
jaarvergadering: ‘Beoefe-
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ning van de Plaatselijke Historie’ en dertien levensberichten. Onzen dank aan
schrijfster en schrijvers mogen wij hier herhalen.
In de serie Herdrukken van onze Maatschappij verschenen zoo juist bij Oosthoek's
Uitgeversmaatschappij te Utrecht twee boekjes: ‘Journael ofte Gedenckwaerdige
Beschrijvinghe van de Oost-Indische Reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe’,
opnieuw uitgegeven en van aanteekeningen voorzien door Dr G.J. Hoogewerff; en
‘Walvischvaarten, overwinteringen en jachtbedrijven in het hooge Noorden
1633-1635’, zes teksten, verzameld en van aanteekeningen voorzien door S.P.
l'Honoré Naber.
Onze pogingen om met de Koninklijke Vlaamsche Academie te Gent tot
samenwerking te geraken inzake de voltooiïng van K. Stallaert's ‘Glossarium van
verouderde rechtstermen, kunstwoorden en andere uitdrukkingen uit Vlaamsche,
Brabantsche en Limburgsche oorkonden’ en hun aanvankelijk succes staan in het
vorige jaarverslag vermeld. Op onze vragen naar het verdere verloop kwam nog
geen antwoord.
Teleurstellend is wat valt te melden, in aansluiting op het ten vorigen jare
meegedeelde nopens de voorstellen van Dr J.W. Muller, om tezamen met het
Frederik-Muller-Fonds een Bibliografie te scheppen van Nederlandsche taal-, letter-,
geschied- en oudheidkunde. Bij het traceeren van den weg, waarlangs het plan zou
zijn te verwezenlijken, werden bezwaren en hindernissen ontmoet van zoodanigen
aard en omvang, dat de heer Muller zijn voorstellen en namens Frederik-Muller-Fonds
en anderen gedane toezeggingen van steun, terugnam.
Gewaagde het vorig verslag van een plan om een folkloristisch archief te stichten,
ter verzameling van gegevens nopens Nederlandsche Volkskunde, - de
maandelijksche vergadering van 1 November 1929 ging over tot de benoeming
eener Commissie voor het beheer van het in dat archief te verzamelen
Maatschappelijke materiaal. Daarin kregen zitting: de geestelijke vader van het
denkbeeld Dr J. de Vries, onze bibliothecaris Dr A.A. van Rijnbach, en Mr D. van
Blom.
Al dadelijk werd een belangrijke schenking ontvangen: de rijke collectie
folkloristische aanteekeningen van de bekwame hand van ons in 1929 afgestorven
medelid Dr Andries Borgeld. Aan zijn weduwe en dochter moge te dezer plaatse
nogmaals dank worden gebracht.
De vergaderingen van het Bestuur en van de Commissies voor Taal- en Letterkunde
en Schoone Letteren alsook die van de Bibliotheek-commissie, hadden geregeld
in de herbezette Bestuurskamer plaats.
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Weldra zal daarin prijken een gipsafgietsel van het in het Rijksmuseum te Amsterdam
aanwezige borstbeeld van Nicolaas Beets, gemaakt door diens zoon, den predikant
Cornelis Beets te Arnhem, ons door den heer C. Beets, Ingenieur te Hengelo,
welwillend afgestaan. Met onzen dank aan den schenker zal stellig ieder instemmen.
Een genereus aanbod deed onlangs de heer Jacob Mees uit Rotterdam: om éénof tweejaarlijks ƒ 1000 te bestemmen ter bekroning van oorspronkelijke
Nederlandsche romans of tooneelstukken, die echter betrekking moeten hebben
op het leven van den kantoor- of zakenmensch.
Het laat zich hooren, dat het plan een blij onthaal vond bij de Commissie voor
Schoone Letteren. Gaarne wil zij overleg plegen met den voorsteller, teneinde te
geraken tot een plan, dat de instemming van den heer Mees en het Bestuur kan
hebben.
Het Bestuur wil zijn erkentelijkheid hier uiten voor deze nieuwe aanmoediging,
aan beoefenaars van schoone letteren toegedacht.
Zoo anderer gulheid zich nog eens wilde richten op de bevordering van Taal- en
Letterkunde of Geschied- en Oudheidkunde of op onze Boekerij, direct of langs den
weg van stijving van het ‘Vaste Fonds’, - nieuwe en niet minder groote verheugenis
zou dat baren!
De ter vorige Jaarvergadering benoemde éénentwintig gewone en vijf buitenlandsche
leden namen allen hun benoeming aan. Drie van de vijf buitenlanders: de heeren
Dr F. Baur, Victor de Meijere en Dr H.J. van de Wyer, wenschten rechten en
verplichtingen van gewone leden te dragen.
Door den dood ontvielen ons negentien gewone leden en één buitenlandsch lid.
Zoo telt onze Maatschappij thans: één eerelid, 546 gewone leden in Nederland
gevestigd, 9 in onze overzeesche gewesten en 23 in het buitenland, totaal 578
leden; voorts 160 buitenlandsche leden, waarvan 23 de rechten en verplichtingen
van gewone leden dragen.
Ten leste en ten beste valt te melden de benoeming ter laatst gehouden vergadering
van het Bestuur, op 7 dezer, overeenkomstig artikel 16 van de Wet, van den heer
Dr N.A. Donkersloot, den ten vorigen jare met den VanderHoogt-prijs bekroonden
dichter, tot gewoon lid; en van den heer Mr Jozef Muls, conservator aan het Koninklijk
Museum van Schoone Kunsten te Antwerpen, tot buitenlandsch lid.
Gelijk de Voorzitter reeds zeide, zullen wij straks het voorrecht hebben den heer
Muls te hooren over ‘De nationale beteekenis van Guido Gezelle’. Welwillend heeft
hij zich bereid verklaard die voordracht hier te houden, toen de heer Emm. de
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Bom uit Antwerpen, die - naar de Beschrijvingsbrief beloofde - U over ‘Het Proza
van Guido Gezelle’ zou onderhouden, op het laatste oogenblik genoopt werd, zich
om gezondheidsredenen terug te trekken.
Met aller beste wenschen voor de gezondheid van den heer De Bom en dank en
welkomstgroeten aan ons jongste lid, den heer Mr Jozef Muls, besluit Uw Secretaris
zijn verslag, ‘vermeldende’ - naar de bewoordingen van artikel 31 der Wet - ‘den
staat der Maatschappij en hare belangrijkste lotgevallen en handelingen gedurende
het verloopen jaar’.
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Bijlage IV. Verslag van de bibliothecaris.
Het afgelopen jaar bracht onze Bibliotheek enige belangrijke aanwinsten voor de
verzameling handschriften en brieven, waarvan in de eerste plaats vermelding
verdient de schenking van ons medelid J. Bosboom Nz., die wederom een deel van
het archief van A.L.G. Bosboom-Toussaint en Johannes Bosboom afstond. In de
maandvergadering van 2 Mei had ik het genoegen op de betekenis van deze
schenking te wijzen, die behalve het originele portret der schrijfster door Ehnle
(1847) en een tweetal autografen, voornamelik brieven, door bekende personen in
binnenen buitenland aan de schrijfster gericht, omvat.
De verzameling ‘Aantekeningen over de geschiedenis van het Nederlandse toneel
en de Amsterdamse schouwburg’ van wijlen Dr. J.A. Worp, in 1921 door Dr. J.F.M.
Sterck geschonken, werd door deze aangevuld, terwijl hij tevens het handschrift
van Worps ‘Geschiedenis van den Amsterdamschen Schouwburg, 1496-1772’, aan
de Bibliotheek afstond.
Van Dr. G.J. Boekenoogen mochten wij een viertal brieven van Guido Gezelle
ontvangen. De heer C.W. Kortekaas te Oude-Wetering stond de door hem met
verschillende archieven gevoerde correspondentie over Wilhelmus Lindanus, de
eerste bisschop van Roermond, af.
De heer E. von Scherling te Leiden schonk enige brieven en een silhouet-portret
van de geleerde Latinist en dichter Mr. Laurens van Santen (1746-1798) en brieven
en gedichten van W.H. Warnsinck Bz. (1782-1857).
Aan de schenkers, zomede aan ons medelid Dr. J. Ph. Vogel, die voor vijf delen
gedichten van A. May van Vollenhoven, een weinig bekend, huiselik poëet uit het
de

midden der 19 eeuw, een plaats in de Bibliotheek verzocht, worde hier hartelik
dank gebracht voor hun belangstelling in onze verzameling.
De Bibliotheek werd vermeerderd met 325 boekwerken en 90 overdrukken; de
titels der boeken zomede de namen der schenkers vindt men wederom achter dit
jaarverslag vermeld. Afzonderlik wens ik de aandacht te vestigen op enige oude
kinderen prentenboeken door ons medelid C. Peltenburg Cz. afgestaan; op de fraai
uitgegeven werken van den heer C. Wormser te Bandoeng, waarmede deze de
Bibliotheek verrijkte en enige

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1930

47
Zuidafrikaanse Vondel- en Staringuitgaven, ons door Dr. T.H. le Roux te Pretoria
gezonden.
Kon ik in mijn vorig jaarverslag de namen van 36 personen vermelden, die de
Bibliotheek met geschenken hebben vereerd, in 1929-1930 bedroeg dit aantal 51,
waaronder verscheidene niet-leden. Hun allen breng ik hartelik dank. Toch kan ik
de opmerking niet onuitgesproken laten, dat hun aantal in vergelijking met het aantal
leden der Maatschappij groter kon zijn en voeg er de wens bij, dat de werken van
vele leden, zowel letterkundigen als wetenschappelike auteurs, de voor hen
openstaande plaatsen in onze boekenkasten spoedig zullen komen innemen. De
geldmiddelen die Uw Bibliothecaris ten dienste staan, laten niet toe alle lacune's hoe ongewenst die ook zijn mogen - door aankoop aan te vullen. Van de aanwinsten
door ruiling wijs ik op de belangrijke ‘Bijdragen tot de geschiedenis, gesticht door
wijlen P.J. Goetschalckx’, die wij door tussenkomst van de E.H. Dr. Fl. Prims,
stadsarchivaris te Antwerpen, ontvangen; van de aanwinsten door aankoop vestig
ik de aandacht op verschillende proefschriften, die nog steeds ontbraken (zie vorig
jaarverslag); de ‘Corte Verclaringe’ nopens de Franse Furie, gedaan door
Borgemeesteren enz. van Antwerpen in 1583 en het ‘Historisch Verhael’ van de
buskruitramp te Delft in 1654.
Het aantal tijdschriften en vervolgwerken, waarvan afleveringen of vervolgen
werden ontvangen, bedroeg ongeveer 260, het ligt in de bedoeling een volgend jaar
een volledige lijst dier tijdschriften enz. aan het verslag toe te voegen.
Ook ditmaal wens ik mijn dank uit te spreken voor de aangename steun, die ik
zowel van de Directie als van het personeel der Universiteits-bibliotheek mocht
ontvangen. In verband met mijn opmerking over de systematiese catalogus der
Bibliotheek in mijn vorig jaarverlag, stel ik er prijs op mede te delen, dat het Bestuur
der Maatschappij in November ll. bericht ontving van de Bibliothecaris der U.B., dat
tans ernstig gewerkt wordt aan het opnemen van de titels van alle boeken der
Maatschappij ook in de systematiese catalogus en dat verwacht werd, dat dit werk
binnen twee jaar zou voleindigd zijn. Ten opzichte van de verzameling Kruseman
zij tenslotte nog vermeld, dat weliswaar de regesten, waarnaar ik ten vorigen jare
onderzoek deed, niet gevonden zijn, doch dat door de goede zorgen der Directie
der U.B. de brieven alle geïnventariseerd zijn, zodat het nazoeken daarvan zeer
vergemakkelikt is.
A.A. VAN RIJNBACH.
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Lijst van personen en instellingen die de Bibliotheek van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde in het genootschapsjaar
1929-1930 met geschenken hebben vereerd.
1.

Dr. Th. Baader, Nijmegen.

2.

Kon. Bataviaasch Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen, Batavia.

3.

Dr. G.J. Boekenoogen, Leiden.

4.

J. Bosboom Nz., 's-Gravenhage.

5.

Dr. R. Brandstetter, Luzern.

6.

A.G. de Bruyn, Oldenzaal.

7.

Dr. J.M. Buffin, Leiden.

8.

Mr. A. le Cosquino de Bussy,
Amsterdam.

9.

J. van Buttingha Wichers, Nijmegen.

10.

Dr. T.S. van der Bij, 's-Gravenhage.

11.

Dr. J. van Dam, Amsterdam.

12.

Departement van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen, 's-Gravenhage.

13.

Anthonie Donker.

14.

Hub. Elffers, Wijnberg (Kaapstad).

15.

P. Feenstra Jr., Amsterdam.

16.

Gemeentebestuur van Beverwijk.

17.

Gemeentebestuur van Deventer.

18.

Mevr. Anna van Gogh-Kaulbach,
Amsterdam.

19.

Mej. Dr. C. Cath. van de Graft, Utrecht.

20.

Dr. H.E. Greve, 's-Gravenhage.

21.

J. de Gruyter, Amersfoort.

22.

De Haagsche Post, 's-Gravenhage.

23.

Dr. J.H. Kern, Leiden.

24.

C.W. Kortekaas, Oude Wetering.

25.

Dr. N.J. Krom, Leiden.

26.

Dr. E. Kruisinga, 's-Gravenhage.

27.

Mej. Dr. J.H. van Lessen, Leiden.

28.

Firma Wed. J. Leupen & Zoon, Haarlem.

29.

Maatschappij tot Bevordering der
Toonkunst, Amsterdam.
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30.

S.W.F. Margadant, 's-Gravenhage.

31.

M. Méndez Bejarano, Madrid.

32.

J.C. Mollema, 's-Gravenhage.

33.

Dr. J.W. Muller, Oegstgeest.

34.

F. Oudschans Dentz, 's-Gravenhage.

35.

Dr. G.S. Overdiep, Groningen.

36.

R.A. Parmentier, Brugge.

37.

C. Peltenburg Pz., Leiden.

38.

Dr. Ir. J.H. Plantenga, Wassenaar.

39.

Openb. Leeszaal en Bibl. Reuvens,
Leiden.

40.

Dr. T.H. le Roux, Pretoria.

41.

E. von Scherling, Leiden.

42.

Dr. A. Schillings, Weltevreden.

43.

Dr. W.H. Staverman, Deventer.

44.

Dr. J.F.M. Sterck, Aerdenhout.

45.

Mej. Dr. E.M.A. Timmer, 's-Gravenhage.

46.

Jkvr. M. Barones van Tuyll van
Serooskerken, 's-Gravenhage.

47.

D.J. van der Ven, Oosterbeek.

48.

Corn. Veth, Voorburg.

49.

Mej. C.M. Vissering, 's-Gravenhage.

50.

Dr. J. Ph. Vogel, Leiden.

51.

Mr. C.W. Wormser, Bandoeng.
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Lijst der handschriften en boeken waarmede de bibliotheek is
vermeerderd.
I. Handschriften.
a. Portret (in potlood) van A.L.G. T o u s s a i n t door A.J. E h n l e , 1847, met afschrift
van een brief der schrijfster aan Mevr. B. G r o e n v a n P r i n s t e r e r , dd. Juli
1847.
b. Hs. van A.L.G. B o s b o o m -T o u s s a i n t : Toewijding aan mijnen echtgenoot,
bij de uitgave van bijeengebrachte schetsen en novellen, dd. Febr. 1854.
c. Idem: Voorrede bij de vijfde druk van Majoor Frans, dd. Sept. 1881.
d. Brieven en gedichten gericht aan Mevr. A.L.G. B o s b o o m -T o u s s a i n t en/of
aan J o h a n n e s B o s b o o m door: Douair. V a n F o r e e s t -v a n d e r P a l m ;
J.W. Y n t e m a ; H. T o l l e n z Cz.; I. d a C o s t a ; J. v a n L e n n e p ; J.P.
H a s e b r o e k ; E.J. P o t g i e t e r ; G.H. v a n S e n d e n ; L.R. B e y n e n ; J o h . C.
Z i m m e r m a n ; C. V o s m a e r ; H.J. v a n d e r H e i m ; R. F r u i n ; namens
K o n i n g i n S o p h i e .Idemdoor:K a r l G u t z l a f f ;I r a A l d r i d g e ;J.L.M o t l e y ;
S o p h i e d e R i b b i n g ; G r a v i n d'A g o u l t ; J e n n y L i n d ; O l g a d e
N o v i k o f f ; E. N a v i l l e ; A. V a t t e m a r e ; G e o r g E b e r s ; F a n n y E b e r s ;
C. A u g . V e c c h y en S.C. E a s t m a n .
a-d. Geschenk van de Heer J. B o s b o o m Nz. te 's-Gravenhage.
e. Handschrift van Dr. J.A. W o r p , Geschiedenis van den Amsterdamschen
Schouwburg, 1496-1776. 296 blz.
f. Aantekeningen in hs. over de geschiedenis van de Amsterdamse Schouwburg
door Dr. J.A. W o r p (zie Verslag 1920-21).
e-f. Geschenk van Dr. J.F.M. S t e r c k , te Aerdenhout.
g. A. M a y v a n V o l l e n h o v e n , Gedichten (1838-1868), 5 dln.
Geschenk van Dr. J. Ph. V o g e l te Leiden.
h. Drie briefkaarten en een brief van G u i d o G e z e l l e aan Dr. G.J.
B o e k e n o o g e n , dd. 3 Juni en 12 Sept. 1890; 8 Maart 1891 en 24 Juni 1898.
Geschenk van Dr. G.J. B o e k e n o o g e n te Leiden.
i. Correspondentie betreffende W i l h e l m u s L i n d a n u s , eerste bisschop van
Roermond; 11 brieven met inlichtingen van het Algemeen Rijksarchief en andere
archieven in binnen- en buitenland.
Geschenk van de Heer C.W. K o r t e k a a s te Oude Wetering.
j. 4 gedichten en 4 brieven van W.H. W a r n s i n c k Bzn.
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k. Portret (silhouet) van Mr. L a u r e n s v a n S a n t e n , met bijschrift, uit het Album
amicorum van J. B e e l d s n i j d e r , 1783.
l. 3 brieven van Mr. L. v a n S a n t e n aan J. B e e l d s n i j d e r ; J. V o e g e v a n
E n g e l e n en de abt M e r c i e r d e S t . L é g e r (dd. 3 Apr. 1787).
j-l. Geschenk van de Heer E. v o n S c h e r l i n g te Leiden.

1

II. Boeken .
A b e l s , H. Die Ortsnamen des Emslandes in ihrer sprachl. und kulturgeschichtl.
Bedeutung. Paderborn, 1927.
A c h e l i s , H. Die Bischofchronik von Neapel (von Johannes Diaconus u.A.)
o

untersucht. Leipzig, 1930. 4 .
Des XL Bandes der Abhandl. der Philolog.-hist. Klasse der sächs.
Akademie der Wiss. Nr. IV.
A c h t e r h o e k , D e G e l d e r s c h e . [Gids voor de graafschap d.G.J. Klokman].
Doetinchem, z.j.
A c q u o y , J. Instellingen van weldadigheid te Deventer. Deventer, 1929. (17).
Oud-archief van Deventer.
A c t a J u t l a n d i c a . Aarsskrift for Universitetsundervisningen i Jylland. I 1929.
Aarhus, 1929.
A c t a e t p r o c e s s u s Canonizacionis Beate Birgitte utg. av Isak Collijn. Häft
o

6-7, 8. [Stockholm, 1929]. 4 .
Samlingar utgivna av Svenska Fornskriftsällskapet. Andra Serien. Latinska
Skriften. Band I.
A d a m a v a n S c h e l t e m a , C.S. Ter herdenking van C.S. Adama van Scheltema.
o

Amst., 1929. 4 .
A g g a v a ṃ s a . Saddanīti. La grammaire palie. Texte établi par Helmer Smith.
II Dhātumāla (Pariccheda XV-XIX). Lund, 1929.
Skrifter utgivna av Kungl. humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund. XII
: 2.
A i l l y , A.E. d'. Historische gids van Amsterdam. Amst., 1929.
A l m a n a k , L e t t e r k u n d i g e , voor Vlaanderen 1930. Onder redactie van
Urbain van de Voorde, Marnix Gysen, Achiel Mussche, Aug. van Cauwelaert, Firmin
van Hecke. Mechelen. Amsterd., [1929].
A m e l u n x e n , C.P. De geschiedenis van Curaçao. Opnieuw verteld. Z. pl.,
[1929].
A n d e l , M.A. van. Klassieke wondermiddelen. Gorinchem, 1928.
A n t a l , G. v o n , en J.C.H. d e P a t e r . Weensche gezantschapsberichten van
1670 tot 1720. Eerste deel, 1670-1697. 's-Gravenh., 1929.
1

o

Van boeken in-8 is het formaat niet vermeld.
Het cijfer achter de titel geplaatst verwijst naar de met hetzelfde cijfer aangeduide naam van
de schenker in de hiervoor geplaatste lijst van schenkers.
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Rijks geschiedk. publicatiën. 67.
B a a d e r . Th. Die identifizierende Funktion der ich- Deixis im Indoeuropäischen.
Eine ethnologisch-sprachwissensch. Untersuchung. Heidelb., 1929. (1).
Indogerm. Bibl. 10.
B a e k e l m a n s , Lode. De doolaar en de weidsche stad. Wageningen, 1904.
Het Hommelnest.
B a e k e l m a n s , Lode. Sinjoorkens. Antwerpen. Zeist, 1910.
B a e k e l m a n s , Lode. Dwaze tronies. 2de dr. Antw., 1924.
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B a e r e , C. d e . Beknopte Nederlandsche spraakkunst, ten dienste van het middelb.
en normaalonderwijs in Belgische scholen. 3e dr. Groningen, 1926. (33).
B a e r e , C. d e . Oefeningen bij de Bekn. Nederl. spraakkunst. 1e en 2e deeltje.
2e en 3e dr. Groningen, 1926-'27. 2 dln. (33).
B a e r e , C. d e . Beknopte Nederlandsche spraakkunst voor Waalsche scholen.
3e uitg. Luik, 1926. (33).
B a e r e , C. d e . Oefeningen bij de Bekn. Nederl. spraakkunst voor Waalsche
scholen. 3e dr. Luik, 1926. (33).
B a k k e r , C. Volksgeneeskunde in Waterland. Een vergelijkende studie met de
geneesk. der Grieken en Rom. Amst., 1928.
B a l l , A n t j e . Treur- en juichtoonen eener ouderlooze blinde, in verschillende
dichtstukjes. Middelburg, 1877. m. port.
B a l l , A n t j e . Liederen, gezongen in den nacht eener blinde. Ibid., 1880.
B a l l , A n t j e . Mengel-poëzij. Ibid., 1883.
B a r b a r o s s a [pseud. van J.C. S c h r ö d e r ]. Dagboek van een Amsterdammer.
Amsterd., z.j.
B a r t s t r a , S. Pater Gerolt van St. Jansgae. Historische roman. Amsterd., 1912.
2 dln.
B a s s e , M. Professor Jozef Vercoullie, met eigen levensherinneringen en met
een lijst zijner geschriften door C. Debaive. Antwerpen, [1928].
Vlamingen van beteekenis XI.
B e l l a m y , J a c o b u s . Jeugdige en nagelaten gedichten. 3de dr. Haarl., 1807.
B e r g , H. v a n d e n . Korte beschrijving van de gemeente Naaldwijk en wandeling
door omliggende dorpen. 2de verm. uitg. Delft, [1875].
B e s c h e i d e n aangaande de hervorming der tucht in de abdij van Egmond in
de 15e eeuw uitgeg. d. Chr. S. Dessing. Utrecht, 1930.
o

Werken uitgeg. d.h. Historisch Genootschap te Utrecht. 3e Serie n 55.
B e u r d e n , A.F. v a n . Het Sint Elisabeth's gast- of ziekenhuis te Amersfoort. Met
houtsneden van V. van Schoonhoven van Beurden. Amersfoort, 1924.
B e v e r s l u i s , M a r t i e n . Mariken van Nimwegen. Lyrische bewerking naar het
Middeleeuwsch Mirakelspel. Boekversiering van Nans Amesz. Amst., [1928].
B i b l i o g r a p h i e der Nordischen Philologie IV (Mitte 1928-Mitte 1929),
ausgearbeitet von H. Andersen u.P. Andersen. København, 1930.
Saertryk af Acta Philologica Scandinavica IV.
B i b l i o t h è q u e , L a , de Louvain. Séance commémorative du 4e anniversaire de
l'incendie. Discours. Lettres. Paris, 1919.
B l é c o u r t , A.S. de. Fivelgoër landleven. [Omslag en tekstversieringen van J.
Huizinga]. Groningen, 1901.
B l i k , Een, op Holland of Schildery van dat Koningryk in 1806. Amsterd., 1807.
2 dln in 1 bnd.
B o e n d e r , J.L. Is. Querido en het begrip literatuur. Maastricht, 1927.
B ö e s e k e n -P e l t e n b u r g , J.J. Geschenk voor lieve kinderen. Met pltn. Amst.,
[1832]. (37).
B o k , E d w . The americanization of Edward Bok. The autobiography of a dutch
boy fifty years after. With illustr. The Hague, 1921.
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B o k h o r s t , Matth. Nederlands-Zwitserse betrekkingen voor en na 1700. 1ste
deel (1585-1697). Acad. proefschr. Amsterd., 1930. (7).
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B o n t e k o e , W i l l e m Y s b r a n t s z . Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe
van de oostindische reyse van - van Hoorn. Uitgeg. en van aanteekeningen voorzien
door W.H. Staverman. Amst., 1930. m. pltn. (43).
Dietse letteren, 1.
B o r c h l i n g , C o n r ., und H e r m . Q u i s t o r f . Tausend Jahre Plattdeutsch. Proben
niederdeutscher Sprache und Dichtung vom Heliand bis 1900. Glückstadt, 1927.
B o t h a , J.P. Reinaert, de jakhals. Londen, 1910. (20).
o

Zuidafrikaanse lektuur onder redaktie van W.J. Viljoen, n 2.
B o u d i e r -B a k k e r , I n a . Tooverlantaarn. Amsterd., z.j.
B o u t e n s , P.C. Vergeten liedjes. Bussum, 1910.
B r a n d s t e t t e r , R e n w a r d . Wir Menschen der indonesischen Erde. VI. Die
primitiven Schöpfungen und die Höchstleistung des indonesischen Sprachgeistes.
Erste Hälfte. Mit fortlaufenden indogerm. Parallelen. Luzern, 1929. (5)
B r a n d t v a n D o o r n e , C.P. [pseud. van R.A. K o l l e w i j n ]. Verweghe en zijn
vrouw. Amsterd., 1901.
B r a n d t v a n D o o r n e , C.P. Het onvermijdelike. Amsterd., 1912.
B r e d a en omstreken in woord en beeld. [Samengesteld door K.M. Smith en
G.L. Janssen]. 5de herz. druk d.G.H. Fraser. Breda, [1921]. Met pln. en krtn.
B r e d e r o , G.A. Werken. Met inleiding en aanteekeningen van J.A.N. Knuttel.
[Dl. III]. Liederen en gedichten. Proza. Boekversiering van A. Hahn en Hahn Jr.
Leiden, 1929.
B r e d e r o , G e r b r a n d A d r i a e n s z n . De twaalf sonnetten van de schoonheyt
en drie andere sonnetten, ingeleid door Marnix Gijsen. Antw., 1919.
B r o e c k a e r t , H e r m . Een bundelken verzen. [Dendermonde], 1903. Met portr.
B r o n d g e e s t , P.Q. Bijdragen tot de geschiedenis van het Gasthuis, het Klooster
en de Balije van St. Catharina der Johanniter-ridders en van het
Driekoningengasthuis te Utrecht. Hilversum, 1901. Met illustr. en plattegrond.
B r o u w e r , H. Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken, benevens
van de registers van overledenen enz. in Zuid-Holland, dateerende van vóór de
invoering van den burgerlijken stand. 's-Gravenh., 1929, (12).
B r u g g e n , C a r r y v a n . Heleen. ‘Een vroege winter.’ Amst., z.j.
B r u g m a n s , G. Onder de loupe van het buitenland. Met illustr. naar oude
prenten. Baarn, 1929.
B r u s s e , M.J. Rotterdamsche zedeprenten. Rotterd., 1921.
B r u s s e , M.J. In Philips' Wonderland, met houtsneden van J. Franken Pzn.
Rotterd., [1929].
B r u y n , A.G. d e . Geesten en goden in oud Oldenzaal. Oldenzaal, 1929. (6).
B i j , T.S. v a n d e r . Ontstaan en eerste ontwikkeling van den oorlog. Groningen;
Den Haag, 1929. (10).
B i j d r a g e n tot de geschiedenis bijzonderlijk van het aloude hertogdom Brabant,
uitgeg. d.P.J. Goetschalckx. Jrg. I-X, XI 3/12; XII 7/12; XIII 1/2.
B i j o n s , in 't land der Saksers. Studies, schetsen en verzen uit Saksisch
Nederland door A. van Veldhuizen, W.H. Heuvel, F.C. Crone, Jan Willem uut 't Goor
en anderen. Bijeengebracht onder redactie van J. Waterink. Utrecht, [1925].
C a m p e , J.H. De kleine Jack. Eene geschiedenis voor het algemeen. Naar het
o

Engelsch. Uit het hoogduitsch vertaald. Amsterdam, 1794. 12 . (37).
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C a m p e n , M.H. van. Over literatuur. Critisch en didactisch. 2de bundel. Leiden,
z.j.
C a s i m i r , R. Lessen in letterkunde. Deventer, [1909].
C a t a l o g u s der Historische tentoonstelling Amsterdam 1925. Eerste deel.
Inleiding. Tweede deel. Beschrijving. Amst., [1925]. 2 dln.
C a u w e l a e r t , A u g . v a n . Het licht achter den heuvel. Roman. [Antwerpen,
1929].
C h a r i v a r i u s [ps. van G. N o l s t T r e n i t é ]. De geschiedenis des vaderlands.
II. Het voorspel van den 80-jarigen oorlog. Haarl., 1929.
C l e e r d i n , V i n c e n t . Sagen van Brabant. Houtsneden van J. Francken Pzn.
Rotterd., 1929.
C o d e x diplomaticus Lusatiae Superioris V. Die Görlitzer Bürgerrechtslisten
1379-1600 herausgeg. von Er. Wentscher. Görlitz, 1928.
Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften.
C o h e n , J o s e f . Overijselsche sagen. Verlucht door André Vlaanderen. Amst.,
1914.
C o m m i s s a r i s , A.C.J. Van toen wij vrij werden. Eenige hoofdstukken uit de
geschiedenis der katholieke kerk in Nederland sedert 1795. Dl. I-II. Gron., 1928-'29.
2 dln.
I. Van schuilkerk tot kathedraal. 1795-1853.
II. Van vrijheid naar gelijkheid. 1853 tot 1903.
C o r n e l i s s e n , J o z e f . Nederlandsche volkshumor op stad en dorp, land en
volk... Dl. II-III. Antwerpen, 1929, 1930.
C o u p e r u s , L o u i s . De boeken der kleine zielen. Amst., z.j. 8 dln.
I. De kleine zielen. I-II.
II. Het late leven. I-II.
III. Zielenschemering I-II.
IV. Het heilige weten. I-II.
D a m , J. v a n . Historiese taalbeschouwing en modern taalinzicht. Rede. Groningen,
Den Haag, 1930. (11).
D a m , P i e t e r v a n . Beschryvinge van de Oostindische Compagnie. Eerste
boek, deel II, uitgegeven door F.W. Stapel. 's-Gravenh., 1929.
Rijks geschiedk. publicatiën 68.
D a m a n , J.A. De vereenvoudigde spelling en de spellingbeweging 1891-1929. Met
een voorwoord van C.G.N. de Vooys. Middelburg, 1929.
D e y s s e l , L. van [ps. v.K.J.L. A l b e r d i n g k T h i j m ]. Nieuwe kritieken. Amst.,
1929. M. portr.
D i c h t e r s , N e d e r l a n d s c h e . Met proza van Albert Verwey. Roemer Visscher
tot Feitama. Jhr. Onno Zwier van Haren en Mr. Willem Bilderdijk. Feith tot Jacques
Perk. Amsterd., 1894-1897. 3 dln.
D i c t i o n n a i r e historique et archéologique de la Picardie. V. Arrondissement
de Montdidier. Cantons de Rosières et Roye. Amiens, Paris, 1929.
D i l l e n , J.G. v a n . Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het
gildewezen van Amsterdam. Eerste deel. 1512-1611. 's-Gravenh., 1929.
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Rijks geschiedk. publicatiën 69.
D o c k u m , J.D.C. v a n . Honderd jaar muziekleven in Nederland. Een geschiedenis
o

v.d. Maatsch. t. bevord. d. Toonkunst ... 1829-1929. Amst., 1929. 4 . (29).
o

D o n k e r , A n t h . (ps. v.N.A. D o n k e r s l o o t ). Grenzen. Arnhem, 1928. 4 . (13).
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D o r r e n , Th. Het kasteel van Valkenburg, zijne beknopte geschiedenis, legenden
en sagen. 3de herz. dr. met plattegronden en platen. Valkenburg, z.j.
D o r r e n , Th. Woordenlijst uit het Valkenburgsch plat, met etymologische en
andere aanteekeningen. [2de dr.] Valkenburg, [1928].
D r e s c h , N.J.M Inventaris van het oud-archief der gemeente Beverwijk,
1250-1817. Z.p., [1929]. (16).
Archief der gemeente Beverwijk.
D r i e s s e n , G.L. Leidsche straatnamen historisch toegelicht. Met een lijst van
‘verdwenen’ straatnamen. Leiden, [1930].
D r o s t , J o h a . W.P. Het Nederlandsch kinderspel vóór de zeventiende eeuw.
's-Gravenh., 1914. Proefschrift Leiden.
D u y s e , F l o r i m o n d v a n . Nederlandsch liederboek uitgegeven door het
Willems-Fonds. II. Balladen en verhalende liederen, enz. 4e dr. Met tekstboekje.
o

Gent. 1929. 4 . 2 dln.
E c k e r e n , G. v a n [ps. v a n M. E s s e r ]. Menschen en machten, Amst., z.j.
E f f e c t , T h e , of western influence on native civilisations in the Malay archipelago.
Edited by B. Schrieke. Batavia, 1929. (2).
Kon. Batav. Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
E l f f e r s , H u b . Scripture lights. An epitome of the faith I have professed and in
which I die. Wijnberg, 1929. Met portr. (14).
E l i a s , J o h . E. Geschiedenis van het Amsterdamsche regentenpatriciaat. 2de
omgew. druk v.d. Inleid. t.d. vroedschap v. Amsterdam. 's-Gravenh., 1923.
E l s t , W. v a n d e r . De klokken van den domtoren te Utrecht. Amst., [1929].
Geill.
E l v i r a v a n S w a n e n b u r g h . Historisch romantisch verhaal, uit het begin
der Spaansche onlusten in de zestiende eeuw [door P.J.P. Jr.]. Rotterd., 1838. (3).
E m a n t s , M a r c . Inwijding. Haags leven. 's-Gravenh., 1901. 2 dln.
E m a n t s , M a r c . Afgestorven. Een tweetal novellen. Amsterd., [1916].
Nederlandsche Bibliotheek.
E m a n t s , M a r c . Domheidsmacht. Toneelspel in 5 bedrijven. 2de dr. Amsterd.,
1918.
E m a n t s , M a r c . Mensen. Amsterd., z.j.
E m c k W z ., W.F. Kroniek van Gorinchem. Geschiedkundige en andere
aanteekeningen in chronologische volgorde, 1230-1927. Gorinchem, 1929.
E p i s o d e , A n , of the great war. The Limburg manoeuvre of August 1914. A
study of the strategic position of Dutch-Limburg by captain ‘Candid’ of the Netherlands
Army. With 3 sketches. Utrecht, 1919.
E r a s m u s , D e s . Moriae encomium of de lof der Zotheid, speelensgewys
beschreven. Uit 't latijn vertaalt d.F.v. Hoogstraten. Met konstplaten ... t'Amst., 1700.
E s s e n , L. v a n d e r . Alfred Cauchie (1860-1922). L'initiateur - le savant l'homme. Louvain, 1922. Met portr.
Extrait de la Revue d'hist. ecclés. T. XVIII.
F e e n s t r a Jr., P. De godsdienst en de Fransche revolutie. Studiën over de
Fransche revolutie in de jaren 1789-1794. Haarl., 1929. (15).
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F e e s t b u n d e l , uitgegeven door het Koninklijk Bataviaasch genootschap van
kunsten en wetenschappen bij gelegenheid van zijn 150 jarig bestaan, 1778-1928.
Dl. I-II. Weltevreden, 1929. (2).
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F i s k e , J o h n . The Dutch and Quaker colonies in America. London, 1899. 2 vols.
F l a m e n t , A.J. Chroniek van de heerlijkheid Weert, getrokken uit de
stadsrekeningen, charters en andere oorspronkelijke bescheiden. Maastricht, 1892.
(Publ. Soc. Limb. XXIX).
F l a m e n t , A.J.A. De provincie Limburg een Nederlandsch gewest grootendeels
Geldersch. Maastricht, z.j.
F l o u , K. d e . Woordenboek der toponymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaamsch
Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een
gedeelte van het graafschap Ponthieu. Dl. IX (La-Malevaut). Brugge, 1929.
F o r t i d s m i n d e r , N o r d i s k e , udgivne af det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab.
o

Avec des résumés en Français. II. Band. 4. Hefte. Kjøbenhavn, 1929. 4 .
F r a u s s e n , E d . Uitgebreide Nederlandsche spraakkunst. 3e dr. Wetteren,
1924. (33).
F r a u s s e n , E d . Oefeningen bij de Uitgebreide Nederlandsche spraakkunst.
2e verm. dr. Wetteren, 1923. (33).
F r a u s s e n , E d . Beknopte Nederlandsche spraakkunst voor middelbaar
onderwijs. 4e dr. Wetteren, 1925. (33).
F r a u s s e n , E d . Oefeningen bij de Bekn. Nederl. spraakkunst. 2e verm. dr.
Wetteren, 1925. (33).
F r e n k e n , A.M. Helmond in het verleden. Deel II. ['s Hertogenbosch], 1929.
Uitgave v.h. Prov. Gen. v. Kunsten en Wetensch. in Noordbrabant.
G e d e n k b o e k van het 25-jarig bestaan der Wereld-bibliotheek. Uitgegeven in
o

samenwerking met de W.B. Vereeniging. Amsterd., 1930. langw. 8 . (23).
G e e r k e , H.P. Jan Pieterszoon Coen. De baanbreker in ons Indië. Utrecht,
[1929].
G e n d e r e n S t o r t , R. v a n . Hélène Marveil. Amst., 1917. 2 dln. in 1 bd.
G e n e s t e t , P.A. de. Eerste gedichten. Amsterdam, 1852. (39).
G e z e l l e , G u i d o . Dichtwerken. Amst., z.j. Dl. I-III.
I. Dichtoefeningen - Kerkhofblommen - Gedichten, gezangen en gebeden Kleengedichtjes - Liederen, eerdichten et reliqua - Hiawadha's lied.
II. Tijdkrans I-II - Rijmsnoer I-II - Laatste verzen.
III. Gelegenheidsgedichten.
G h i j s e n , H.C.M. Betje Wolff in verband met het geestelijk leven van haar tijd.
Jeugd en huwelijksjaren. Rotterd., 1919. Proefschrift Leiden.
G i d s voor de gemeente Huizen (Gooi) en omstreken. Huizen, z.j.M. illustr. en
wandelkrt.
G i d s , G e ï l l u s t r e e r d e , voor Delft en omstreken. Met 1 platte grond en 25
illustr., naar teekeningen van G.B.M. Sühl. Delft, z.j.
G i d s , G e ï l l u s t r e e r d e , voor Franeker en omstreken. Met 28 platen en 1
plattegrond. Groningen, z.j.
G o e d e k e , K a r l . Grundrisz zur Geschichte der deutschen Dichtung aus den
Quellen. 2te ganz neu bearb. Aufl ... herausgeg. von Edm. Goetze, von Bd. XI ab
fortgeführt von Franz Muncker und Alfr. Rosenbaum. 12ter Band. Dresden, 1929.
G o g h -K a u l b a c h , A n n a v a n . Artis-leven. Met teeken. v.C.
Eisenloeffel-Macdonald. Amst., [1929]. (18).
G o g h -K a u l b a c h , A n n a v a n . Binnen de muren. 2de dr. Amst., [1929]. (18).
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G o g h -K a u l b a c h , A n n a v a n . Tot het moederschap. Amst., [1929]. (18).
G o s s e s , G. Tael en dialekt. Snits, 1929.
Oerprintsel ut ‘It Heitelan’ Algemein Frysk Moannebled.
G o u d s m i t , S a m . Jankef's jongste. Amst., 1929.
G r a a d t v a n R o g g e n , W. Het schouwende leven. Gedichten geschreven in
den tijd tusschen Aug. 1899 en Febr. 1903. Oude Wetering, 1903.
G r a h a m B o t h a , C. Die openbare argieuwe van Suid-Afrika. 1652-1910. Uit
die Engels vertaal deur H.S. Pretorius. Kaapstad, 1928.
G r a h a m B o t h a , C. The public archives of South Africa, 1652-1910. Cape
town, 1928.
G r i f f i s , W. E l l i o t . The American in Holland. Sentimental rambles in the eleven
provinces of the Netherlands. Boston and New-York, 1899. Geill.
G r o e n e v e l t , E r n s t . De jongeren. Bloemlezing uit het werk der jongere
Nederlandsche dichters. Met eene inleiding van Constant van Wessem. Amst.,
1919.
G r u i j t e r , J. d e . Tusschen rationalisme en mystiek. Een bijdrage tot de
levenshouding van den socialist-geloovige. Amst., 1929. (21).
G r i j p i n k , P.M. Register op de parochiën, altaren, vicarieën en de bedienaars,
zooals die voorkomen in de middeleeuwsche rekeningen van den officiaal des
aartsdiakens van den Utrechtschen dom ... 1ste deel. Quatuor officia Flandriae,
Wallacria, Scaldia, Zuidbevelandia. Amsterd., 1914.
G u n n i n k , J u r . Het dialect van Kampen en omstreken. Acad. proefschrift
Amsterdam. Kampen, 1908.
G y m n a s i u m te Alkmaar. Programma voor de feestelijke herdenking van het
25-jarig bestaan. [Alkmaar, 1929]. Geïllustr.
H a a n t j e s , J. Gysbert Japicx. Fries dichter in de zeventiende eeuw. Amst.,
1929.
H a a s , C.M. d e . Uit mijn reisdagboek Mei 1928. Een protestantsche pelgrimsreis
naar het Heilige Land. Leiden, 1929.
H a m a k e r , W.J. Jacob Geel (1789-1862) naar zijn brieven en geschriften
geschetst. Leiden, 1907.
H a v a r d , H e n r y . La Hollande à vol d'oiseau. Eaux-fortes et fusains par Maxime
o

Lalanne. Paris. Amsterd., 1881. 4 .
H a z a r t , C o r n . Het gheluckich ende deughdelyck houwelyck beschreven. 't
Antwerpen, 1678.
H e e r s , L a m b . d e . De levens der heylighen van Wintershoven, mitsgaders
een kort verhael van den opgangh en nedergangh der oude stadt Tongeren, van
haere Koninghen, Hertogen, en Bisschoppen; als oock die van Maestricht en Luyck.
Uyt geloofbaere schrijvers bij-een-vergadert. Maestricht, 1712.
H e n o t , H e r m . Kempische volksvertelsels. Geïllustr. d.K. Rosseeuw. Brussel,
1926.
H e r d e n k i n g s -a l b u m . Alfons de Cock. 1850-1921. Brugge, 1929.
H e r r I v a n . Kritisk upplaga utg. av Erik Noreen. Häft. 1. [Stockholm, 1930].
Samlingar utgivna av Svenska Fornskriftsällskapet. Häft 104.
H e r t e l , J o h . Beiträge zur Erklärung des Awestas und des Vedas. Leipzig, 1929.
o

4 .

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1930

Des XL. Bandes der Abhandl. d. Philol. Hist. klasse der sächs. Akad. d.
Wissensch. Nr. II.
H e u v e l , H.W. Uit den achterhoek. Schetsen van land en volk. Deventer, [1929].
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H i s t o i r e de la Campagne faite en 1799, en Hollande, traduite de l'Anglais par
Mac-Carthy, avec des notes, et ornée d'une carte du théatre de la guerre. Paris,
1818.
H o c h z e i t s g e d i c h t e , Drei friesische, aus dem 17. Jahrhundert. Mit einer
Einleitung herausgeg. von J. Haantjes und G.G. Kloeke. Hamburg, 1929. M. reprod.
Drucke des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. VIII.
H o n d , M. de. Kiekjes. I. Jodenbreestraat-Waterlooplein. Amst., 1926.
H u g e l s h o f e r , W a l t e r . Die Zürcher Malerei bis zum Ausgang der Spätgotik.
o

Tl. II. Zürich, 1929. 4 .
Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich. Bd. XXX, Heft 5.
H u y g e n s , C h r i s t . Oeuvres complètes, publiées par la Société hollandaise des
sciences. Tome seizième. Percussion. Question de l'existence et de la perceptibilité
du mouvement absolu. Force centrifuge. Travaux divers de statique et de dynamique
o

de 1659 à 1666. La Haye, 1929. 4 .
H u y s h o u d s t e r , De ervarene en verstandige Hollandsche. Onderwijzende
alle jonge vrouwen, hoe zij zich in 't bestuuren van het huyshouden moeten gedragen
[door C.C.B.]. Amst., [c. 1760].
I n a u g u r a t i o n de la Nouvelle Bibliothèque de l'Université. Louvain, 1929.
Geïllustr.
Oeuvre internationale de Louvain.
I n h o u d s o p g a v e van de Handelingen en Geschriften van het Indisch
Genootschap over 1854-1928; met alphabetisch register. 's-Gravenh., 1930.
J a k o b Sr., A.J. Gids van Leiden met foto's en kaart. Leiden, [1928].
J e f f r e y s , K a t h l e e n M. Kaapse archiefstukken, lopende over het jaar 1780,
afgeschreven, bewerkt en van een register voorzien. Kaapstad, 1928.
J o n g , A.M. d e . Flierefluiters tussenkomst. 2de dr. Amsterdam, 1929.
J o n g , A.M. d e . Kruisende wegen. Een roman in vier episoden. Amst., 1929.
J o n g e , C a r o l i n e H e n r . de. Bijdrage tot de kennis van de
Noord-Nederlandsche costuum-geschiedenis in de eerste helft van de XVIe eeuw.
Dl. I. Het Mannencostuum. Utrecht, 1916. Proefschrift Utrecht.
o

J o n k e r , L. Harm. Boer'nlèv'n an de Riest. 2de dr. Zwolle, z.j. 4 . m. pltn.
K a l f , J a n . De slooping van het oud-klooster te Roermond. Verslag aan den
Minister van O.K. en W., uitgebracht en met toestemming van Z.E. uitgegeven. (Met
14 afb.). Utrecht, 1924.
K a t a k o m b e n , D e R o m e i n s c h e , te Valkenburg. Een nieuw monument
van Christelijke oudheid. 2de, gewijzigde dr. Valkenburg, z.j.
K a t e , J.J.L. t e n . De Nieuwe Kerk te Amsterdam. Een gedicht. 2de dr. Amsterd,
1889. (39).
K e m p , M a t h . De bonte storm. Een carnavalsroman. 's-Gravenh., 1929.
K e m p , F r a n c i s A d r i a n v a n d e r . 1752-1829. An autobiography together
with extracts from his correspondence edited, with an historical sketch by H.L.
Fairchild. New York and London, 1903.
K e r n k a m p , G.W. en J. T h . d e V i s s e r . De Unie van Utrecht herdacht. 23
Jan. 1579-1929. Redevoeringen. Utr., [1929].
K e u r e n van de Watergraaffs- of Diemermeer. Te Amsteldam, z.j.
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K i e f e r , F.J. Die Sagen des Rheinlandes von Basel bis Rotterdam. 4te Aufl.
Mainz, z.j.
K l o o s , W. Letterkundige inzichten en vergezichten. XIV. 's-Gravenh., 1929.
Nieuwere literatuurgeschiedenis XIX.
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K l o o t M e y b u r g , B a . W. v a n d e r . De economische ontwikkeling van een
zuid-hollandsch dorp (Oudshoorn) tot in den aanvang der twintigste eeuw.
's-Gravenh., 1920.
K l u y v e r , A. Verspreide opstellen. Groningen, 1929.
K n i p s c h e e r , F.S. Henricus Leo. Een remonstrantsch-gereformeerd predikant
(± 1575-1648). Huis ter Heide, 1929.
K o e , A.C.S. d e . Van Alphen's literair-aesthetische theorieën. Utr., 1910.
Utrechtsche bijdragen voor letterkunde en geschiedenis. III.
K o e p p , J o h a n n e s . Untersuchungen über das Antwerpener Liederbuch vom
Jahre 1544. Antwerpen, z.j.
K o n i n g , J o h . Het verloren land. Roman. Amst., 1928.
K r o k e r , E r n s t . Aufsätze zur Stadtgeschichte und Reformationsgeschichte.
Leipzig, 1929.
Aus Leipzigs Vergangenheit. Bd. I.
K r o m , N.J. Baraboedoer. Het heiligdom van het Boeddhisme op Java. Amsterd.,
1930. (25).
o

De weg der menschheid. N . 9.
K r u i s i n g a , E. Het taalbegrip van Dryden. Rede. Utrecht, 1929. (26).
L e e n d e r t s e , M.J. en C. T a z e l a a r . Christelijk letterkundige studiën. Dl. III-V.
Amst., 1927-29. 3 dln.
Dl. III-IV. Dichters na 1880. I-II.
L e o p o l d , J.H. Nabetrachtingen van een concertganger. 1900. Rotterd., 1929.
L e s s e n , J a c o b a H. v a n . Samengestelde naamwoorden in het Nederlandsch.
Groningen, Den Haag, 1928. (27).
L i b e r a m i c o r u m . Dr. Frederik van Eeden aangeboden ter gelegenheid van
o

zijn zeventigsten verjaardag 3 April 1930. Amsterdam, [1930]. 4 .
L i t z a u , J a c . G. De luidende St. Laurensklok te Rotterdam. Een berijmd verhaal
van de voorn. gebeurtenissen dezer stad. 2de dr. Rott, 1850.
L o o s , J.A. v a n d e r . Geschiedenis van Amstelland, tot het jaar 1300. Amsterd.,
[1907].
L o o y , J a c . v a n . Nieuw proza. [Leiden], 1929.
L o v e l i n g , R o s a l i e en V i r g i n i e . Novellen. 2e dr. Amst., 1887.
M a l s e n , H. v a n . Waterland. Schetsen uit de koloniale en maritieme
geschiedenis van het Nederlandsche volk. Met een voorrede van P.J. Blok. Leiden,
[1929]. Geïllustr.
M a n , H e r m . d e [pseud. v a n H.S. H a m b u r g e r ]. Meester Lampelaar.
Rotterd., 1929.
M a r g a d a n t , S.W.F. Het Staatsexamen ter toelating tot de Universiteiten. Een
aanklacht gevolgd door voorstellen ter verbetering. 's-Gravenh., 1929. (30).
M a r g a d a n t , S.W.F. Het Staatsexamen. Nadere uiteenzetting, met een
bijvoegsel over ‘Fouten rekenen’. 's-Gravenh., 1930. (30).
M a r g a d a n t , S.W.F. De wereldlitteratuur. Geschiedenis der letteren. Met eene
inleiding van J.L. Walch en 200 portretten en illustraties. 's-Gravenh., 1930. (30).
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M a u r i k , J u s t u s v a n . Jan Smees. Met inleiding en aantekeningen door K.
Bonsma en W.J. Viljoen. Londen, 1909. (20).
o

Zuidafrikaanse lektuur onder redaktie van W.J. Viljoen, n . 4.
M a z z a , J o a n . Quattuor anni tempora. Carmen. Amst., 1928.
[Certamen poeticum Hoeufftianum].
M c k e n n a , E l i s a e u s . Het grafelijk geslacht Huyn van Amstenrade en Geleen.
Sittard, z.j.
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M e i l i n k , P.A. Archieven van de Staten van Holland en de hen opvolgende
gewestelijke besturen. Eerste deel: Archieven van de Staten van Holland vóór 1572.
's-Gravenh., 1929. (12).
M e n d e s , J o o s t [pseud. v.E. Q u e r i d o ]. Het geslacht der Santeljano's. Deel
VIII-IX. 's Werelds daverende wedloop. 2e en 3e boek. -. De hooge lichte kim der
stilte. Rotterd., 1924-'29.
M e u l l e n e r s , J.L. Legertochten tusschen Maastricht en Mook, sedert 1568 tot
1575, en gelijktijdige belastingen en inkwartieringen te Elsloo. Maastricht, 1889.
[Public. Soc. Limb. XXV].
M e y e r e , V i c t o r d e . De Vlaamsche vertelselschat. Dl. III. Antw., 1929.
o

M i e r l o J u n ., J. v a n . Heynrijck van Veldeke. Amst., [1929]. 4 .
o

Eigen Schoon, n . 8.
o

M o e r k e r k e n [J r .], P.H. v a n . Jan van den Dom. Amst., z.j. 12 .
Zilveren Verpoozingen.
M o e s , W a l l y . Larensche dorpsvertellingen. Amst., 1911. 2 dln.
De Roo-rozenserie.
M o l l e m a , J.C. Voor den stroom en op de klippen. De lotgevallen van Frans en
Pieter Bol. Haarlem, 1929. (32).
M o n t , P o l d e . Zanna. Oorspronkelijk tooneelspel in één bedrijf en in vaerzen.
Leiden, 1887. (20).
M o n t é g u t , E m i l e . Les Pays-Bas. Impressions de voyage et d'art. Paris, 1869.
M o n u m e n t e n , D e , van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg.
Geïllustreerde beschrijving, bewerkt en uitgegeven vanwege afdeeling A. der
Rijkscomm. voor de monumentenzorg. Eerste stuk: De Monumenten in de gem.
o

Maastricht. 1e Afl. 's-Gravenh., 1926. 4 .
M o o r a , H. Die Eisenzeit in Lettland bis etwa 500 n. Chr. I. Dorpat, 1929. 2 dln.
I. Teil. Die Funde. Tafeln zum I. Teil.
Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft XXV : 1-2.
M u s s c h e , A. Nederlandsche woordenschat ten dienste van Vierde graden en
inrichtingen voor Middelb. Onderwijs. I-II. Gent, 1926-'27. 2 dln. (33).
N a b e r , J o h a . W.A. Na tien jaren, 1898-1908. Herdenking der Nationale
tentoonstelling van vrouwenarbeid. Groningen, 1908.
N a b e r , J o h a . W.A. Om en bij de tentoonstelling ‘De vrouw 1813-1913.’
Groningen, [1913].
N i e b o e r , A t t i e . 't Witte huiske. 2e uitg. Baarn, z.j.
N i e l a n d , D i r k . 'n fonnie bisnis. With 14 pen drawings by D. Lam. Preface by
Fred. ten Hoor. Vocabulary by A. Nieland-de Boer. Grand Rapids, [1929]. (22).
O c t r o y e beroerende de bedykinge van de Wieringer-waert, gelegen in
Noord-Holland .... Deze tweede druck vermeerdert, met een reglement van 4. Febr.
1711. Hoorn, 1735.
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O e v e r , K a r e l v a n d e n . Kempische vertelsels. 2de uitg. geïllustr. door M.
Pieck. Antwerpen, z.j.
O l d e w e l t , W.F.H. Inventaris van het archief van het College van
Commissarissen van de Bank van Leening van 1614 tot 1863. [Amsterd., 1929].
Archief der gemeente Amsterdam.
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O l d e w e l t , W.F.H. Inventaris van de archieven tot 1808 van de Colleges van
regenten over het Oudezijdshuiszittenhuis en over het Nieuwezijdshuiszittenhuis
en van 1807-1870 van het College van regenten over de huiszittende-stadsarmen.
Amsterd., 1929.
Archief der gemeente Amsterdam.
O p b r o u c k , A r d . Kleine Nederlandsche spraakkunst voor uitgebreid lager
onderwijs. 2e omgewerkte uitg. Wetteren, 1925. (33).
O p b r o u c k , A r d . Oefeningen bij de Kleine Nederl. spraakkunst voor uitgebr.
lager onderwijs. 2e omgew. dr. Wetteren, 1925. (33).
O p b r o u c k , A r d . en E d . F r a u s s e n . Stijl en taal voor voortgezet lager- en
aanvankelijk middelbaar onderwijs. 1e boekje. Wetteren, 1924. (33).
O p s t e l l e n , H i s t o r i s c h e , opgedragen aan Prof. Dr. H. Brugmans ter
gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als hoogleeraar aan de Universiteit van
Amsterdam door zijn oud-leerlingen, leerlingen, vrienden en vereerders. 1904-7
Maart-1929. Amst., 1929. (8).
O u d s c h a n s D e n t z , F r e d . History of the english church at The Hague,
1586-1929 together with a short account of the family Tinne .. compiled from various
sources in Holland and England. Delft, 1929. (34).
O u d s c h a n s D e n t z , F r e d . en H e r m . J. J a c o b s . Onze West in beeld en
woord. Platenalbum voor het huisgezin en ten gebruike bij het onderwijs aan Gymn.,
H.B.S., kweek-, normaal en andere scholen. 2de verm. en verb. druk. Amsterd.,
o

1929. 4 . (34).
O v e r d i e p , G.S. De vormen van het aoristisch praeteritum in de
middel-nederlandsche poëzie. Rotterd., 1914. Proefschrift Leiden. (35).
O v e r d i e p , G.S. Moderne Nederlandsche grammatica voor Gymnasia, H.B.S.
en kweekscholen alsmede voor zelfstandige studie. Zwolle, 1928.
O v e r d i e p , G.S. Beknopte Nederlandsche versleer, voor schoolgebruik en
zelfstandige studie. Zwolle, 1928.
O v e r d i e p , G.S. De stilistische methode in de Nederlandsche taal- en
letterkunde. Rede. Groningen, Den Haag, 1929. (35).
O v e r l o o p , E. v a n . La camisia. Anvers, 1929.
Acad. royale d'archéol. de Belgique. Annales LXXVI.
P a r m e n t i e r , R.A., Beschrijving van de getijden- en gebedenboeken van het
kabinet Houtart te Brugge. Brugge, 1929. (36).
Geschiedk. publicatiën der stad Brugge I.
P e r m y s , M a r t i n (pseud. van M.J. P r e m s e l a ). Antwerpsche Zondagen.
Vertellingen. Amsterdam, 1929.
P e s z l e r , W i l h . Plattdeutscher Wort-Atlas von Nordwestdeutschland nach
eigenen Forschungen und mit eigenen Aufnahmen. Mit 19 Landkarten und 17
o

Abbildungen. Hannover, 1928. langw. 8 .
P e t i t , L o u i s D. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten. Verzameling van
de bibliotheek van Johannes Thysius te Leiden. Dl. III 1703-1800, voor den druk
gereed gemaakt door H.J.A. Ruys. Leiden, 1925.
P i e n a a r , W.J.B. English influences in Dutch literature and Justus van Effen as
intermediary. An aspect of eighteenth century achievement. Cambridge, 1929.
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P i e n a a r , P. d e V[i l l i e r s ]. Skakels van die ketting. Pretoria, 1929.
P l a n t e n g a , J.H. Verzamelde opstellen. Tweede bundel. Met 135 illustr. in den
tekst en één titelpl. Amst., 1929. (38).
P o l a k , L e o n . Untersuchungen über die Sage vom Burgundenuntergang. Acad.
proefschr. Gron. Berlijn, 1922.
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P o s t m u s , J. Het Wilhelmus. Kampen, 1900. Met portr.
P r a a g , S i e g f r i e d v a n . Langs de paden der liefde. Amst., 1928.
P r e n t e n b o e k tot vermaak en onderwijs voor kinderen. 1e-5e stukje. Amst.,
1819-'21. 5 dln. (37).
P r i v i l e g i e n , octroyen, keuren en ordonnantien, wegens het heemraadschap
van Nieuwer-Amstel. Te Amsterd., 1781.
P u y m b r o e c k , H e r m . v a n . Cyriel Buysse en zijn land. Amst., Antw., 1929.
M. pltn. en facs.
Q.X. [pseud. van J.P. M u l l e r ]. Nieuwediep en Instituut. Haarlem, 1929.
R a a l t e , F r i t s v a n . Chariëssa en andere sproken. Arnhem, 1919.
R a n g g a L a w e . Middeljavaansche historische roman. Critisch uitgegeven door
C.C. Berg. Weltevreden, 1930.
Bibliotheca Javanica, uitgeg. d.h. Kon. Batav. Genootsch. v.K. en W. 1.
R a u c h h e l d , A. [en] F. R i t t e r . Glockenkunde Ostfrieslands. Mit 78 Abb. Emden,
1929.
Upstalsboomblätter für ostfriesische Gesch., Heimatschutz u.
Heimatkunde. Bd. XIV.
R e i n e c k e , W i l h . Von alten Siedehütten. [Lüneburg], 1929.
Festblätter des Museumsvereins für das Fürstentum Lüneburg. Nr. 2.
R e s t a u r a t i e der Noorderkerk te Hoorn. Z. pl., [1929].
R e y n , J. v a n . Nederlandsche vrouwen van vroeger en later tijd, geschetst in
hare lotgevallen en verdiensten. Met platen. Rotterd., 1863. (3).
R o g g e , A l m a . Sine. Vertelln in Ollnborger Platt. Hamborg, [1929].
Quickborn-Bücher. Bd. 39.
R o l a n d H o l s t -v a n d e r S c h a l k , H e n r . Vernieuwingen. Verzen. Rotterdam,
1929.
S a k s , J. Busken Huet en Potgieter. Rotterd., 1927.
S a l o m o n s , A n n i e . Een meisje-studentje. 3e dr. Bussum, 1920.
S c h a r t e n -A n t i n k , C. en M. De nar uit de Maremmen. III. Naar de eeuwige
stad. 2e dr. Amst., [1929].
S c h e r z e , N i e d e r d e u t s c h e . Gesammelt und herausgeg. von Fritz Specht.
Hamburg, [1930].
Quickborn-Bücher. Bd. 40.
S c h i l f g a a r d e , A.P. v a n . Register op de leenen van het Huis Bergh. Arnhem,
1929.
Gelre. Ver. tot beoef. v. Geldersche gesch., oudheidk. en recht.
S c h i l l i n g s , A n d r é [J.M.H.]. Het vluchtelingske. Maastricht, 1929. (42).
S c h i l l i n g s , A n d r é Guido Gezelle. De mensch en de dichter. [Weltevreden,
1929]. (42).
S c h m e t z , W i l h . Wilhelm van der Lindt (Wilhelmus Lindanus). Erster Bischof
von Roermond (1525-1588). Ein Beitrag zur Kirchengeschichte des Niederrheins
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und der Niederlande im 16. Jahrh. 1er Theil. Mit einem Bildnis. Münster i.W., 1926.
(24).
Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 49.
S c h m i t z , M a r i e . Het groote heimwee. Amst., 1929.
S c h r i e k e , B. The effect of western influence on native civilisations in the Malay
Archipelago. Batavia, 1929.
Kon. Bat. Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
S i e v e r s , E d . Neue Beiträge zur Lehre von der Kasusintonation. Leipzig, 1929.
o

4 .
Des XL. Bandes der Abhandl. d. Philol.-hist. Klasse der sächs. Akad. d.
Wissensch. Nr. III.
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S i l l e v i s , A n n i e . Een meisje-student over ‘Een meisje-studentje’. Rotterd., 1907.
S i m o n s , L. Het drama en het tooneel in hun ontwikkeling. Deel I- . Amsterd.,
1921- .
Dl. I. Tot ± 1525. II. Tot ± 1625. De zestiende eeuw. III. 1625-1805.
Nederlandsche Bibliotheek.
S l e m p k e s , J.A. De zinrijke avonture van den Vos Reinaerde. Zutph., 1929.
S m i t , H.J. De rekeningen der graven en gravinnen uit het henegouwsche huis.
Tweede deel. Nalezing. Utrecht, 1929.
o

Werken uitgeg. d.h. Historisch Genootschap (te Utrecht). 3de Ser. N .
54.
S p e e l m a k k e r , D e o n v e r m o e i d e , of volledige verzameling van nuttige en
aangename spelen, uitspanningen, ligchaamsoefeningen, en andere bezigheden,
zoowel in huis, als in de open lucht, voor jongens en meisjes. Versierd ... door ...
houtsneêfiguren. Gouda, z.j.
S p y e g h e l , D e n , der Salicheyt van Elckerlijc. Uitgegeven door H.J.E. Endepols.
Groningen, Den Haag, 1925. M. pltn.
Lyceum-herdrukken IX.
Ś r a u t a s ū t r a , D a s , des pastamba. Sechszehntes bis vierundzwanzigstes und
einunddreissigstes Buch aus dem Sanskrit übersetzt von W. Caland. Amst., 1929.
Verhandelingen der Kon. Akademie v. Wetensch. te Amsterdam. Afd.
o

Letterk. N.R. Dl. XXVI, n . 4.
S t a r i n g , A.C.W. Brieven. Ingeleid en toegelicht door G.E. Opstelten. 1e stuk:
Inleiding. 2e stuk: Brieven. Haarlem, 1916.
S t a r i n g , A.C.W. Bloemlesing uit die gedigte, uitgegee met inl. en aant. d.G.
Dekker. Kaapstad, Pretoria, 1930. (40).
o

‘Uit die Dietse boord’ onder redaksie v.T. le Roux en G. Dekker. N . 1.
S t a t u t e n van het Koninkl. Bataviaasch genootschap van Kunsten en
Wetenschappen, opgericht den 24sten April 1778 onder de zinspreuk: ‘Ten nutte
van het gemeen’. [Batavia], z.j.
S t e y n e n , J o b . Sentimenteele geschiedenissen. Bussum, 1913.
S t o p p e l a a r , R.J. d e . Sprake en sproke van het jaar. Laren, [1929].
S t r a n g , A. Eene historische verhandeling over de liberale politiek en het lager
onderwijs van 1848 tot 1920. Acad. proefschr. Utrecht, 1930. (7).
S t r e u v e l s , S t i j n . [Pseud. van P.F.M. L a t e u r ]. Reinaert de Vos. Uyt het
middelnederlandsch herschreven. Opgeluisterd met teekeningen door Gust. van
o

de Woestijne. Amst., 1911. 4 .
S t r e u v e l s , S t i j n . Doodendans. 2de dr. Amst., z.j.
S t r e u v e l s , S t i j n . Dorpsgeheimen. 1e-2e boek. 2e dr. Amst., z.j. 2 dln.
S t r e u v e l s , S t i j n . Het kerstekind. Verlucht met teekeningen van Jules
Fonteyne. 3e dr. Amst., z.j.
S t r e u v e l s , S t i j n . Lenteleven. 7e dr. Amst., z.j.
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S t r e u v e l s , S t i j n . Najaar. 2de dr. Amst., z.j.
S t r e u v e l s , S t i j n . Openlucht. 3e dr. Amst., z.j.
S t r o o t m a n , K.E.W. Hoofsche verhalen. Haarl., 1919.
S t u t t e r h e i m , W.F. Indian influences in the lands of the pacific. Weltevreden,
[1929]. (2).
Kon. Batav. Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
S u c h t e l e n , N i c o v a n . Eva's jeugd. Amsterd., 1925.
Nederl. Bibliotheek.
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S w a e n , M i c h . d e . Werken, uitgeg. d.V. Celen, m.d. medewerk. v.C. Huysmans
en M. Sabbe. Dl. III. Het leven en de dood van Jesus Christus. I. Antwerpen, [1929].
T e n n e r , F r i e d r . Geschichte des Gymnasium Bernhardinum in Meiningen. 1.
Teil. 1730-1821. Meiningen, 1930.
Neue Beiträge zur Gesch. deutschen Altertums, herausgeg. v.d.
Hennebergischen altertumsforsch. Verein. in Meiningen.
T h i j s s e n , T h e o . Egeltje. Een bundel vrolik proza. Bussum, 1929.
T i m m e r , E m . M a r . A n n a . Knechtsgilden en knechtsbossen in Nederland.
Arbeidersverzekering in vroeger tijden. Ac. proefschr. Haarl., 1913. (45).
T i m m e r , E m . M a r . A n n a . De generale brouwers van Holland. Een bijdrage
tot de geschiedenis der brouwnering in Holland in de 17de, 18de en 19de eeuw.
Haarl., 1918. (45).
T i m m e r , E m . M a r . A n n a . Een vriendschap in de negentiende eeuw. Haarl.,
1927. (45).
T o l l e n s C z ., H. Laatste gedichten. Leeuwarden, 1848. (39).
[T o l l e n s C z ., H.] Romancen, balladen en legenden. 4de dr. Leeuwarden,
1854. (39).
T r o s é e , J.A.G.C. Het eerste tijdvak van het verraad van graaf Willem van den
Bergh. Met een portret. Arnh., 1929.
o

Werken uitgeg. door Gelre. N . 18.
T u y l l v a n S e r o o s k e r k e n , M. v a n . De kleine scholen van Port-Royal en
Pierre Thomas du Fossé. Haarl., 1929. (46).
U n g e r , W.S. De archieven der gilden en beurzen. Middelburg, 1930.
Archief der gemeente Middelburg.
V a l k e m a B l o u w , J.P. De familie Stastok. Tooneelspel in vijf bedrijven, naar de
‘Camera Obscura’ van Hildebrand bewerkt. Haarl., 1929.
V a l k e m a B l o u w , J.P. De familie Kegge. Tooneelspel in vijf bedrijven naar
de ‘Camera Obscura’ van Hildebrand. Haarlem, 1929.
V e l a d a en honor de Benito Espinosa, celebrada en la Real Academia de
Jurisprudencia y legislación la noche del 21 de febrero de 1927 y organizada por
Don M. Mendez Bejarano. Madrid, 1930. M. portr. (31).
V e l d e n , H.E.J.M. v a n d e r . Rodolphus Agricola (Roelof Huusman). Een
Nederlandsch humanist der vijftiende eeuw. 1ste ged. Leiden, 1911. Proefschrift
Leiden.
V e n , D.J. v a n d e r . Onze Nederlandsche jeugd in nationale kleederdracht.
o

Haarl., [1929]. 4 . geïllustr. (28).
V e n , D.J. v a n d e r . Van vrijen en trouwen op 't boerenland. Amsterdam, 1929.
V e n , D.J. v a n d e r . Heemschut, volkskunst en de drooglegging der Zuiderzee.
o

(Met afbeeldingen naar film-foto's van W.P. Schefer). Amsterd., 1930. 4 . (47).
V e r c l a r i n g e , C o r t e , ghedaen by Borgemeesteren, Schepenen ende Raedt
der stadt van Antwerpen, nopende den aenslach teghen de selue stadt aengericht
den XVII. deser maent Ianuarij. M.D.L.X.X.X.I.I.I. stylo nouo. Midtsgaders de brieuen
van Credentie ende Instructie by sijne Hoocheyt gesonden aende voorsz. stadt,
ende sekere Missiue aen mijnen Heere vanden Tempel. Ghedruckt t'Antwerpen
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inde Druckerye van Christoffel Plantijn. M.D.L.X.X.X.I.I.I. Deur ordonnantie van de
Heeren.
V e r h a a l , K o r t , van de plechtige viering van het driehonderdvijftigjarig bestaan
der Leidsche universiteit op Maandag 9 Februari 1925. Leiden, [1925].
V e r h a e l , H i s t o r i s c h , van het wonderlick en schrickelick opspringen van 't
Magasyn-huys, voor-gevallen op den 12. October, 1654. Binnen Delft. Met een
Beschrijvingh van des selven Stadts Beginsel, Opkomen en Wedervaringh,
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tot op desen tijdt [door J.A. Leechwater?]. t'Amsterdam, Gedruckt by Tymon
Houthaeck, voor J. Ph. Schabaelje. 1654.
V e r i t a s [pseud. v.A.D. v a n B u r e n S c h e l e ]. De waarheidsvrienden te
Hoogenbeek. Een tegenhanger van het Leesgezelschap te Diepenbeek. Utrecht,
1851. (3).
V e r k l a r i n g e , K o r t e , van Burgemeesteren, schepenen ende raden der Stadt
Hasselt. Inhoudende, een sommier bericht, van de vryheden, rechten ende
gerechtigheden der voorsz. Stadt ......, mitsgaders de onwettelycke proceduyren
ende nieuwigheden, by sommige leden van deselve provincie gepleeght, in ende
omtrent het verkiesen, ende aennemen van een Stadthouder. Amsterd., 1655.
V e r m e y l e n , A u g . Verzamelde opstellen. Bundel I-II. 2de [en 1e dr.]. Bussum,
1905-1922. 2 dln.
V e t h , C o r n . Bonzo en de eeuw van het kind. Satiriek blijspel in drie bedrijven.
Bussum, 1930. (48).
V i s s e r , C., A. t e n B r u g g e n C a t e en J. S c h r e g a r d u s . Onze hollandsche
molen. Bijdr. t.d. kennis en de geschied. van de windmolens in Nederland. 2e reeks.
Amst., 1929.
V i s s e r i n g , C.M. Charlotte de Breu. Haarlem, 1929. (49).
V l i s s i n g e n . [Gids voor de gemeente V.]. Uitgegeven met medewerking van
het gemeentebestuur van Vlissingen. Amsterd., 1925. M. pltn. en 1 krt.
V o l k e r [ps. van W.P. d e K o n i n g ]. Rijmlooze verzen. Amst. 1908.
V o l k s v e r h a l e n , G r o n i n g e r , voor 't merendeel verzameld door E.J.
Huizenga-Onnekes, bewerkt door K. ter Laan. Met foto's van F.G. Knol.
Groningen-'s-Gravenh., 1930.
V o n d e l , J. v a n d e n . Werken. Volledige en geïllustr. tekstuitgave ... door
J.F.M. Sterck, H.W.E. Moller e.a. II. 1620-1627. III. 1627-1640. Amst., 1929.
V o n d e l , J. v a n d e n . De volledige werken, bezorgd en toegelicht door H.C.
Diferee, met een inleiding van Alb. Verwey. I-II. Utrecht, 1929.
V o n d e l , J. v a n d e n . Verzen. Bloemlezing voor onzen tijd, verz. en toegel.
d.C. Cath. van de Graft. Met 2 portr., 1 titelprent en 7 facsim. Rotterd., 1929. (19).
V o n d e l , J. v a n d e n . Gijsbrecht van Amstel, de ondergang van zijn stad en
zijn ballingschap. Uitgegee met inl. en aant. deur T.H. le Roux, M.S.B. Kritzinger en
J.J. Groeneweg. Pretoria, Kaapstad, 1925. (40).
Afrikaanse Vondel-uitgawe.
V o n d e l , J. v a n d e n . Lucifer. Uitgegee m. inl. en aant. d.T.H. le Roux en J.J.
Groeneweg. Pretoria, Kaapstad, 1925. (40).
Afrikaanse Vondel-uitgawe.
V o n d e l , J. v a n d e n . Gebroeders. Uitgegee met inleiding en aantekeninge deur
T.H. le Roux, J.J. Groeneweg en M.S.B. Kritzinger. Pretoria, Kaapstad, 1926. (40).
Afrikaanse Vondel-uitgawe.
V o n d e l , J. v a n d e n . Josef in Dotan. Uitgegee, met inl. en aant. deur T.H. le
Roux en J.J. Groeneweg. 2de dr. Pretoria, Kaapstad, 1928. (40).
Afrikaanse Vondel-uitgawe.
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V o n d e l , J. v a n d e n . Adam in Ballingschap, aller treurspelen treurspel. Uitg. m.
inl. en aant. d.T.H. le Roux en J.J. Groeneweg. 2e dr. Pretoria, Kaapstad, 1930.
(40).
Afrikaanse Vondel-uitgave.
V o o g t , J.E. d e . Bladen uit het dagboek van Gosewinus [de Voogt]. 1832-1852.
Na zijn ontslapen in het licht gegeven. Rotterd., 1855. (39).
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V r e d e , D e , v a n R i j s w i j k 20 September 1697. Een spel van klank en kleur.
Ballet d'Orange. Lancelot ende Halewijn. Inleiding en beschrijving. [Leiden, 1924].
W a a s d i j k , A l b e r t v a n . Harlekijns. Rotterdam, 1929.
W a l d k ö t t e r , Ch. L. De Leidsche burcht. Korte populair-historische beschrijving
naar de nieuwste gegevens. Leiden, 1926.
W a l l i s , A.S.C. [pseud. van A. v o n A n t a l -O p z o o m e r ]. Een Hollander bij
uitnemendheid (Johan de Witt). Amst., 1927.
W a m p a c h , C a m . Geschichte der Grundherrschaft Echternach im
Frühmittelalter. Untersuchungen über die Person des Gründers, über die Klosterund
Wirtschaftsgeschichte auf Grund des liber aureus Epternacensis (698-1222). I, 1.
Textband. Luxemburg, 1928.
Publications de la Section historique de l'Institut G.-D. de Luxembourg.
Vol. LXIII.
W e e r d , W. d e . Praatjes en plaatjes uit Drenthe. 1ste Duizendtal. Klazienaveen,
1923. Met pltn.
W e l l e r , H e r m . Lucius. Carmen. Amst. 1928.
[Certamen poeticum Hoeufftianum].
W i l k e n s , C.A. Geschichte des spanischen Protestantismus im sechzehnten
Jahrhundert. Gütersloh, 1888. (4).
(Inliggend brief van de schrijver aan Johannes Bosboom).
W i n k l e r P r i n s , J a c . Verzamelde gedichten. Volledige uitgave verzorgd door
J. Reddingius. Amsterd., 1929.
Wereldbibliotheek.
W i n t e r 1928/9 in Nederland. Met medewerking van Kon. Luchtv. Maatsch., H.M.
Vliegveld ‘De Kooy’, Regiment Genietroepen en Foto-persbureaux. De Bilt, [1929].
o

langw. 8 .
W i t l o x , J o s . Voor honderd jaren in Suriname, benevens andere novellen en
schetsen. 's Hertogenbosch, 1893.
W o l f f -B e k k e r , E. en A. D e k e n . Gedichten en liedjens voor het vaderland;
benevens eene aanspraak aan het Bataafsche volk. 's-Gravenh., 1798.
W o l f f -B e k k e r , E. en A. D e k e n . Lotgevallen van Willem Leevend door E.
o

Bekker, Wed. Wolff, en A. Deken. 's-Gravenh., 1851. Met gegrav. titel. 16 .
W o l f f -B e k k e r , E. en A. D e k e n . Historie van den heer Willem Leevend,
uitgegeven door E. Bekker, Wed. Ds. Wolff, en A. Deken. [Niet vertaalt]. 's-Gravenh.,
1886. 3 dln.
W o l z o g e n K ü h r , S u z . I g n . v o n . De Nederlandsche vrouw in de eerste
helft der 18e eeuw. Leiden, 1914. Proefschrift Leiden.
W o l z o g e n K ü h r , S u z . I g n . v o n . De Nederlandsche vrouw in de tweede
helft der 18e eeuw. Leiden, 1920.
W o o d , C h a r l . W. Door Nederland. Uit het Engelsch door C. Baarslag. Met
eene voorrede van P.J. Veth. Met 75 houtgravures. Haarl., 1878.
o

W o r m s e r , C.W. Bergenweelde. 2de dr. Bandoeng, [1929]. 4 . (51).
o

W o r m s e r , C.W. Semper idem. Bandoeng, z.j.M. pltn. 4 . (51).
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W i j k , F.W. v a n . Schets eener geschiedenis van de provincie Limburg. Maastr.,
1924. (9).
Z a p p a t a , A l e x . Mater Jesu et Mater Judae. Carmen. Amst., 1928.
[Certamen poeticum Hoeufftianum].
Z e g g e l e n , M a r i e C. v a n . De plaetse aan de Veght. Romantisch verleden van
het huis Over-Holland. Met illustr. van Lizzy Ansingh. Amst., [1929].
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Z l a t n i k , A l . Études écologiques et sociologiques sur le Sesleria coerulea et le
Seslerion calcariae en Tchécoslovaquie. Première partie. - Deuxième partie. Prague,
o

1928. 4 .
Travaux de la Société royale des sciences de Bohême. Cl. des Sciences.
Nouv. série (VIII), No. 1.
Z u t p h e n en omstreken. Gids voor Touristen. Uitgeg. door de
Verfraaiingsvereeniging ‘Zutphania.’ [Zutphen, z.j.]. Met pltn. en kaart.
Z w a r t s , J a c . Hoofdstukken uit de geschiedenis der Joden in Nederland, met
inleid. v.H. Brugmans. Zutph., 1929.

Overdrukken.
E. Blancquaert (2 stuks). - D. van Blom (4 stuks). - L. Brummel. - J. Eggen van
Terlan. - A.J.A. Flament. - J. Gessler (33 stuks). - C.H. de Goeje. - C.M. de Haas.
- C.J. van der Klaauw. - F. Kossmann (2 stuks). - H. Kronenberg. - M.E. Kronenberg.
- J. Kunst (4 stuks). - B. Kruitwagen. - L. Lasonder (3 stuks). - M.G.A. de Man. - A.
Marinus (2 stuks). - R. van der Meulen. - H.H. Röell. - M. Sabbe. - L.M.A. von Schmid
(3 stuks). - J.C. van Slee. - J.F.M. Sterck (2 stuks). - Jan de Vries (19 stuks). - S.A.
Waller Zeper (2 stuks). - E. Wiersum.
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Bijlage V. De geldmiddelen der maatschappij.
I. Iets over het Vaste Fonds.
Ter voldoening aan den wensch van een der leden van de Maatschappij, om in deze
Handelingen eenige inlichtingen over het Fonds te vinden - een wensch die wellicht
ook door andere leden wordt gekoesterd - diene het volgende.
Het Fonds werd in 1866 ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der
Maatschappij uit vrijwillige bijdragen gesticht. De lijst der schenkers toont de meest
illustre namen van dien tijd. De Koning, de Koningin en eenige andere leden van
het Koninklijk Huis gaven tezamen ƒ 1500; het geheele bedrag der schenkingen
stelde het Bestuur in staat om reeds in 't jaar der stichting ƒ 8300 inschrijving
Grootboek 2 1/2% te koopen. Ook in de beide volgende jaren kwamen nog
verscheidene giften in, zoodat het kapitaal op het eind van 1868 nom. ƒ 10600
bedroeg. Sedert steeg het langzaam doordat volgens het reglement 1/4 van de
rente ter vergrooting van het kapitaal wordt besteed. Enkele malen kwam nog een
gift in, o.a. in 1892 een legaat van prof. M. de Vries, en in 1917 een schenking van
ƒ 1000 van een thans nog levend lid - res optimi exempli! -, terwijl in 1928 volgens
de bepalingen der Wet van de Maatschappij een bedrag van ƒ 1000, waarover de
Commissie voor Taal- en Letterkunde niet wenschte te beschikken, aan het Fonds
ten goede kwam. Door een en ander is 't kapitaal gestegen tot nom. ƒ 24000 (eind
1929). In de laatste jaren neemt het in den regel met ƒ 200 nom. toe, de rente
bijgevolg met ƒ 5 per jaar.
De niet voor kapitalisatie bestemde rente wordt volgens art. 85 der Wet besteed
voor wetenschappelijke doeleinden. Talrijk en soms ook belangrijk zijn de bijdragen
die de Maatschappij op deze wijze heeft kunnen geven, meestal voor de uitgave
van geschriften op haar gebied, soms ook voor de bewerking er van of het doen
van nasporingen. Doch gaarne zou zij over meer gelden beschikken, om aan alle
tot haar gerichte aanvragen te kunnen voldoen - maar al te dikwijls moet er afwijzend
worden beschikt, of minder gegeven dan wenschelijk en noodig is - en zelf het
initiatief te kunnen nemen tot wetenschappelijke ondernemingen. Daarvoor zijn de
± ƒ 450 die thans jaarlijks beschikbaar zijn natuurlijk in de verste verte niet voldoende.
Het Bestuur maakt dan ook van deze gelegenheid gebruik om de geldmiddelen der
Maatschappij in het algemeen en die van haar Fonds in het bijzonder, in de
belangstelling der lezers van deze regelen aan te bevelen.
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II. Rekening en Verantwoording van den Penningmeester, over het jaar
1929.
A. Algemeene rekening.

I.

Ontvangsten.
Saldo der rekening over
1928

5

ƒ 3917,23

II.

Ontvangsten behoorende ƒ 59,90
tot vorige dienstjaren
(contributies)

III.

Opbrengst van bezittingen, ƒ 839,21
ten deele voortgekomen uit
de legaten Buma,
Verbrugge, Van
Vollenhoven, Hamelberg,
Suringar, Fruin, De
Fremery, Netscher,
Verdam, mevr. Du Rieu en
Brink

IV.

Schenking voor den C.W. ƒ 1048,90
van der Hoogtprijs en
gekweekte rente

V.

Verkoop van Handelingen ƒ 8,en Levensberichten

VI.

Contributiën 1929/30

VII.

Bijdragen in de kosten van ƒ 26,41
inning contributiën

VIII.

Aflossing uitgeloot effect

ƒ 6068,23

ƒ 99,40
______

Totaal der ontvangsten

5

ƒ12067,28
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I.

Uitgaven.
Kosten van bestuur en
inrichting bestuurskamer

ƒ 2151,18

II.

Kosten der algemeene en ƒ 240,35
maandelijksche
vergaderingen

III.

Kosten der vaste
Commissiën

ƒ 68,45

IV.

Kosten van geschriften,
door de Maatschappij
uitgegeven

ƒ 2313,97

V.

Kosten der Bibliotheek

ƒ 1898,29

VI.

Bijdragen: aan het
ƒ 80,Vondel-Museum ƒ5.-; aan
de Boekencommissie
v.h.A.N.V. ƒ 10.-; aan het
Openlucht-Museum ƒ 5.-;
aan de Nederl. Histor.
Groep ƒ 25.-; aan twee
huldigingen ƒ 35.-

VII.

C.W. van der Hoogtprijs

ƒ 1000,-

VIII.

Belegging van gelden

ƒ 98,26
______

Totaal der uitgaven
Recapitulatie.
Totaal der ontvangsten

ƒ7850,50

Totaal der uitgaven

ƒ 7850,50

5

ƒ12067,28

______
Batig saldo van het
dienstjaar

5

ƒ 4216,78

Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd Bestuurslid en het gecommitteerd
lid buiten het Bestuur:
(w.g.) J.W. MULLER.
(w.g.) D.C. HESSELING.
W a s s e n a a r , 15 April 1930.
Aldus opgemaakt door den Penningmeester:
(w.g.) J. HEINSIUS.
W a s s e n a a r , 8 April 1930.
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B. Rekening van het Vaste Fonds.

I.
II.

III.

O n t v a n g s t e n . Kapitalisatie.
Saldo der rekening ƒ 22,215
over 1928

Vlottend.
5

ƒ 646,09

5
Rente van het
ƒ 73,51
Fonds:
1/2 jaar rente van ƒ
23800 Inschr.
Grootb. Nat. Schuld
2 1/2 %

ƒ 220,55

1/2 jaar rente van ƒ ƒ 73,85
23900 Inschr.
Grootb. Nat. Schuld
2 1/2 %

ƒ 221,56

Rente van op de
Leidsche
Spaarbank belegde
kasgelden

ƒ 20,81

Totaal der
ontvangsten

5

______

______

ƒ 169,58

ƒ 1109,02
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I.
II.

Uitgaven.
Belegging van
gelden

Kapitalisatie.
ƒ 128,83

Subsidies:
aan J. Cornelissen,
voor uitgave van
‘Nederlandsche
Volkshumor’ enz

Vlottend.

ƒ 431,25

______

______

Totaal der uitgaven ƒ 128,83
Recapitulatie.
Totaal der
ƒ 169,58
ontvangsten

ƒ 431,25

Totaal der uitgaven ƒ 128,83

ƒ 431,25

______
Batig saldo van het ƒ 40,75
dienstjaar

ƒ 1109,02

______
ƒ 677,77

Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd Bestuurslid en het gecommitteerd
lid buiten het Bestuur:
(w.g.) J.W. MULLER.
(w.g.) D.C. HESSELING.
W a s s e n a a r , 15 April 1930.
Aldus opgemaakt door den Penningmeester:
(w.g.) J. HEINSIUS.
W a s s e n a a r , 8 April 1930.
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Bijlage VI. Verslag der commissie voor taal- en letterkunde.
De Commissie heeft in het afgeloopen jaar negen maal vergaderd. Voorzitter was
de heer De Vries, secretaris de heer Van Rijnbach.
De heer Beets, aan de beurt van aftreding, werd herbenoemd; in de plaats van
den heer Kloeke werd de heer A.A. van Rijnbach benoemd.
Van het door de Commissie geredigeerde Tijdschrift voor Nederlandsche Taalste

en Letterkunde kwam het 48

deel gereed en verschenen twee afleveringen van

ste

het 49 deel.
Van de reeds in het vorig verslag vermelde uitgave van de: Walvischvaarten,
overwinteringen en jachtbedrijven in het Hooge Noorden, 1633-1635. Zes teksten,
verzameld en van aanteekeningen voorzien door S.P. L'Honoré Naber, als nr. 4 der
reeks Herdrukken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, zoomede
van den tweeden druk van de uitgave der Reyse van Bontekoe, door den heer G.J.
Hoogewerff, hoopte men dat zij nog voor de Jaarlijksche Vergadering verschijnen
zouden.
De Commissie bracht aan het Bestuur der Maatschappij advies uit over een
aanvrage om steun voor een uitgave.
De wetenschappelijke mededeelingen in de vergaderingen der Commissie gedaan,
waren de volgende:
Over het woord schrijvens en over den overgang van wr- in vr- aan het begin van
een woord door den heer Heinsius.
Over Zeeuwsche eigennamen door den heer Boekenoogen.
Over de persoonlijke betrekkingen van Hooft en Vondel door den heer Muller.
Over een gedicht van Lucretia Wilhelmina van Merken; over de uitspraak van de
gotische h door den heer De Vries.
Over woorden en termen uit de Skandinavische talen ingelijfd in het Nederlandsch
door den heer Beets.
Over gheteriuint; over de woorden ollen en oele; over badderken; over Wapene
Martijn vs. 283/4 en over een schijnbare ellips door den heer Kern.
de

Over de woorden smart en smarten; over een literaire curiositeit uit de 17 eeuw
(Margrietje door Jan van Swol) door den heer Knuttel.
Over den aardrijkskundigen naam Goudstaart door den heer Van der Meulen.
Over Mr. Laurens van Santen, door den heer Van Rijnbach.
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Bijlage VII. Verslag der commissie voor geschied- en
oudheidkunde.
De commissie vergaderde bij de leidsche en oestgeestsche leden aan huis op 25
September, 31 October en 28 November 1929, 30 Januari, 27 Februari, 27 Maart
en 1 Mei 1930.
Voorzitter en secretaris bleven de heeren Bijleveld en Van Blom.
De commissie leed gevoelige verliezen: het lid Molhuysen bedankte en de leden
Blok en Overvoorde ontvielen haar door den dood. Overigens wijzigde zich haar
samenstelling niet.
De volgende leden bespraken de achter hunne namen volgende onderwerpen:
De heer Blok: prins Maurits' aanrakingen met Lutherdom en Calvinisme;
de heer Knappert: slavenhandel en zending-onder-de-slaven op de Bovenwindsche
Eilanden, het huwelijk van Susanna Philips met Alexander Wilson, een Odet Coligny
op St Eustatius in de achttiende eeuw, ds Gargon in de Berbiesjes eind achttiende
eeuw, grafopschriften te Madras, verzuimd Sint Maarten;
de heer Huizinga: Zeeland en de Leidsche universiteit, een achttiende-eeuwsche
italiaansche huwelijksprent, de legende der dertig zilverlingen;
de heer Eekhof: een conjectuur van Cobet over de uitdrukking ‘deus christianorum
ονοκοιτης’, Jonas Michaelius en zijn zoon Johannes, het honderdjarig bestaan van
het Archief voor Kerkgeschiedenis;
de heer Bijleveld: het ruiterstandbeeld, vermoedelijk van den Roomsch-Koning
Willem II, in den Dom te Bamberg;
de heer De Blécourt: Grotius' optreden in 1614 inzake ‘mare liberum’, de grafelijke
baljuwen in Vlaanderen;
de heer Meyers: een brief van Philips Ruygrok van de Werven uit 1479; Suriname
in 1789 naar een fransche bron;
de heer Colenbrander: de oorsprong van nederlandsche familienamen (in verband
met plaatsnamen);
de heer Van Blom: onzijdigheidsverklaringen van Ameland;
de heer Krom: beweerde egyptische invloeden in de oud-indische cultuur,
prae-neolithische vondsten op Java, zestiende-eeuwsche petroleumvondsten in
Perlak;
de heer Barge: de wederopbouw van de abdij te Egmond.
Den vooravond der jaarvergadering handelde prof. dr H.T. Colenbrander in een
door 29 leden der Maatschappij bijgewoonde vergadering der Commissie over: de
Boerenoorlog van 1899 naar aanleiding van het boek van dr W.J. Leyds.
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Hij besprak naar aanleiding van de verschijning van dr Leyds' Tweede Verzameling
(correspondentie 1899-1900) den Boerenoorlog van 1899 in het ruimer verband der
geheele geschiedenis van Zuid-Afrika, die in Nederland meer in enkele détails dan
in haar geheele beloop goed gekend en begrepen wordt. Het Boerenelement, door
de Engelsche koloniale politiek van den Cobdentijd losgelaten, is, eer het zich in
zijn afzonderlijke staatkundige organisaties zeer breed of gelukkig ontwikkeld had,
door het jongere Britsche imperialisme ingehaald en tot een strijd gedwongen, waarin
het in schijn de nederlaag moest lijden, en toch in wezen een groote overwinning
heeft behaald. Om in Zuid-Afrika als Unie te zegevieren, moet het eerst als
particularisme ondergaan. Geen andere afloop van den Boerenoorlog van 1899-1902
laat zich denken die voor de toekomst van het Afrikaanderdom gunstiger
voorwaarden zou hebben geschapen dan de afloop zooals die geweest is, en
aanvankelijk door Nederland diep betreurd werd. Herstel van den status van vóór
1899 zou het samengroeien der republikeinsche en koloniale Afrikaanders tot eene
actieve politieke eenheid verhinderd hebben, en de invloed van een Botha of Hertzog
op Zuid -Afrika als geheel zou nooit boven dien van een Kruger of Steyn zijn
uitgekomen, immers in het beste geval tot een deel van het subcontinent beperkt
zijn gebleven. Hebben daarom Kruger en Steyn voor een verkeerde zaak gestreden?
Neen. Zij hebben in ongelooflijk moeilijke omstandigheden het geestelijk
zelfbewustzijn eener wordende natie gered; zij hebben eene natie gevormd, die
respect afdwong, niet het minst in den zelfstrijd, die aan den vrede van Vereeniging
vooraf ging. Boeren die eerder en uit andere motieven den strijd zouden hebben
opgegeven dan in 1902 geschiedde, zou men nimmer als de staatkundige leiders
der Afrikaansche natie van 1910 en later hebben teruggezien. Zuid-Afrika als geheel
zal hen onder zijn stichters blijven eeren, en met hen eenige Nederlanders blijven
gedenken die hun met raad en daad ter zijde hebben gestaan, en aan wier bedrijf
de publicatie van dr Leyds te rechter tijd de herinnering heeft opgewekt. Het is met
zelfbewustzijn dat Leyds opening mag doen van zijn beleid in de meest critieke
dagen van Zuid-Afrika's geschiedenis, een beleid dat gekenmerkt is geweest door
een ruimer uitzicht op Zuid-Afrika's behoeften dan één der strijdende partijen van
1899 destijds kan hebben vermoed. De Engelsche openbare meening uit den tijd
der lastercampagne heeft van hem slechts eene karikatuur weten te maken; heeft
de Nederlandsche openbare meening van dien tijd steeds ten volle de moeilijkheden
van zijn positie beseft? Hij is de kloeke maar beraden dienaar van de zaak der
Z.A.R. geweest, niet de felle drijver dien de Engelschen van dien tijd in hem hebben
gevloekt en dien anderen ook onder ons, zouden hebben willen toejuichen. Tot den
oorlog heeft hij niet gedreven, en de schijn van groot succes, in den
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aanvang der vijandelijkheden door de Boerencommando's behaald, heeft hem
minder dan anderen verblind. In Holland, constateert hij in een brief van 16 Dec.
1899, is de stemming oorlogszuchtiger dan waar ook; men wordt er verontwaardigd
reeds op den klank van het woord vrede door overleg; waarom niet volhouden en
de Engelschen in zee smijten? ‘Dat is’, schrijft hij, ‘in Holland de algemeene
gemoedsstemming’. In Holland, dat het smijten aan anderen zou moeten overlaten.
De geest die dit toen afkeuren en tegen de gevolgen waarschuwen kon, is een
onafhankelijke geest geweest. Met onbekrompenheid verschaft hier een staatsman
aan het nageslacht de middelen, hem te oordeelen. Zulk een handelwijze is zeldzaam
in onze binnenlandsche politiek; des te meer is het te prijzen, dat zij gevolgd wordt
door een der weinige Nederlanders die op een heeten post hebben gestaan in de
wereldpolitiek. Tot het juist begrip van het meest critieke tijdstip uit de geschiedenis
van een subcontinent heeft Leyds een kostbaar hulpmiddel toegankelijk gemaakt.
Zijn eigen reputatie, maar wat hem meer waard zal zijn, de omvattendheid en
bezonkenheid van ons oordeel over Zuid-Afrikaansche zaken zullen er bij winnen.
Bij de rondvraag maakte prof. dr J.W. Muller gebruik van de gelegenheid om,
naar aanleiding van het, wegens ziekte der spreekster, opgegeven voornemen
eener vereenigde vergadering van deze Commissie met die voor Taal- en
Letterkunde - welke laatste, naar hij in herinnering bracht, indertijd, van 1897 tot
1902, eveneens op den avond voor de Jaarlijksche Vergadering eene voor alle
leden der Maatschappij toegankelijke vergadering placht te houden - in deze
bijeenkomst mededeeling te doen van een boekgeschenk van Mej. J.J. Heydanus
uit Weesp aan de Maatschappij. Daarvan is vooral van belang een exemplaar van
den bekenden, door den dichter zelf bezorgden druk in 1650 van Vondel's Poëzy,
die tot dusverre in onze Boekerij ontbrak, en evenmin in de Universiteits-Bibliotheek
of in de Bibliotheca Thysiana te vinden is. De waarde van dit geschenk wordt
bovendien nog verhoogd door een eigenhandig inschrift van Vondel, van wien onze
Boekerij tot dusverre geen enkel autograaf bezat.
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Bijlage VIII. Verslag van de commissie voor schoone letteren.
De commissie had dit jaar wederom tot taak de toekenning van den C.W. van der
Hoogt-prijs. Zij zoekt nog steeds naar de doelmatigste werkwijze. De secretaresse
won advies in van de heeren Werumeus Buning en Nijhoff, omtrent de
gedichtenbundels in 1929 verschenen. Het oordeel van de heeren luidde, dat de
verzenbundels van dat jaar geen aanspraak konden maken op den prijs, zoodat de
commissie haar blik mocht beperken tot romans, novellen en essays. De
secretaresse maakte een lijst op van boeken die door den datum van hun verschijnen
en het geboortejaar van hun auteur in aanmerking konden komen, en vroeg allen
leden schriftelijk, hieruit die boeken te noemen, die volgens hen bijzondere verdienste
hadden, en die dus door de geheele commissie zouden moeten worden gelezen.
Aldus ontstond een lijstje van boeken, dat echter werd aangevuld met boeken, die
nog door geen der leden gekend werden, zoodat geen er een verwerpend oordeel
over had kunnen uitspreken. Vervolgens werden deze boeken bijeengebracht en
rondgestuurd. Nadat ze hun reis hadden volbracht, werd een vergadering
uitgeschreven, die den 26 Februari te Leiden plaats vond. Alle leden waren aanwezig.
Er moest een keuze worden gedaan uit een achttal romans en een bundel essays.
De voorzitter, de heer K.J.L. Alberdingk Thijm, opende de vergadering met de
opmerking, dat een keuze hem moeilijk zou vallen, daar hij al deze boeken
voortreffelijk had bevonden. De vraag werd geopperd of een bundel essays, hoe
goed ook, zich als mededinger kon handhaven naast enkele goede romans. De
commissie bleek van oordeel, dat dit niet mogelijk was. Ook de heer Nijhoff, die de
essays in quaestie (‘Klankbord’ door M a t t h i j s V e r m e u l e n ) het meest van alle
leden bewonderde, verklaarde liever den prijs toe te kennen aan scheppend werk,
wanneer dat laatste waarachtige litteraire verdienste had.
De secretaresse uitte den wensch, dat in deze commissie getracht zou worden
naar overeenstemming van oordeel, want wanneer er perslot over twee boeken
gestemd moet worden, weegt het oordeel van ieder lid even zwaar, hetgeen haar
niet geheel rechtvaardig voorkwam. Anderen waren dit met haar eens, en
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men beloofde algemeen, zoo goed mogelijk naar elkaars oordeel te luisteren.
Daarna ontstond een gedachtenwisseling, hoofdzakelijk over de boeken: ‘Hart
zonder land’ door A l b e r t H e l m a n , ‘Mario Ferraro's ijdele Liefde’ door J o h a n
F a b r i c i u s J r ., en ‘Het donkere licht’ door A n t o o n C o o l e n . Na een uurtje
praten werd met ieders instemming besloten dit laatste boek aan het Bestuur der
Maatschappij voor te dragen ter bekroning met den C.W. van der Hoogtprijs.
De commissie heeft hierbij het volgende overwogen:
Temidden van de vele romans die zij dit jaar gekeurd heeft, viel het boek van
A n t o o n C o o l e n op door zijn ongekunstelden en warmen toon. C o o l e n schrijft
met groote liefde voor het land waarin zijn verhaal speelt, en met een waarlijk zuiver
beeldend vermogen. Zoo is deze roman allereerst geworden een bewogen weergave
door de seizoenen heen van het landschap - de Brabantsche Peel - en van het
binnenhuis der menschen, die bij dien grond behooren. De menschen zelf zijn in
dat landschap en dat interieur vaak heel goed gezien, maar als karakters missen
ze eenheid en zijn daardoor niet overtuigend. Op zijn best heeft C o o l e n typen
geteekend, geen individuen. Ook is het menschelijk gebeuren, de gang van het
verhaal, volstrekt onoorspronkelijk. Toch draagt de commissie dit boek gaarne ter
bekroning voor, om zijn niet geringe verdienste van goed en warm, soms zelfs zeer
knap te zijn geschreven, en om zijn onvergetelijke uitbeelding van het landschap.
Ze spreekt de hoop uit dat de schrijver, door dezen prijs aangemoedigd, en geen
van zijn goede eigenschappen verliezende, zijn liefdevolle aandacht meer en meer
zal wijden aan de personen, die zijn boeken de noodige stuwkracht zullen geven.
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Wet van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden
(Opgericht in 1766, en bevestigd bij octrooi der HH. Staten van Holland en
sten

West-Friesland, den 25

mei 1775)
sten

V a s t g e s t e l d o p d e j a a r l i j k s c h e vergadering van den 20

juni 1872,

Met de later daarin aangebrachte wijzigingen van
21 juni 1877, 16 juni 1881, 15 juni 1882, 20 juni 1889, 16 juni 1892, 18 juni 1896,
12 juni 1907, 8 juni 1910, 11 juni 1919, 9 juni 1920, 14 juni 1922, 9 juni 1926, 12
juni 1929 en 11 juni 1930.
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I. Over De maatschappij in het algemeen.
1. De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, gevestigd te Leiden, heeft ten
doel de bevordering der Nederlandsche Taal- en Letter-, Geschied- en Oudheidkunde
en Schoone Letteren.
2. Zij tracht dat doel te bereiken door:
wetenschappelijke en letterkundige bijeenkomsten;
het uitgeven of het geldelijk ondersteunen der uitgave van werken en geschriften;
het aanmoedigen van alles, wat tot bloei der Nederlandsche Taal- en Letter-,
Geschied- en Oudheidkunde en Schoone Letteren strekken kan;
het instandhouden en uitbreiden van haar boek- en andere verzamelingen, en
het instandhouden van het Fonds, bijeengebracht bij gelegenheid van het
honderdjarig bestaan der Maatschappij, en van andere ten bate van haar doel
strekkende fondsen.
3. Tot ontbinding der Maatschappij wordt niet besloten dan met gelijktijdige aanwijzing
van een in Nederland gevestigde wetenschappelijke instelling, aan welke de baten
der Maatschappij worden toegekend.

II. Over de leden.
4. Tot gewone leden kunnen benoemd worden:
o

Nederlandsche onderdanen, waar ook
gevestigd, die als beoefenaars of
bevorderaars der Nederlandsche Taalen Letter-, Geschied- en Oudheidkunde
of Schoone Letteren, of uit hoofde van
het door hen bekleede ambt die
onderscheiding waardig zijn;

o

Personen, die - geen Nederlansch
onderdaan - a. zich door hun in het
Nederlandsch of Afrikaansch gestelde
geschriften als verdienstelijke
beoefenaars der Nederlandsche Taalen Letter-, Geschied- en Oudheidkunde
of Schoone Letteren hebben doen
kennen, of b. in hun vaderland uitingen
van Nederlandsche beschaving krachtig
hebben bevorderd.

1

2

5. Personen, die niet in de termen van artikel 4 vallen, maar zich door hun
geschriften of op andere wijze verdienstelijk hebben gemaakt ten aanzien van de
Nederlandsche Taal- en Letter-,
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Geschied- en Oudheidkunde of Schoone Letteren, kunnen tot buitengewone leden
benoemd worden.
Zij hebben geen verplichtingen en geen andere rechten dan het bijwonen van de
vergaderingen met raadgevende stem.

Overgangsbepalingen.
Het Bestuur beslist, welke ‘buitenlandsche leden’ van art. 15 Wet van
o
1926 volgens art. 4, 2 van deze nieuwe Wet onder de gewone en welke
onder de buitengewone leden vallen.
Rechten en verplichtingen, vóór 1930 door ‘buitenlandsche leden’ (Wet
van 1926) aanvaard, blijven bestaan.
Het Bestuur stelt de vroegere ‘buitenlandsche leden’, die volgens de
nieuwe Wet onder de gewone leden zijn opgenomen, van deze
verandering in kennis, en verzoekt hun mede te deelen, of zij bereid zijn,
de verplichtingen van gewone leden op zich te nemen, indien zij zich
hiertoe nog niet bereid hebben verklaard. Bij ontkennend antwoord
verkrijgen zij geen andere rechten dan die welke de Wet aan
buitengewone leden toekent.
o
De gewone leden, bedoeld in art. 4, 2 , kunnen desverkiezend, zoolang
het Bestuur er termen toe aanwezig acht, met de betaling van een
jaarlijksche bijdrage van vijf gulden volstaan.
6. Elk gewoon lid is bevoegd, anderen tot het lidmaatschap voor te dragen. Men
geeft daartoe vóór 1 Mei aan den Secretaris hun namen op, met bijvoeging der
redenen.
7. De namen der voorgestelden worden aan de Maandelijksche Vergadering van
Mei opgegeven, die het getal bepaalt der daaruit bij stemming te benoemen leden.
De namen der voorgedragenen, met die der voorstellers en de redenen der
voordracht, worden bij den beschrijvingsbrief voor de Jaarlijksche Vergadering aan
de gewone leden der Maatschappij vertrouwelijk meegedeeld.
8. Ieder gewoon lid is gerechtigd, zijn stem uit te brengen. Zij die van dat recht
gebruik maken, zorgen dat het hun nevens de candidatenlijst toegezonden stembiljet,
duidelijk ingevuld en met hun naam onderteekend, uiterlijk 24 uur vóór den aanvang
der Jaarlijksche Vergadering is ingekomen bij den Secretaris. Een in de voorafgaande
Maandvergadering te benoemen Commissie van Leidsche leden maakt den uitslag
der stemming den avond te voren op, en deelt dien aan de Vergadering mede.
9. Van de voorgestelden zijn, tot het bepaalde getal, benoemd die de meeste
stemmen, mits niet minder in getal dan een vierde van de ingekomen stembriefjes,
op zich vereenigd hebben.
Ingeval twee of meer voorgestelden een gelijk aantal stemmen op zich vereenigd
hebben, beslist de Vergadering of allen, dan
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wel geen of één of meer hunner als benoemd worden beschouwd. Ook kan
herstemming plaats hebben.
10. De Secretaris geeft aan de benoemden schriftelijk kennis onder toezending van
een exemplaar der Wet.
11. Na aanneming der benoeming ontvangen zij, met het bewijs van lidmaatschap,
een exemplaar van de Naamlijst der Leiden.
12. De gewone leden betalen een jaarlijksche bijdrage van tien gulden.
13. Wanneer iemand, die voor zijn lidmaatschap bedankt heeft, aan het Bestuur
zijn wensch te kennen geeft om weder als lid te worden opgenomen, is het Bestuur
bevoegd, indien het oordeelt dat daartoe termen bestaan, aan dien wensch te
voldoen.
14. De Jaarlijksche Vergadering kan, op voordracht van het Bestuur, Eereleden
benoemen.
Zonder bijdrage te betalen, hebben de Eereleden de rechten der gewone leden.
15. Elk gewoon lid is bevoegd, voorstellen te doen. Voor zoover deze op de
Jaarlijksche Vergadering moeten behandeld worden, zendt hij ze, met opgave der
sten

redenen, aan den Secretaris vóór den 1

April.

16. Het Bestuur kan ten hoogste tien leden per jaar benoemen, zoo gewone als
buitengewone.
17. Het Maatschappelijk jaar vangt aan onmiddellijk na de Jaarlijksche Vergadering.
De leden, die niet langer als zoodanig aangemerkt wenschen te worden, geven
hiervan aan den Secretaris kennis vóór de Jaarlijksche Vergadering; bij gebreke
van dien blijft hun lidmaatschap, met de daaraan verbonden rechten en
verplichtingen, tot aan de volgende Jaarlijksche Vergadering voortduren.
18. Op een met redenen omkleed voorstel van het Bestuur kan de Jaarlijksche
Vergadering, met ten minste drie vierden der stemmen, iemand van zijn lidmaatschap
vervallen verklaren.

III. Over het bestuur.
19. Het Bestuur vertegenwoordigt de Maatschappij zoo in als buiten rechten. Het
is bevoegd, in naam der Maatschappij te handelen, haar aan derden en derden aan
haar te verbinden.
20. De zorg voor de eigendommen der Maatschappij en het beheer daarover is aan
het Bestuur opgedragen.
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21. Het Bestuur behoeft een machtiging der Jaarlijksche Vergadering voor elke der
volgende handelingen:
o

het aangaan van geldleeningen;

o

het koopen of verkoopen van onroerend
goed;

o

het verpanden of verhypothekeeren van
eigendommen;

o

het sluiten van huurovereenkomsten voor
meer dan vijf jaren;

o

het sluiten van overeenkomsten tot
uitgaaf van drukwerken voor meer dan
vijf jaren.

1
2
3
4
5

22. Het Bestuur bestaat uit tien leden, waarvan zes, onder welke de Secretaris,
de Penningmeester en de Bibliothecaris, te Leiden of in de nabijheid moeten wonen.
23. De leden van het Bestuur worden gekozen door de Jaarlijksche Vergadering uit
een dubbeltal, door de Maandelijksche Vergadering voor te dragen.
24. De Secretaris, de Penningmeester en de Bibliothecaris worden voor den tijd
van drie jaren benoemd en zijn herkiesbaar.
25. Van de overige zeven leden treden in drie achtereenvolgende jaren jaarlijks
twee leden, en in het daarop volgende jaar één lid af, volgens een door het Bestuur
vast te stellen rooster. De aftredenden zijn na twee jaren weer verkiesbaar.
26. Uit deze zeven leden van het Bestuur wordt jaarlijks in October door de
Maandelijksche Vergadering een Voorzitter der Maatschappij gekozen, die, zoolang
zijn betrekking als lid van het Bestuur duurt, herkiesbaar is.
27. In elke tusschentijds openvallende plaats in het Bestuur voorziet de eerstvolgende
Maandelijksche Vergadering tot aan de Jaarlijksche.
28. De werkzaamheden van elke Maandelijksche Vergadering worden door het
Bestuur voorbereid.
29. Wanneer de Voorzitter het noodig oordeelt, of ten minste twee leden van het
Bestuur schriftelijk hun verlangen daartoe aan den Secretaris te kennen geven,
wordt door het Bestuur een buitengewone Vergadering gehouden.
30. In alle zaken, die niet uitdrukkelijk aan een bepaalde commissie zijn opgedragen,
geeft het Bestuur praeadvies.
De Voorzitter is mitsdien bevoegd, de behandeling van een voorstel, in de
Maandelijksche Vergadering gedaan, tot de eerstvolgende te verdagen.
31. De Secretaris houdt van het verhandelde in iedere vergadering aanteekeningen,
brengt die vóór de eerstvolgende in orde, en schrijft ze, nadat ze aldaar gelezen en
goedgekeurd zijn, in een daartoe bestemd boek over.
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Hij brengt voor de Jaarlijksche Vergadering een Verslag in gereedheid, vermeldende
den staat der Maatschappij en haar belangrijkste lotgevallen en handelingen
gedurende het verloopen jaar, en onderwerpt dit aan de goedkeuring van het Bestuur.
Hij opent de inkomende stukken, teekent ze aan op de brievenlijst, en brengt ze
ter tafel op de eerstvolgende Bestuursvergadering.
Hij alleen voert de briefwisseling, behoudens zijn verantwoordelijkheid aan het
Bestuur.
De Secretaris geniet voor zijn werkzaamheden een jaarwedde, door de Jaarlijksche
Vergadering op voordracht der Maandelijksche te bepalen, van ten hoogste ƒ 750.
32. De Penningmeester is belast met het beheer der gelden en van het Fonds,
waarvan hij afzonderlijk boek houdt.
Hij doet de bijdragen der leden jaarlijks vóór 1 December invorderen, en ontvangt
de andere inkomsten.
Hij bewaart de kas en is verantwoordelijk voor de gelden of geldswaardige
papieren, onder hem berustende. Hij is niet aansprakelijk voor handelingen van
tusschenpersonen, door het Bestuur aangewezen.
Hij dient in de Bestuursvergadering van October de begrooting voor het volgend
jaar in, welke in de volgende Vergadering wordt vastgesteld.
Hij doet opgaaf aan den Bibliothecaris van de gelden, die voor de Boekerij
beschikbaar worden gesteld.
Hij doet de betalingen na schriftelijke goedkeuring van den Voorzitter, en van den
Secretaris of den Bibliothecaris, naar gelang de zaken een van deze beiden aangaan.
Beschikbare gelden worden door hem belegd na machtiging van het Bestuur.
De Penningmeester geniet voor zijn werkzaamheden een jaarwedde, door de
Jaarlijksche Vergadering op voordracht der Maandelijksche te bepalen, van ten
hoogste ƒ 250.
33. De Penningmeester stelt jaarlijks vóór 1 Mei zijn rekening en verantwoording in
handen van een Commissie, bestaande uit één Bestuurslid, door het Bestuur
aangewezen, en één gewoon lid, in de Maandelijksche Vergadering van April
benoemd. Deze Commissie brengt daarover verslag uit op de Vergadering van Mei,
en doet daarvan mededeeling aan de Jaarlijksche Vergadering.
34. De Bibliothecaris is belast met het beheer der Boekerij, voor zoover dit niet,
overeenkomstig het in art. 78 vermelde contract, aan de Directie der
Universiteits-bibliotheek is overgedragen.
Hij beslist, in overleg met de Bibliotheek-commissie, over aankoop en ruiling van
boeken en handschriften en houdt de briefwisseling met de Genootschappen,
waarmee de Maatschappij, in zake de toezending hunner werken, in betrekking
staat.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1930

86
Hij zorgt dat de aanwinsten gestempeld, in het journaal ingeschreven en, voor zoover
noodig, gebonden worden.
De betrekkingen van Secretaris en Bibliothecaris zijn vereenigbaar. Indien zij
vereenigd zijn bestaat het Bestuur uit negen leden.
Bij afwezigheid of ziekte van den Bibliothecaris treedt een door het Bestuur
benoemde plaatsvervanger op.
De Bibliothecaris levert vóór de Bestuursvergadering, voorafgaande aan de
Jaarlijksche Vergadering, aan het Bestuur een verslag in omtrent de Boek- en andere
Verzamelingen, waaruit, na goedkeuring door het Bestuur, op de Jaarlijksche
Vergadering het belangrijkste wordt voorgelezen.
De Bibliothecaris geniet voor zijn werkzaamheden een jaarwedde, door de
Jaarlijksche Vergadering, op voordracht van de Maandelijksche, te bepalen, van
ten hoogste ƒ 400.
35. Aan den Secretaris, den Penningmeester en den Bibliothecaris wordt jaarlijks,
op voordracht van het Bestuur, door de Maandelijksche Vergadering een bepaalde
som toegelegd voor werkzaamheden, ten behoeve der Maatschappij door anderen
te verrichten.
36. Bij afwezigheid wordt de Voorzitter vervangen door het oudste in benoeming
der aanwezige bestuursleden, de Secretaris of Penningmeester door het jongste.

IV. Over de vergaderingen in het algemeen.
37. Alle Vergaderingen kunnen door elk lid der Maatschappij worden bijgewoond.
In elke Vergadering kunnen gedurende de werkzaamheden omschreven in artt.
o

o

o

o

44, 1 en 2 , en 49, 1 en 10 , ten hoogste tien niet-leden der Maatschappij met
verlof van den Voorzitter tegenwoordig zijn. Dit verlof kan slechts worden verleend
op verzoek van den Spreker, aan personen door hem opgegeven.
38. De stemming geschiedt bij gesloten briefjes
o

bij verkiezingen;

o

wanneer het Bestuur het raadzaam
oordeelt, of een vierde der leden het
verlangt.

1
2

In alle andere gevallen wordt bij monde gestemd, tenzij voldoende blijke, dat
stemming bij acclamatie of door opstaan en zitten aan de Vergadering in een
bijzonder geval tot bekorting meer aangenaam is.
39. Het stemmen bij monde geschiedt volgens de lijst, waarop de leden bij hun
komst ter Vergadering hun namen geteekend hebben.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1930

87
40. Behalve in de gevallen bij de Wet bepaald, worden bij volstrekte meerderheid
van stemmen de besluiten opgemaakt. Als de stemmen staken, wordt in omvraag
gebracht, of de beslissing tot de eerstvolgende Vergadering zal worden uitgesteld.
Besluit de meerderheid tot onverwijlde afdoening, dan beslist de Voorzitter.

V. Over de maandelijksche vergaderingen.
41. Tot het bijwonen der Maandelijksche Vergaderingen worden de leden, die te
Leiden of in de nabijheid wonen, door den Secretaris, ten minste twee dagen te
voren, schriftelijk opgeroepen met opgave van de punten ter behandeling. De overige
gewone leden worden alleen dan geregeld opgeroepen, wanneer zij hun wensch
daartoe schriftelijk aan den Secretaris hebben meegedeeld.
42. De Maandelijksche Vergaderingen worden gehouden op den eersten Vrijdag in
Januari, Februari, Maart, April, Mei, October, November en December, hetzij te
Leiden of in een andere gemeente van het land.
Het Bestuur is bevoegd, de Vergadering tot den eerstvolgenden Vrijdag te
verschuiven of, in buitengewone gevallen, op een anderen dag der eerste of der
tweede week van de maand te stellen.
43. De Maandelijksche Vergadering beslist over alles, wat niet uitdrukkelijk bij de
Wet aan de Jaarlijksche Vergadering of aan het Bestuur is opgedragen.
44. De Maandelijksche Vergaderingen zijn voornamelijk bestemd tot
o

het houden van voordrachten;

o

het doen van mededeelingen;

o

het geven van verslag omtrent
boekwerken en handschriften.

1
2
3

Terstond na elke dier werkzaamheden wordt gelegenheid gegeven tot wisseling
van gedachten over het gehoorde.
Aan de Maatschappij afgestaan, worden de ontvangen stukken onder den titel
van ‘Mededeelingen’ achter de Handelingen gedrukt.
45. De Maandelijksche Vergadering van Mei is bestemd tot het voorbereiden en
regelen van de werkzaamheden der Jaarlijksche.
46. Het Bestuur kan een buitengewone Maandelijksche Vergadering beleggen. Het
is daartoe verplicht, wanneer acht leden schriftelijk, met opgave der te behandelen
zaak, daartoe hun verlangen te kennen geven.
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VI. Over de jaarlijksche vergadering.
47. De wetgevende macht berust bij de Jaarlijksche Vergadering, tot welke alle
leden door den Secretaris ten minste veertien dagen te voren schriftelijk worden
opgeroepen met opgave van de punten ter behandeling.
48. De Jaarlijksche Vergadering wordt gehouden op den tweeden Woensdag in
Juni.
De Maandelijksche Vergadering is bevoegd, op een met redenen omkleed voorstel
van het Bestuur, de vergadering op een anderen dag te stellen.
49. De orde der werkzaamheden is als volgt:
o

Opening der Vergadering door den
Voorzitter met een toespraak;

o

Voorlezing van de verslagen van den
Secretaris en van den Bibliothecaris (artt.
31 en 34);

o

Overlegging van de rekening en
verantwoording van den Penningmeester
(art. 33);

o

Mededeeling der verslagen van de vaste
Commissiën, zoo door het Bestuur
daartoe is besloten (art. 61);

o

Bekendmaking van den uitslag der
stemming over de candidaten tot het
lidmaatschap (artt. 8 en 9);

o

Toekenning van Prijzen voor
meesterschap (art. 58), kennisgeving der
toekenning van Prijzen van
aanmoediging (art 59), beslissing over
het bekronen van Prijsverhandelingen
(art 68), en het uitschrijven van
Prijsvragen (art. 62);

o

Besluiten over het gebruik van de
beschikbare interessen van het Fonds
(art. 85);

o

Behandeling der overige punten, in den
beschrijvingsbrief opgegeven;

o

Behandeling van andere voorstellen, niet
strekkende tot wetswijziging, welke
volgens twee derden der aanwezige
leden geen uitstel kunnen lijden;

1
2

3

4

5

6

7

8
9

o

10

Bespreking van een of meer
onderwerpen uit den kring der door de
Maatschappij beoefende vakken;
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11

Verkiezing van leden van het Bestuur
(art. 23) en der vaste Commissiën (art.
55).

50. Een buitengewone Jaarlijksche Vergadering kan door de Jaarlijksche of
Maandelijksche Vergadering worden uitgeschreven ter behandeling eener zaak,
die geen uitstel gedoogt.
Deze Buitengewone Vergadering heeft al de bevoegdheden, die aan de gewone
Jaarlijksche zijn toegekend.
De oproeping geschiedt volgens art. 47.
51. Het vaststellen van de aanteekeningen der Jaarlijksche Vergaderingen, en de
regeling van hetgeen daaruit voortvloeit, geschiedt door het Bestuur.
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VII. Over andere vergaderingen.
52. Het Bestuur is bevoegd, Buitengewone Vergaderingen te beleggen, bestemd
tot het voordragen van verhandelingen over letter- en geschiedkundige onderwerpen
of van dichtstukken.
De regeling dier Vergaderingen, waarop ook niet-leden kunnen worden toegelaten,
is opgedragen aan het Bestuur.
53. De leden buiten Leiden kunnen in hun woonplaatsen op eigen kosten
vergaderingen houden in den geest van art. 44.
Wanneer zij verlangen, dat van het door hen behandelde in het verslag aan de
Jaarlijksche Vergadering melding geschiede, zenden zij de noodige bescheiden
aan den Secretaris vóór 1 Mei.

VIII. Over de vaste commissiën.
54. Er bestaan drie vaste Commissiën: een voor Taal- en Letterkunde, een voor
Geschied- en Oudheidkunde en een voor Schoone Letteren.
55. Elke Commissie bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden.
De benoeming geschiedt door de Jaarlijksche Vergadering uit een dubbeltal, door
de Commissiën aan het Bestuur voorgedragen.
Jaarlijks treedt in elke Commissie één lid of, zoo het getal der leden meer dan
zeven bedraagt, twee leden af, die herkiesbaar zijn.
Elke Commissie is bevoegd, zich in bijzondere gevallen één of meer raadgevende
leden toe te voegen, en andere leden der Maatschappij tot bijwoning van een of
meer harer Vergaderingen uit te noodigen.
In haar Vergaderingen kunnen gedurende de werkzaamheden overeenkomende
met de in art. 44 omschrevene, ten hoogste tien niet-leden der Maatschappij met
verlof van den Voorzitter der Commissie tegenwoordig zijn. Dit verlof kan slechts
worden verleend op verzoek van den Spreker, aan personen door hem opgegeven.
56. Elke Commissie ontwerpt voor zich een door het Bestuur vast te stellen
Reglement van Orde, niet strijdende met deze Wet.
57. De taak der Commissiën bestaat in het opsporen, bearbeiden of bespreken van
hetgeen voor haar doel
belangrijk is; berichten over hetgeen door de Maandelijksche Vergadering aan
haar wordt opgedragen; mededeelen aan gemelde Vergadering van hetgeen haar
gewichtig voorkomt.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1930

90
den

58. Elke drie jaren kan één der Commissiën vóór den 15 Maart aan het Bestuur
een met redenen omkleede schriftelijke voordracht doen tot toekenning van een
Prijs voor Meesterschap, ten bedrage van ƒ 1000. Het Bestuur brengt de voordracht
ter kennis van de Jaarlijksche Vergadering en dient deze van bericht en raad. De
Jaarlijksche Vergadering kent den Prijs toe. Zij is bevoegd de toekenning af te wijzen,
doch niet, voor een door de Commissie voorgedragene een ander in de plaats te
den

stellen. Blijft de Commissie in gebreke haar voordracht vóór den 15 Maart in te
dienen, of raadt zij den Prijs niet uit te reiken, dan heeft geen toekenning plaats. In
dat geval wordt een bedrag van ƒ 1000 gestort in het Fonds, bijeengebracht bij
gelegenheid van het honderdjarig bestaan der Maatschappij. De Commissie of het
Bestuur is niet bevoegd verdeeling van den Prijs voor te stellen.
In de jaren 1928, 1937, 1946 en vervolgens om de negen jaren komt het recht
van voordracht aan de Commissie voor Taal- en Letterkunde toe, in de jaren 1931,
1940, 1949 en vervolgens aan de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde, in
de jaren 1934, 1943, 1952 en vervolgens aan de Commissie voor Schoone Letteren.
59. Telken jare vóór 1 November ontvangt de Commissie voor Schoone Letteren
mededeeling van het Bestuur, of de middelen aanwezig zijn, in het volgend jaar een
prijs van aanmoediging, geheeten ‘C.W. van der Hoogt-prijs’, ten bedrage van ƒ
1000 toe te kennen. Zijn deze middelen aanwezig, dan kan de Commissie vóór den
den

15 Maart een met redenen omkleede schriftelijke voordracht tot toekenning van
den Prijs richten aan het Bestuur. Zij is beperkt tot dichters of schrijvers van
letterkundig proza in het Nederlandsch of Afrikaansch, die niet langer dan twee jaar
vóór de dagteekening der voordracht eenig werk in afzonderlijke uitgave hebben
doen verschijnen. Het Bestuur kent den Prijs toe. Het is bevoegd de toekenning af
te wijzen, doch niet voor den door de Commissie voorgedragene een ander in de
plaats te stellen. Het geeft van de toekenning of van haar weigering aan de
Jaarlijksche Vergadering kennis. Blijft de Commissie in gebreke haar voordracht
den

vóór den 15 Maart in te dienen, of raadt zij den Prijs niet uit te reiken, dan heeft
geen toekenning plaats. De Commissie is niet bevoegd verdeeling van den Prijs
voor te stellen.
60. Aan elke Commissie wordt jaarlijks voor haar onkosten door de Maandelijksche
Vergadering, op voordracht van het Bestuur, een som toegestaan, aan het Bestuur
te verantwoorden.
61. Elke Commissie geeft jaarlijks vóór de Bestuursvergadering, voorafgaande aan
de Jaarlijksche Vergadering, schriftelijk verslag van haar werkzaamheden aan het
Bestuur, 't welk beslist op welke wijze dit ter kennis van de leden wordt gebracht.
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IX. Over het uitgeven van geschriften.
62. De Jaarlijksche Vergadering kan in elk der hoofdvakken één of meer Prijsvragen
uitschrijven.
Alleen de beoordeelaars zijn van de mededinging uitgesloten.
63. Ieder lid kan vóór 1 April ontwerpen voor Prijsvragen aan den Secretaris
inzenden.
Een niet of onvoldoende beantwoorde Prijsvraag kan terstond weer worden
uitgeschreven, wanneer twee derden der leden zich daarvoor verklaren.
64. De Prijsverhandelingen moeten met een andere hand dan die des stellers
geschreven en met een spreuk geteekend zijn. In een verzegeld omslag, met
dezelfde spreuk tot opschrift, vermeldt de steller zijn naam en zijn woonplaats. De
inzending geschiedt aan den Secretaris binnen den bij de uitschrijving bepaalden
tijd.
65. De Prijsverhandelingen moeten bij voorkeur in de Nederlandsche, maar mogen
in de Latijnsche, Fransche, Engelsche of Hoogduitsche taal geschreven worden; in
het laatste geval echter niet met Hoogduitsche letter.
66. De beoordeeling der verhandelingen geschiedt door vijf leden, voor elke
Prijsvraag afzonderlijk door de Jaarlijksche Vergadering te benoemen, op voordracht
van het Bestuur.
Indien één of meer dier benoemden de hun opgedragen taak niet kunnen
volbrengen, doet de Maandelijksche Vergadering, op voordracht van het Bestuur,
een nieuwe benoeming.
67. De Secretaris zendt de ingekomen Prijsverhandelingen aan de beoordeelaars
voor een door het Bestuur bepaalden tijd. De beoordeelaars voegen bij de
terugzending hun beredeneerd advies omtrent de waarde der stukken, en het
bekronen en uitgeven.
68. De beoordeelingen worden op de Jaarlijksche Vergadering zooveel mogelijk in
haar geheel voorgelezen (met verzwijging van den naam der opstellers), met het
praeadvies van het Bestuur, waarna de Vergadering over de bekroning beslist.
De gesloten naambriefjes der afgekeurde Prijsverhandelingen worden staande
de Vergadering verbrand.
69. De Prijs is een gouden penning, ter innerlijke waarde van 150 gulden, of die
som in geld.
Wanneer een of meer verhandelingen, buiten de bekroonde, verdienen mede
vanwege de Maatschappij te worden uitgegeven en de schrijvers dit toestaan, kan
aan hen door de Jaarlijksche Vergadering een zilveren eerepenning toegekend
worden.
Gedurende de zes eerste jaren doet de schrijver afstand van zijn kopijrecht aan
de Maatschappij.
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70. Geschriften, tot het gebied der Maatschappij behoorende, kunnen haar ter
uitgave worden aangeboden, ook door hen die geen leden der Maatschappij zijn,
voorzien van den naam des schrijvers of van een merk, waardoor hij zich later als
schrijver kan doen kennen.
Het Bestuur stelt die geschriften in handen van een der vaste Commissiën, om
daarover verslag uit te brengen met opgave of zij het ingezonden stuk waardig acht
door de Maatschappij te worden uitgegeven. Dit verslag wordt aan de Maandelijksche
Vergadering meegedeeld, die, na praeadvies van het Bestuur, over de uitgave
beslist.
71. Afgekeurde stukken worden teruggegeven aan hem, die doet blijken
rechthebbende te zijn; afgekeurde Prijsverhandelingen alleen in afschrift, en op zijn
kosten.
72. De Jaarlijksche Vergadering kan, op voordracht van het Bestuur, aan één of
meer personen opdragen het ter uitgave bewerken van handschriften van oude
Nederlandsche schrijvers, oorkonden, enz., of van vroeger uitgegeven werken van
oude Nederlandsche schrijvers, waarvan een nieuwe uitgave wenschelijk voorkomt.
73. Na machtiging der Jaarlijksche Vergadering kan door de Maatschappij geldelijke
ondersteuning worden verleend voor de uitgave, door andere genootschappen of
door bijzondere personen buiten toedoen der Maatschappij ondernomen, van
belangrijke geschriften tot de Taal- en Letter-, Geschied- en Oudheidkunde of
Schoone Letteren van Nederland betrekkelijk, voor welke anders moeilijk een uitgever
te vinden zou zijn. Deze geschriften voeren op den titel: ‘Uitgegeven met
ondersteuning van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden’.
74. De Handelingen der Jaarlijksche Vergaderingen, de aldaar uitgebrachte
Verslagen (uitgenomen die der beoordeelaars over Prijsverhandelingen) en de
Naamlijst der Leden, worden ter uitgave bezorgd door den Secretaris.
De Catalogus der Boek- en andere Verzamelingen der Maatschappij en de
Bijvoegsels worden onder toezicht van den Bibliothecaris gedrukt.
De bezorging der overige geschriften, vanwege de Maatschappij uitgegeven,
geschiedt door de schrijvers of bewerkers onder toezicht van een der vaste
Commissiën, of wel van een bijzondere Commissie van Redactie, door het Bestuur
te benoemen.
Het Bestuur houdt het toezicht over al wat op het uiterlijk der uitgave betrekking
heeft.
De schrijvers kunnen hun eigene spelling behouden.
75. Alle geschriften, welke vanwege de Maatschappij worden uitgegeven, hetzij
Prijsverhandelingen, hetzij andere geschriften,
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volgens opdracht of onder rechtstreeksche medewerking en toezicht der
Maatschappij bewerkt, voeren op den titel: ‘Uitgegeven (of Bekroond en uitgegeven)
vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden’. Zij worden
afzonderlijk uitgegeven, tenzij hun mindere uitgebreidheid samenvoeging raadzaam
maakt.
76. De schrijvers of bewerkers van geschriften, welke vanwege de Maatschappij
worden uitgegeven, hebben recht op een zeker getal afdrukken: die van
Levensberichten, Mededeelingen en kleinere Verhandelingen op vijf en twintig, en
die van grootere werken op twaalf.
77. Elk gewoon lid ontvangt kosteloos een exemplaar van de na zijn benoeming in
't licht gezonden Handelingen, Mededeelingen en Levensberichten.
De overige vanwege de Maatschappij uitgegeven geschriften zijn voor de leden
tegen een door het Bestuur te bepalen verminderden prijs verkrijgbaar, tenzij de
Jaarlijksche Vergadering, op voorstel van het Bestuur, hieromtrent anders beslist.
Ten aanzien van geschriften, met geldelijke ondersteuning uitgegeven, hebben
de leden geen bijzondere rechten.

X. Over de boekerij en andere verzamelingen.
78. Omtrent de Bibliotheek gelden, van 1 Juli 1877 af, de bepalingen van het
den

Contract, den 2 October 1876 namens de Maatschappij door het Bestuur
aangegaan met Curatoren der Hoogeschool.
[Dit Contract is afgedrukt als Bijlage tot de Handelingen der Maatschappij voor
het jaar 1877, blz. 73-76].
79. Aan het Bestuur is opgedragen het toezicht op de Boekerij, bedoeld in art. 6
van het Contract, en de zorg voor het naleven der verdere bepalingen.
80. Geen Handschriften der Maatschappij worden uitgeleend, dan door
tusschenkomst van het Bestuur (art. 5 van het Contract).
81. Wie uit de Boekerij een werk ter leen ontvangt, verbindt zich stilzwijgend
o

schadevergoeding te betalen voor verlies
of bederf van het geleende. Zoowel de
beoordeeling van het bewijs der
toegebrachte schade als haar
waardeering is onvoorwaardelijk aan het
Bestuur overgelaten.

o

geen handschriften uit de Bibliotheek der
Maatschappij in het licht te geven, zonder
daartoe vooraf door de Maandelijksche
Vergadering, op voordracht van het
Bestuur, te zijn gemachtigd.

1

2
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82. Drie leden, vertegenwoordigende de hoofdvakken der Maatschappij, worden
den Bibliothecaris toegevoegd, om met hem te beslissen over aankoop en ruiling
van boekwerken.
Deze leden worden op voorstel van het Bestuur voor drie jaren door de
Maandelijksche Vergadering benoemd, en zijn herkiesbaar.

XI. Over het fonds.
83. Het Fonds is een onvervreemdbaar kapitaal, ingeschreven op het Grootboek
der Nationale Schuld.
84. Een vierde der jaarlijksche interessen strekt tot vermeerdering van het kapitaal.
85. De beschikbare interessen worden door de Jaarlijksche Vergadering op
voordracht der Maandelijksche bestemd tot
de uitgave van belangrijke Boekwerken, tot de Taal- en Letter-, Geschied- en
Oudheidkunde of Schoone Letteren van Nederland betrekkelijk, voor welke anders
moeilijk een uitgever te vinden zou zijn;
het opsporen en doen afschrijven van handschriften en belangrijke stukken, tot
die vakken behoorende, welke in buitenlandsche bibliotheken worden gevonden,
maar daar veelal ongebruikt blijven;
het bijeenbrengen en bewaren van gedenkstukken en bouwstoffen, die anders
lichtelijk verstrooid zouden raken en voor de wetenschap verloren gaan;
het aanmoedigen en bevorderen van alles, wat den bloei van genoemde vakken
kan verhoogen, zoo dikwijls zich daartoe gelegenheid mocht voordoen.

Slotbepalingen.
86. Tot wijzigingen in deze Wet wordt een beslissing vereischt met twee derden der
stemmen van de op de Jaarlijksche Vergadering aanwezige leden.
den

87. Deze Wet treedt in werking den 12

Juni 1930.

Aldus, volgens besluit van het Bestuur van 14 Juli 1930, herdrukt.
N.J. KROM, Wd.-Voorzitter.
H.T. Damsté, Secretaris.
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Levensbericht van Prof. Dr. R.C. Boer
(31 Jan. 1863-20 Aug. 1929)
In Boer verliest de Nederlandsche wetenschap een geleerde van bijzondere
beteekenis. Hij behoort tot de grondleggers van de Germanistische studiën in ons
land, die hij beoefend heeft met een gedegen kennis, met een oorspronkelijken kijk
op de problemen en met een bewonderenswaardige werkkracht. Onafhankelijkheid
van oordeel, de gave van diepborende kritiek, te zamen met een sterk
verbeeldingsvermogen en een warm, bijwijlen heftig gevoel, deze eigenschappen
worden zelden tegelijk in één mensch gevonden; zij waren in hem vereenigd. Zij
geven aan zijn wetenschappelijken arbeid een eigen karakter, even persoonlijk en
zelfstandig als Boer in zijn geheele geesteshouding was; zij gaven aan zijn onderwijs
een warmte en bezieling, die hem maakten tot den vereerden leermeester van
toegewijde leerlingen.
Er zijn geleerden, wier denken gelijk gericht is met de heerschende meenigen
van hun tijd. Deze kennen weinig twijfel; hun arbeid voegt zich met dien hunner
tijdgenooten samen tot een hecht geheel, zooals een bouwwerk wordt opgetrokken,
door steen aan steen te metselen. Enkelen daarentegen voelen zich nimmer thuis
in een woning, waarvan de plannen door anderen zijn gemaakt; zij werken geheel
op zichzelf, zij voelen zich genoodzaakt een eigen methode te scheppen en komen
daardoor telkens in botsing met de opvattingen, die algemeen heerschen. Welke
de blijvende resultaten van hun onderzoekingen zijn, is van ondergeschikt belang;
hun taak is uitgedrukt in de woorden van Ibsen: ‘jeg spørger helst; mit kald er ej at
svare’. Zij zijn het kritische geweten, dat ons dwingt tot zelfbezinning, dat ons
meermalen verplicht een heel eind op den afgelegden weg terug te keeren. Want
indien wij ons veilig wanen in het besef, dat onze wetenschap langzaam voortschrijdt
van de eene gewonnen zekerheid tot de andere, dan vergeten wij al te licht, dat
onze eenstemmigheid kan voortspruiten uit een beperktheid van blik, die ons belet
de problemen anders te zien, dan wij
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het nu eenmaal gewend zijn. Het oordeel van het eene geslacht is vaak het
vooroordeel van een volgend.
Op velerlei gebied heeft Boer zich bewogen: de Oudnoorsche letterkunde, de
Germaansche heldensage, de taalwetenschap, de Oudgermaansche metriek, de
moderne Skandinavische litteratuur, zij hebben alle zijn belangstelling gehad; wat
meer zegt, op elk dezer gebieden heeft hij iets tot stand gebracht, dat duurzame
beteekenis heeft. De gelukkige vereeniging van een scherpen, kritischen geest en
een warme liefde voor de kunst hebben hem in staat gesteld in zoover
uiteenloopende richtingen vruchtbaar werkzaam te zijn.
In het middelpunt van zijn levenswerk staan de magistrale onderzoekingen op
het gebied der oude Germaansche heldensagen, in het bijzonder die over de
Nibelungensage. Door deze toont hij het duidelijkst de hem eigen methode in het
oplossen van ingewikkelde litterair-historische problemen, die hem onder de
Germanisten van zijn generatie een zeer aparte plaats doet innemen.
Zijn eerste studiën bewegen zich op het gebied der oude Skandinavische
litteratuur. Deze is in den loop der vorige eeuw steeds meer in het middelpunt der
Germanistiek getreden; tot het inzicht van haar belang voor de kennis der
Germaansche oudheid was Boer evenwel eerst gekomen, nadat hij zelf zijn weg
had gevonden. Leiding bij zijn studie had hij gedurende zijn verblijf aan de Leidsche
Universiteit weinig gehad; zijn leermeester Cosijn, die in hem den begaafden student
waärdeerde, liet hem zijn eigen gang gaan; de kennis van het Oudnoorsch heeft hij
zich zelf moeten bijbrengen. Het lezen der saga's, die hem ongetwijfeld sterk hebben
aangetrokken door een geest, die in zoo menig opzicht aan den zijnen verwant was,
deed bij hem het plan rijpen om het onderwerp van zijn proefschrift ook op dit terrein
van wetenschap te zoeken. Toen hij met dit voornemen bij Cosijn kwam, verwees
deze hem naar zijn Groningschen collega Sijmons, die toen ter tijd de eenige
geleerde in Nederland was, die zich op de bestudeering der oude Skandinavische
letterkunde had toegelegd. Het was dan ook in Groningen, dat Boer in 1888
promoveerde op een critische uitgave van de rvar-Oddssaga.
Goede tekstuitgaven waren in dien tijd nog vrij zeldzaam; de ‘Altnordische
Sagabibliothek’ moest nog worden aangevangen en het ‘Samfund til Udgivelse af
gammel Nordisk Literatur’ had haar werkzaamheid eerst in 1880 begonnen. Boer
was dus welhaast onbelemmerd in zijn keuze; het moeten dus bijzondere redenen
zijn geweest, die hem er toe hebben geleid, niet een der ‘klassieke’ saga's uit te
geven, maar een verhaal, dat juist sterk overhelde naar het lossere en meer
fantastische genre der ‘fornaldarsgur’. Zij waren ongetwijfeld in de eerste plaats
eigenschappen, die hem voor een wetenschappelijke editie bijzonder geschikt leken,
zooals de verhouding der handschriften en der
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verschillende bewerkingen. Maar hij heeft stellig niet alleen om philologische redenen
zijn keus op de rvar-Oddssaga laten vallen; ook de aard van het verhaal, vooral de
vermenging van saga en sage, die hier aanwezig is, zal hem hebben aangetrokken.
De beide andere door hem uitgegeven saga's, de Bjarnar saga Hitdoelakappa (1893)
en de Grettissaga Asmundarsonar (1900) vertoonen, de een meer, de ander minder,
een gelijksoortig karakter.
Het proefschrift is een zuiver philologische arbeid, die reeds een duidelijk bewijs
is van Boer's scherp kritisch vermogen en constructieven geest. Hij toont hier reeds
dien bewonderenswaardigen speurzin in het ontdekken van oneffenheden in den
tekst, dien hij later in zijn sagenhistorische onderzoekingen tot volmaaktheid zal
ontwikkelen. Met veel geluk hanteert hij de methode tot het herkennen van
interpolaties door te letten op de herhaling van gelijke woorden of zinsneden aan
het begin en het einde van het ingelaschte gedeelte, zooals hij deze in zijn
Beowulf-onderzoek met verbluffende zekerheid zal toepassen. Scherpzinnig is zijn
verklaring van de verhouding tusschen de beide schrijvers van het handschrift M,
zoowel als zijn opvatting van de ingewikkelde verhouding der manuscripten. Ook
de gave een historisch gegroeide overlevering te ontleden en de verschillende
ontwikkelingsstadia in een chronologische volgorde te rangschikken, die hij met een
uiterste verfijning in zijn studie over de Hilde-sage toont, blijkt reeds uit de inleiding
op dit eerstelingswerk.
Daar de levensgang van Boer door zijn leerling A.G. van Hamel uitvoerig is
1
beschreven , zal hier alleen getracht worden hem als geleerde en als leermeester
te kenschetsen. Na zijn promotie was hij van 1888 tot 1900 als leeraar in het
Nederlandsch en de Aardrijkskunde werkzaam aan het Gymnasium te Leeuwarden.
Ofschoon hij deze betrekking met de hem eigen nauwgezetheid vervulde, heeft hij
den tijd, die hem voor eigen studie overbleef, bijzonder vruchtbaar weten te maken.
In deze jaren heeft hij de uitgaven der beide zooeven vermelde Oudnoorsche saga's
voorbereid en een reeks van tijdschriftartikelen geschreven, die met deze edities in
verband staan. Zijn tijd werd evenwel nog meer beperkt, sedert hij in 1894 als
privaat-docent aan de Rijksuniversiteit van Groningen was toegelaten; de
voorbereiding van zijn colleges, die hij met geestdrift en toewijding gaf, beletten
hem voorloopig het publiceeren zijner eigen onderzoekingen. Tusschen 1893 en
1897 heeft hij slechts enkele opstellen over moderne Noorweegsche letterkunde in
‘De Gids’ doen verschijnen.
Toch blijven ook nu verschillende philologische problemen zijn aandacht boeien.
In 1899 bevat de ‘Zeitschrift für deutsche

1

Zie het Levensbericht in het Jaarboek der Koninklijke Academie van Wetenschappen
1929-1930; hier vindt men ook een volledige bibliografie van zijn wetenschappelijke publicaties.
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Philologie’ een paar verhandelingen over de handschriftverhoudingen der Grettissaga
en over de interpretatie van skaldenstrophen. Weer blijkt het, dat hij zekerder is
geworden in het toepassen van zijn methode; zoo gaat het aanwijzen van de
interpolaties in de Grettissaga gepaard met een poging, den man, die den sagatekst
op deze wijze bewerkte, als een persoonlijkheid te leeren verstaan en zijn
werkzaamheid uit zijn karakter te bepalen.
In het licht van zijn latere Nibelungenstudiën is echter van het hoogste belang het
drietal opstellen, dat Boer in deze jaren gewijd heeft aan de handschriftverhoudingen
en aan de compositie van de Þiðrekssaga, die merkwaardige verzameling van
Duitsche heldensagen in Oudnoorsche bewerking, waaraan men wel eens spottend
den naam van ‘bijbel der Duitsche sagentraditie’ heeft gegeven. In een kort artikel,
dat verschenen is in het zevende deel van het ‘Arkiv för Nordisk Filologi’ (1891)
onder den titel Ueber die Handschriften und Redactionen der Þiđrekssaga, behandelt
hij de moeilijke vraag van de verhouding tusschen de verschillende bewerkingen,
2

3

zooals wij die uit den arbeid der gewoonlijk als Mb en Mb aangeduide schrijvers
leeren kennen. Voorzoover het werk van deze beide schrijvers met elkander kan
worden vergeleken, blijkt het, dat er een onderscheid moet worden gemaakt tusschen
een oudere, kortere en een jongere, uitvoeriger redactie: waar ons echter het
handschrift der oudere redactie in den steek laat, zijn wij op innerlijke criteria
aangewezen. Het hier gevonden spoor wees den weg voor verdere onderzoekingen;
reeds in 1893 publiceert Boer in de ‘Zeitschrift für deutsche Philologie’ een opstel
Þiđrekssaga und Niflungasaga, waarin hij tot de conclusie komt, dat de schrijver
van de oorspronkelijke saga het verhaal heeft samengesteld op grond van
Noordduitsche overleveringen. Een latere bewerker, die daarnaast de Zuidduitsche
traditie kende, merkte het verschil tusschen beide op en trachtte nu de saga hiernaar
te verbeteren; dit deed hij eensdeels door het invoegen van nieuwe stukken, zooals
het gedeelte dat de Nibelungensage behandelt, anderdeels door het bewerken van
oude afdeelingen der saga. Ten slotte heeft een tweede afschrijver nog een gansche
reeks vreemde, vooral romantische, stoffen op verschillende plaatsen der saga
ingevoegd. Deze zelfde opvatting wordt in een Arkiv-opstel van 1901 nogmaals met
eenige scherpte verdedigd tegenover Hermann Paul, die geneigd was, de
Þiðrekssaga als een compilatie te beschouwen, welke tamelijk gedachteloos tot
stand was gebracht.
Deze jaren brengen ook het eerste resultaat van zijn studiën op sagenhistorisch
gebied. In 1897 verscheen in de ‘Beiträge’ een opstel, getiteld Zur dänischen
Heldensage, waarin Boer behandelde de verhouding van de Asmundarsaga
Kappabana tot de Hildebrandsage en de overlevering van de Helgiliederen in de
Edda. Men kan dit artikel kenschetsen als een philologisch onderzoek, dat echter
in plaats van handschriften de verschillende
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overleveringsvormen eener sage met elkander vergelijkt. Deze wijze van behandeling
is volkomen verdedigbaar; zij was in den tijd, waarin dit opstel verscheen, echter
weinig gebruikelijk. Toen dacht men zich nog gaarne de sage als een traditie van
een bepaalden inhoud, die zich wel kon veranderen in den loop der eeuwen, maar
die toch als een zekere eenheid achter de verschillende poëtische bewerkingen,
die ons overgeleverd waren, aanwezig gedacht werd. Omtrent die sage had men
een min of meer aprioristische opvatting; aan deze werd de inhoud der liederen,
waarin de sage behandeld was, getoetst. Daartegenover stelt Boer als zijn opvatting,
dat er buiten de overgeleverde liederen geen sage bestaat, dat dus die liederen de
sage zelf zijn en de onderzoeker tot taak heeft, de ontwikkeling der sage uit de
teksten zelve af te leiden. In zekeren zin zijn dus de opeenvolgende dichterlijke
bewerkingen van een sage te vergelijken met de handschriftredacties van een
bepaald gedicht; het is dezelfde methode, die moet worden toegepast om de
geschiedenis van een tekst en die van een heldensage te leeren kennen. Boer
onderzoekt nu met groote scherpzinnigheid de verschillende vormen der sage, stelt
een reeks van onderlinge tegenstellingen en afwijkingen vast en tracht op grond
van de overgeleverde teksten den ontwikkelingsgang der saga te reconstrueeren.
De dwingende kracht van zijn logica voert hem tot een conclusie, die in het licht
zijner beschouwingen inderdaad onaantastbaar schijnt, maar die uit den aard der
zaak een hypothetisch karakter heeft, omdat de overleveringen, die wij bezitten,
een zeer toevallige, en bovendien zeer onvolledige, keuze is uit de vele bewerkingen,
die de sage heeft ondergaan. Niettegenstaande deze bedenking, die ook tegen
andere onderzoekingen van Boer geopperd is, moet men erkennen, dat zijn methode,
vergeleken met de oudere sageninterpretatie, een groote vooruitgang is; zij draagt
het kenmerk van den streng-logischen, inductieven geest der moderne wetenschap.
In 1900 werd Boer benoemd tot opvolger van C.C. Uhlenbeck als hoogleeraar in
het Oudgermaansch en het Sanskrit aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam.
Het was een buitengewoon zware taak, die hem hier wachtte; al had hij in zijn
Leidschen studietijd onder Kern het Oudindisch beoefend, hij was er verre van een
Sanskritist te zijn en een belangrijk gedeelte van zijn tijd zou dit gedeelte van zijn
leeropdracht van hem opeischen. Hij was zelfs genoodzaakt, aanvankelijk de helft
van zijn beschikbaren werktijd aan het Sanskrit te geven. Acht jaren lang heeft hij
dit tweevoudige professoraat bekleed; in 1908 kwam door de benoeming van B.
Faddegon tot buitengewoon hoogleeraar in het Sanskrit het oogenblik, dat hij zich
met zijn volle kracht aan de vakken zijner keuze mocht wijden. Dit was hem een
groote voldoening, al heeft hij de studie van het Sanskrit nooit als een onaangename
taak beschouwd: nog in zijn
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laatste levensjaren verdiepte hij zich met een zijner leerlingen in de lectuur van
Oudindische teksten.
Wat Boer in deze eerste jaren van zijn hoogleeraarschap heeft tot stand gebracht,
is bewonderenswaardig. Ondanks de omstandigheid, dat hij zijn aandacht en zijn
tijd naar twee zijden moest verdeelen, heeft hij, nadat de drukste jaren van
voorbereiding zijner colleges achter den rug waren, op verschillende gebieden der
Germanistiek belangrijk werk geleverd, wat meer zegt, heeft hij zijn breed opgezette
onderzoekingen over de Nibelungensage ontworpen en voltooid. Zijn publicaties
leggen tevens getuigenis af van de ernstige wijze, waarop hij zijn taak als academisch
docent opvatte: de meeste dezer verhandelingen maken den indruk de vrucht te
zijn van de voorbereiding zijner colleges.
De geleerde en de hoogleeraar zijn in Boer twee verschillende zijden van één
zelfde persoonlijkheid. Het was ongetwijfeld de groote bekoring van zijn onderwijs,
dat hij steeds trachtte zich over de stof, die hij behandelde, een eigen meening te
vormen en aan zijn studenten het resultaat zijner onderzoekingen mede te deelen.
Hij streefde er niet naar zijn leerlingen de afgepaste hoeveelheid objectieve kennis
bij te brengen, die noodig is voor het afleggen van een academisch examen. De
reden hiervan ligt klaarblijkelijk in den geest van Boer zelf; hij kon nu eenmaal niet
napraten, wat anderen vóór hem hadden gezegd; hij moest zelf tot de bronnen gaan,
deze met eigen oogen bezien en er dan ook zijn eigen opvattingen over uitspreken.
Het zich bezighouden met een bepaalde stof leidde bij hem, ook al was het doel
slechts de voorbereiding van een college, tot een diepgaand onderzoek en het
formuleeren van een eigen oordeel.
Zijn colleges waren ongemeen boeiend. Niet wegens zijn oratorische gaven, want
hij sprak moeilijk en las steeds zijn zorgvuldig uitgewerkte dictaten voor. Zijn stijl
was sober en zakelijk; hij versmaadde elke hoogdravendheid, elke fraze. Maar zijn
fonkelend oog getuigde van het innerlijk vuur, waarmede hij zijn opvattingen
verdedigde; in zijn stem klonk de geestdrift van den man, die getuigt van datgene,
wat hem in het leven het hoogst en het dierbaarst is. Terwijl onder het snelle dictaat
onze pennen over het papier vlogen, werkte onze geest om zijn gedachtengang te
volgen; het was geen lesje dat wij geduldig neerschreven, maar het was een
spannend betoog, dat ons stap voor stap dichter naar de oplossing van het probleem
voerde. Als wij een enkele maal onze oogen opsloegen, zagen wij in de uitdrukking
van zijn gezicht den hoogen ernst en het onwankelbaar vertrouwen, waarmede hij
van zijn wetenschap getuigde; wij zagen het hooge voorhoofd, den strengen blik,
den vastberaden mond en wij voelden, dat wij een man voor ons hadden, die bereid
was voor zijn levenswerk alles op te offeren.
Wij beseften maar al te vaak, dat zijn betoog door ons meer werd aanvaard dan
begrepen, dat wij de stof niet konden over-
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zien, noch zijn conclusies aan de feiten toetsen. Dan waren wij de bewonderende
toeschouwers bij een spel van zeldzaam scherp vernuft, dat ons boeide door de
ijzeren logica der redeneering. Het gevolg had kunnen zijn, dat wij de verklaring,
die Boer ons mededeelde, als laatste woord der wetenschap hadden aanvaard. Dat
dit niet het geval is geweest, is de groote verdienste van zijn levenwekkend onderwijs,
want Boer verstond de kunst, zijn resultaten niet als een afgerond systeem mede
te deelen, maar samen met ons het gansche betoog op te bouwen. Hij wekte in ons
het besef, dat er op het gebied van de Germanistiek geen onfeilbare meeningen
bestonden, dat hier iedere vorscher het recht en de plicht had om door eigen
onderzoek tot het wezen der dingen door te dringen.
Boer heeft nooit school gemaakt in dezen zin, dat hij een groep van jongere
onderzoekers heeft gevormd, die zijn resultaten verder zouden uitbouwen en
aanvullen. Hij heeft hen opgevoed tot zelfstandigheid van oordeel en strenge
waarheidsliefde; hij heeft hun op den verderen levensweg niet zijn inzichten, maar
zijn methode willen meegeven. Voor dezen man, die zelf zoo rotsvaste overtuigingen
had verworven, die elk oogenblik bereid was zich met hartstochtelijk vuur te werpen
in den strijd tot de verdediging zijner denkbeelden, is het bij zijn onderwijs het hoogste
doel gebleven, in zijn leerlingen aan te kweeken het onbevooroordeeld zoeken naar
waarheid.
Want hij, die na zwaren, innerlijken strijd het geloof zijner jeugd had verworpen,
bleef heel zijn leven een onvermoeide zoeker naar waarheid. Zij was voor hem een
realiteit, die de mensch na lang en geduldig, maar tevens eerlijk en onbevangen
onderzoek kon vinden. De moedelooze vraag van Pilatus heeft hem niet gekweld.
Integendeel: de waarheid was hem de zwaarste offers waard, het verbreken van
hechte vriendschapsbanden, vereenzaming in den kring der vakgenooten. In zijn
rectorale oratie, een zijner meest persoonlijke geschriften, sprak hij als zijn vaste
overtuiging uit, ‘dat inzicht in de waarheid altijd beter is dan de schoonste droom’.
Zoo leidden hem zijn colleges over onderwerpen uit de Oudnoorsche en
Oudengelsche litteratuur tot zelfstandige onderzoekingen, die hij in de ‘Zeitschrift
für deutsche Philologie’ en in het ‘Arkiv’ liet verschijnen. Zijn blik wordt steeds meer
gescherpt voor het ontdekken van tegenstellingen en oneffenheden in een tekst en
met koene fantasie schept hij een beeld van den samenhang en de ontwikkeling
der overleveringen. Ingenieus is zijn verklaring van de beide Oudengelsche
gedichten, die onder de namen van De Zwerver en De Zeevaarder bekend zijn; na
het uitlichten van een laag latere toevoegsels, die zich kenmerken door een aantal
wijze spreuken en vrome redeneeringen, blijft er een complex over, dat veel
samengestelder blijkt dan de overgeleverde tekst deed vermoeden, daar het naar
zijn
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oordeel verdeeld moet worden over drie verschillende, oorspronkelijk geheel
zelfstandige gedichten.
Behalve een opstel over de Beowulf-sage, waarin hij meeningen uitspreekt, die
hij negen jaar later tot in bijzonderheden zou uitwerken, brengen deze jaren nog
ste

een zeer uitvoerig onderzoek over een Eddagedicht, de Vluspá, in het 36 deel
van de ‘Zeitschrift für deutsche Philologie’. Men zou dit opstel als een toetssteen
zijner methode kunnen beschouwen en men krijgt zelfs den indruk, dat Boer het
eenigermate als een manifest heeft gevoeld. Hierop althans zou de aanhef kunnen
wijzen, waarin hij het goed recht der philologische kritiek verdedigt. Tegenover de
vaak gehuldigde meening, dat men een gedicht, dat als een eenheid is overgeleverd,
ook allereerst als een eenheid moet beschouwen, stelt hij als zijn overtuiging, dat
men verplicht is de aanwijzingen, die de tekst zelf geeft met betrekking tot een
onderscheiding tusschen vroegere en latere gedeelten, tot in de uiterste
consequenties te vervolgen. Het vertrouwen op de overlevering is slechts een
werkhypothese, vervolgt hij dan, en hij stelt daar tegenover een andere, die meer
strookt met de eischen van een critische philologische methode: de hypothese, dat
een gedicht een lange reeks van omvormingen en bewerkingen kan hebben
ondergaan en dat het mogelijk is, uit den overgeleverden tekst zelf de geschiedenis
van zijn ontstaan af te lezen.
Toch zal Boer met dit onderzoek weinig vakgenooten hebben overtuigd. Zuiver
philologische kritiek te oefenen op een tekst, waarvan wij een groot gedeelte niet
goed verstaan, omdat hij toespelingen bevat op mythische verhalen, die ons van
elders niet bekend zijn, is altijd een hachelijk werk. Het is hierdoor te verklaren, dat
men soms den indruk krijgt, dat hij in zijn atethesen niet voldoende rekening houdt
met de mogelijkheid van een opvatting, die zich meer aan den overgeleverden tekst
houdt. Analyse van een gedicht ontraadselt niet al zijn geheimen. Indien men dan
ook, na lezing van zijn betoog, dat uitmunt door heiderheid en scherpzinnigheid, als
resultaat daarvan beschouwt, de ingewikkelde hypothese omtrent het ontstaan en
den groei van dit gedicht, dan voelt men zich geneigd te vragen, of men dit alles
door het toepassen van uitsluitend inwendige kritiek met eenige kans op zekerheid
kan reconstrueeren, of men bovendien bij zoo duisteren inhoud inderdaad mag
hopen op deze wijze den gedachtengang der opeenvolgende dichters te leeren
kennen.
In deze zelfde periode verschijnen enkele studies, die bewijzen, dat hij het
probleem der Nibelungensage steeds dichter gaat naderen. Na de opstellen over
de compositie van de Þiđrekssaga, die nog behooren tot den tijd van zijn verblijf in
Leeuwarden, volgen nu een aantal kleinere onderzoekingen over een paar
ste

heldenliederen der Edda (Sigrdrifumál en Helreiđ in het 35 deel van de ‘Zeitschrift
für deutsche Philologie’), over het deel der Vlsungasaga, waarin de gedichten zijn
geparafraseerd, die in den
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Codex Regius der Edda zijn verloren gegaan (in denzelfden jaargang van dit
ste

tijdschrift), en over de sage van den dood van Hgni (in het 20 deel van het ‘Arkiv’).
Zonder nog het inzicht in de ontwikkelingsgeschiedenis der Nibelungensage te
hebben, dat hij zich na voortgezet onderzoek zal verwerven, zonder zelfs te
vermoeden, waarheen dit onderzoek hem voeren zal, legt hij in deze artikelen een
aantal resultaten vast, die dank zij de uitstekende methodische behandeling der
teksten, hecht genoeg zullen blijken om bijna onveranderd te worden overgenomen
bij het uitbouwen van zijn groot Nibelungensysteem. Dit is een treffend bewijs voor
de groote objectiviteit van zijn wetenschappelijk onderzoek, daar het geheel
onafhankelijk is van het verlangen, tot een bepaald resultaat te geraken. Tevens
toont het ons, hoe in zijn geest, geleid door de opeenvolgende conclusies van een
reeks gelijkgerichte onderzoekingen, langzamerhand het inzicht in de problemen
der Nibelungensage aan het groeien is, tot het in zijn drieledig werk der
‘Untersuchungen’ als een grootsch geheel voltooid wordt.
Voorloopig echter zijn het niet meer dan kritische verkenningstochten op het
gebied der Skandinavische overlevering van deze sage. De scheiding der bronnen
in de capita der Vlsungasaga, die de ‘gedichten der lacune’ bevatten, zal hem later
in staat stellen, nog dieper in de geschiedenis van dit belangrijke deel der
Nibelungensage door te dringen. Zoo put hij uit de vergelijking van Sigrdrifumál en
Helreiđ de overtuiging, dat Sigrdrifa en Brynhild in wezen dezelfde persoon zijn,
wier verlossing in twee verschillende, maar toch in de hoofdzaken nauw verwante
varianten werd verteld. Deze zouden zich echter in den loop der verdere ontwikkeling
steeds verder van elkaar hebben verwijderd, doordat in de eigenlijke Brynhild-sage
het hoofdgewicht gelegd werd op de gebeurtenissen, die na de verlossing met den
held Sigurd plaats hadden.
Het groote probleem wachtte echter nog op antwoord. Hoe is de verhouding
tusschen de Sigurdsaga eenerzijds, het verhaal van den ondergang der Nibelungen
anderzijds? Het laatste immers heeft, naar het schijnt, een historischen achtergrond:
de vernietiging van de Boergondische macht door de Hunnen, verpersoonlijkt in de
figuren van Gunther en Attila. De Sigurdsage daarentegen werd gaarne beschouwd
als een mythe, wier beteekenis evenwel dan eerst tot haar volle recht zou komen,
indien men haar beschouwt in verband met de latere gebeurtenissen, die juist aan
de geschiedenis zijn ontleend. Daarnaast staat de raadselachtige figuur van Hagen,
die geen rol speelt in de catastrofe der Boergondiërs, die zelfs van den aanvang af
in geen enkel verband staat tot het koningshuis van Gunther; maar anderzijds is er
voor hem evenmin plaats in de zoogenaamde mythe van Sigurd. Toch heeft Hagen,
die in de ontwikkeling der Nibelungensage het product van een latere bewerking
schijnt te
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zijn, een zeer groote beteekenis in het verhaal, ja hij maakt soms den indruk,
oorspronkelijk een veel belangrijker figuur te zijn geweest dan koning Gunther zelf.
De kritiek van Boer kon hier niet blijven staan. In 1904 verschijnt in de ‘Zeitschrift
für deutsches Altertum’ een kort en zeer scherpzinnig opstel: Finnsage und
Nibelungensage. Het volle licht moet op Hagen vallen en alleen door dezen te
beschouwen als de centrale figuur der handeling, kan men hopen, nader tot den
oorsprong van de Nibelungensage door te dringen. Tot den eenvoudigsten vorm
herleid, moet de sage dus luiden: Hagen doodt Sigurd en wordt vervolgens op zijn
beurt omgebracht. Dit is dus een sage van verwantenmoord, zooals wij er zoo vele
uit de oude Germaansche litteratuur kennen: de Hildesage en zelfs ook de Finnsage.
Deze laatste is ons bekend uit een kort fragment van een Oudengelsch gedicht,
waaraan begin en eind ontbreken, en verder uit een toespeling in het Beowulf-epos.
Boer onderneemt het nu, daarvan den vermoedelijken inhoud te reconstrueeren en
hij komt dan tot een verhaal, dat in menig opzicht treffende punten van
overeenstemming met de Nibelungensage heeft. Ook hier komt een held in de
woning van zijn zwager en wordt daar overvallen en na heftigen strijd gedood. Hnaef
in de burcht van Finn, dat is Gunther in de hal van Etzel. Boer meent zelfs enkele
overeenstemmingen in bijzonderheden te kunnen aanwijzen: gedurende den nacht
pogen de mannen van Finn de Denen in de zaal te overvallen, maar twee Denen
houden daar de wacht en kunnen tijdig waarschuwen; wij herinneren ons Hagen
en Volkêr ‘wie si der schiltwaht pflâgen’.
Het constateeren van deze overeenstemming beteekent een keerpunt in Boer's
opvatting van de Nibelungensage. Hier vond hij den vasten bodem, waarop hij verder
kon bouwen, hier het uitgangspunt voor verdere kritiek. De Nibelungensage een
verhaal van verwantenmoord, Hagen de hoofdpersoon en spil der gebeurtenissen,
de ondergang der Bourgondiërs een latere toevoeging in plaats van de kern der
sage: dit waren conclusies die in lijnrechte tegenspraak stonden tot de heerschende
opvattingen. Misschien dat wij, die den weg, welken Boer heeft afgelegd, tot het
einde toe kunnen overzien, minder geneigd zijn aan de door hem opgemerkte
overeenkomst tusschen de Finnsage en de Nibelungensage een zoo ver strekkende
beteekenis toe te kennen, dat wij zelfs twijfelen aan de mogelijkheid, uit de Finnsage,
waarvan wij den inhoud slechts per coniecturam kennen, de gegevens te putten tot
de verklaring der Nibelungensage, wij moeten niettemin erkennen, dat deze opvatting
Boer in staat gesteld heeft, het ingewikkelde probleem op een volkomen nieuwe
wijze te behandelen. Hier zien wij duidelijk, hoe zeer in den wetenschappelijken
arbeid van dezen geleerde de beide eigenschappen van zijn geest: scherpe kritische
zin en constructieve fantasie, op gelukkige wijze elkander aanvullen: eenmaal over-
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tuigd van de juistheid zijner opvatting, kende hij geen twijfel meer en bouwde hij in
ongeloofelijk korten tijd zijn systeem op, waarmede de Nibelungensage tot in de
neteligste detailkwesties verklaard werd.
Tusschen 1905 en 1909 verschenen zijn Untersuchungen über den Ursprung
und die Entwicklung der Nibelungensage eerst gedeeltelijk in de ‘Zeitschrift für
deutsche Philologie’, daarna afzonderlijk als boek. Uit zijn opvatting van de
Hagensage volgde noodzakelijk, dat de eigenlijke Sigurdsage met de bestrijding
van den draak en de verlossing der walkure eerst later met het kernverhaal van den
verwantenmoord moest zijn verbonden. Zoo sneed hij van de Nibelungensage weg,
wat men tot nu toe juist als de hoofdbestanddeelen had beschouwd: de mythische
Sigurd- en de historische Boergondensage. Door de verbinding van de oude
Hagensage met de overlevering van den ondergang der Boergondiërs komt als
nieuw element in het verhaal de verhouding van Brynhild, die tot de verlossingssage
behoort, ten opzichte van Gudrun, die als Sigurds vrouw in de oude Hagensage
was overgeleverd. De dichters redden zich aanvankelijk uit deze moeilijkheid door
het voor te stellen, alsof Brynhild eenvoudig aan Gunther werd afgestaan, maar de
conflicten, die daaruit geboren werden, waren zoo groot, dat een reeks van
kunstenaars getracht heeft de hierdoor optredende moeilijkheden op te lossen.
Een levensbericht van Boer is in den grond een schets van zijn wetenschappelijken
arbeid, deze echter brengt weer mede, dat men genoodzaakt is een heel stuk
Nibelungen-onderzoek te beschrijven. Hier heeft zijn werk diepe sporen
achtergelaten; het vormt een geheel eigen hoofdstuk in de geschiedenis van dit
deel der Germaansche philologie. In een aantal scherpzinnige analyses heeft hij
de verschillende stadia der sagenontwikkeling behandeld en daartoe de gegevens
geput uit de heldenliederen der Edda, het middelhoogduitsche Nibelungenlied en
de Oudnoorsche Þiðrekssaga. Wij hebben reeds opgemerkt, dat hij in de laatste
een tweetal bewerkingen had vastgesteld; evenals hij in de Vlsungasaga een
scheiding had pogen te maken tusschen de gedichten, die in de lacune van den
Codex Regius eenmaal hadden gestaan, deelde hij nu ook het stuk der Þiðrekssaga,
dat de geschiedenis der Nibelungen behandelt, in twee gelijkloopende bronnen.
Voor het bepalen van de plaats, die het Middelhoogduitsche epos in de gansche
overlevering inneemt, was de scheiding van deze bronnen IQ en IIQ van groot
gewicht.
Terwijl men voordien de Þiðrekssaga gebruikte, telkens wanneer dit in het betoog
te pas kwam, heeft Boer voor het eerst den eisch gesteld, deze Oudnoorsche
weergave van een Nederduitsche epische traditie als een bron van gelijken rang
met de overige te behandelen. Men moge ook nu nog, in sommige wetenschappelijke
kringen, deze saga met een zeker wantrouwen ter zijde schuiven, men zal toch niet
meer haar inhoud durven
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gebruiken voor het onderzoek van de Nibelungensage, zonder zich eerst rekenschap
te hebben gegeven van de bronnenverhouding der saga zelf. Natuurlijk heeft de
wijze, waarop Boer de beide bronnen scheidde, geen algemeene instemming
gevonden. Als bezwaar tegen zijn methode noemt men vaak zijn hyper-kritiek,
hetgeen bedoeld is als een ernstig verwijt, maar inderdaad een grooten lof inhoudt.
Immers, wie zich tot taak stelde den inhoud der Þiðrekssaga met behulp van
inwendige criteria te onderzoeken op zijn samenstelling, moest zich rekenschap
geven van elke oneffenheid, die het ineengrijpen van twee verschillende redacties
kon verraden. Een te veel aan kritiek was in dit opzicht beter dan een te weinig. Ja
zelfs: hier was de onderzoeker verplicht, zijn kritiek tot in de uiterste consequenties
voort te zetten. Waar zou hij halt mogen houden en durven beweren, dat een
bepaalde tegenstelling in den tekst van geenerlei beteekenis is, om daaruit tot de
aanwezigheid van twee afwijkende bronnen te besluiten? Vervalt men dan niet in
de oude willekeur, indien men op een zeker oogenblik het mes der kritiek terugtrekt
en den tekst ondanks verschillende oneffenheden toch als een eenheid beschouwt?
Wie tot een objectief resultaat wenschte te komen, moest dus wel tot het einde toe
doorgaan en zich elke aanwijzing, die de tekst kon geven, ten nutte maken. In de
ontleding van den tekst der Niflungasaga heeft Boer een wetenschappelijke prestatie
van zeer groote beteekenis geleverd, een eerbied afdwingend voorbeeld van wat
een scherp vernuft en een stout combinatievermogen kunnen bereiken. Ook hij, die
de resultaten van Boer niet kan aanvaarden, zal toch bewondering hebben voor
dezen denkarbeid en dankbaarheid gevoelen voor de verrijking van ons inzicht, die
zijn onderzoekingen hebben gebracht. Indien de tekst der Þiðrekssaga ons veel
meer omtrent de geschiedenis der overlevering heeft te vertellen dan voorheen,
dan is het Boer, die hem welsprekend gemaakt heeft.
De houding der Germanisten tegenover Boer's resultaten is over het geheel
afwijzend, het meest wel in Duitschland. De reden hiervan is natuurlijk in de eerste
plaats een verschil van wetenschappelijke methode en in de wijze, waarop de
problemen worden gesteld, maar daarnaast kan ook van beteekenis zijn geweest,
dat de conclusies van Boer zekere nationale gevoeligheden prikkelden. In de plaats
der Zuidduitsche traditie, die als haar hoogsten bloei Nibelungenlied, Kudrun en
een reeks andere epische gedichten had voortgebracht, stelde Boer de
Noordduitsche overlevering, die van veel hooger ouderdom en grooter beteekenis
zou zijn geweest. De gang der ontwikkeling liep van Saksen over het
Nederrijnsch-Frankische gebied Zuidwaarts naar Beieren en Oostenrijk. Dat de
jongste expansie-gebieden van den Duitschen stam tevens de plaats der oudste
epische tradities waren, kon Boer niet aanvaarden en hij zocht daarom den oorsprong
in de oude Germaansche kernlanden, in de gebieden tusschen Rijn en
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Elbe, waar Germaansche stammen sinds onheugelijke tijden hebben gewoond en
waar bovendien de aanrakingen met de Skandinavische volken talrijk zijn geweest.
Hier kon hij aanknoopen bij een andere gedachte, die hij meermalen heeft
uitgesproken: die van een voortdurende wisselwerking tusschen de Skandinavische
en Nederduitsche overlevering. Zoo goed als Duitsche gedichten naar het Noorden
werden verspreid en hier, in nieuwen vorm gegoten, overgenomen werden, evenzoo
kon een Oudnoorsch lied naar het Zuiden dringen en daar op de poëtische traditie
bevruchtend inwerken. Overeenstemmingen tusschen een Eddagedicht en het
Nibelungenlied verklaarde hij in sommige gevallen liever door het aannemen van
een secondaire beïnvloeding, dan als bewaarde herinneringen aan een
gemeenschappelijke oorspronkelijke bron: ook in dit opzicht bevond hij zich in
tegenspraak met een langzamerhand steeds meer veld winnende methode, die niet
schroomde zelfs de laat Middeleeuwsche volksballaden in het vergelijkende
sagenonderzoek als gelijkwaardig naast de epische traditie te plaatsen.
Uit de onderzoekingen van Boer is ten duidelijkste gebleken, dat de Nederduitsche
sagentraditie van zeer groote beteekenis voor de sagenontwikkeling is geweest.
Een aantal jongere Duitsche Germanisten hebben dit volmondig erkend, al verschillen
zij natuurlijk van Boer in de wijze, waarop zij zich de verhouding dezer
Saksisch-Rijnfrankische traditie tot de Zuidduitsche voorstellen. Het minst zal men
hem willen volgen, wanneer hij de lijn der ontwikkeling nog verder naar het Noorden
doortrekt, en uit een licht verklaarbare overschatting der Oudnoorsche bronnen
geleid wordt tot de conclusie, dat de oorsprong dezer epische overleveringen in
Denemarken te zoeken is.
Ook in andere opzichten voelt men zich door het betoog van Boer minder
bevredigd. Er wordt soms aan een klein detail een al te groot gewicht toegekend,
soms ook worden andere elementen van het verhaal door een subtiele redeneering
van alle waarde beroofd. De wijze, waarop de Siegfriedsprookjes voor de epische
tradities worden gebruikt, kan het moderne folkloristische onderzoek stellig niet
goedkeuren. De analyse der parallelle bronnen wordt zoo ver voortgezet, dat er
tenslotte een oersage overblijft, die te mager van inhoud is om werkelijk eenmaal
een levend volksbezit te zijn geweest. Zoo zou, voordat de nederlaag der
Boergondiërs in de Nibelungensage werd opgenomen, haar inhoud geweest zijn:
Koning Hagen van Troja, die in Xanten regeert, wordt door zijn zwager, den koning
der Hünen te Soest, uitgenoodigd en gedood. Wij kunnen ons moeilijk voorstellen,
dat zulk een verhaal reeds voor 436 zou hebben bestaan en levenskracht genoeg
zou hebben gehad, om eeuwen lang bewaard te blijven en zich tot steeds
menigvuldiger vorm te ontplooien.
Aanleiding tot kritiek was er dus in overloed, zoowel waar het de grondslagen der
philologische methode betrof, als de detail-
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punten van zijn onderzoek. Overtuigd van de strenge logica zijner redeneering,
voelde hij zich sterk in den bouw van zijn betoog; elk onderdeel sloot zoo volkomen
in het geheel, dat de criticus, die ergens een zwak punt meende te hebben ontdekt,
voor de mogelijkheid kon worden geplaatst, zich rekenschap te geven van het
gansche systeem, dat Boer had opgebouwd. Indien men bovendien zijn kritische
methode zelf niet kon aanvaarden, scheen het nutteloos over de details zijner
resultaten te twisten. De kritiek bepaalde zich hoofdzakelijk bij een afwijzing van
Boer's resultaten in algemeene bewoordingen; op hem heeft dit echter den indruk
gemaakt, alsof men zijn werk wilde doodzwijgen en dit heeft hem diep gegriefd,
hem zelfs in den waan gebracht, dat door enkele geleerden met opzet zijn resultaten
werden genegeerd. De opgekropte ergenis van vele jaren heeft hem tenslotte
gedreven tot een scherpe polemiek met een Berlijnsch hoogleeraar. Men moge
deze Methodologische Bemerkungen betreuren, men moet toch ook erkennen, dat
de Duitsche besprekingen, aan zijn arbeid gewijd, herhaaldelijk te kort schoten in
het betrachten van goeden vorm, tact en objectiviteit.
Intusschen ging Boer onvermoeid verder zijn onderzoekingen ook tot andere
heldensagen uit te strekken. Na de voltooiing zijner Untersuchungen wachtte hem
een andere, niet minder moeilijke taak: de uiteenrafeling der Þiðrekssaga, niet alleen
van het gedeelte, dat over de Nibelungen handelt, maar van haar ganschen inhoud.
In 1910 werd dit onderzoek afgesloten met het boek Die Sagen von Ermanarich
und Dietrich von Bern. Hierop volgde in 1912 een uitvoerig onderzoek over het
Oudengelsche epos Beowulf, terwijl hij reeds in 1908, tegelijk met zijn
Nibelungen-onderzoek, de ingewikkelde overlevering der Hildesage had behandeld.
Wat Boer in deze jaren heeft gedaan, getuigt van een meer dan gewone werkkracht.
De indringende scherpte van zijn kritisch vernuft handhaaft zich onverminderd, wordt
zelfs steeds volmaakter in het ontleden van een samengestelden tekst: het korte
bericht, dat in de Snorra Edda aan de Hildesage gewijd wordt, blijkt door zijn analyse
het resultaat te zijn van een zestal opeenvolgende bewerkingen. Met een waren
hartstocht werpt hij zich op een nieuw sagenprobleem, zoodra hij een vorig tot
oplossing meent te hebben gebracht. Als hij in 1912 zijn reeks van sagenhistorische
onderzoeking heeft afgesloten, dan heeft hij de gansche Germaansche heldenepiek
aan een volkomen nieuw onderzoek onderworpen, dat op vele punten hem gevoerd
heeft tot opvattingen, die recht tegen de algemeen aanvaarde ingingen.
Het is opmerkelijk, dat hij in al deze studiën tot een overeenkomstig resultaat
komt; kwaadwilligheid zou daaruit kunnen besluiten, dat zij werden ingegeven door
aprioristische beschouwingen. Dit was stellig niet het geval. Het is het gevolg van
de ijzeren consequentie van zijn denken. Het was het resultaat van
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een methode, die om doeltreffend te zijn, ook eenzijdig moest wezen. De hefboomen,
waarmede zijn tekstcritiek werkte, waren uit den aard der zaak de oneffenheden in
den gang van het verhaal; deze kunnen echter op verschillende wijzen worden
geïnterpreteerd en dit hangt weer af van de manier, waarop men den tekst beziet.
Hier ligt het subjectieve element van elke philologische methode, hoe
nuchter-objectief overigens ook hare toepassing moge zijn.
Na een nauwgezet onderzoek neemt Boer een beslissing. Voortaan is deze
opvatting voor hem niet meer een enkele van verschillende mogelijkheiden, maar
een rotsvaste zekerheid. Zij is een sluitsteen in zijn bouwwerk geworden. Het is het
eigenaardige van Boer's betoog, dat hij, zijn vragen steeds scherper stellend, steeds
verder in de voorgeschiedenis der stof tracht door te dringen. Welke vragen men
stelt, hangt weer af van den geest, die ze formuleert. Indien men hem verweten
heeft, dat zijn vragen van te rationalistischen aard waren voor een poëtische
overlevering als de heldenepiek, dan kan daarop alleen het antwoord zijn: Hadden
deze vragen dan niet moeten worden gesteld? En hebben zij niet bijgedragen tot
de vermeerdering van ons inzicht in de samengesteldheid dezer overleveringen?
Van bijzondere kortzichtigheid getuigt het oordeel van hen, die het werk van Boer
ter zijde schuiven met de opmerking: ‘bijna onbruikbaar’. Dat beteekent niet anders
dan ‘niet te gebruiken voor mij’. Al acht men zich gedwongen zijn resultaten als
geheel verwerpen, men zal toch moeten erkennen, dat zijn boeken een menigte
opmerkingen bevatten, die een treffend licht werpen op den samenhang van den
overgeleverden tekst. Het voortschrijdende onderzoek moge zijn
verklaringshypothesen niet kunnen aanvaarden, het zal toch dankbaar gebruik
maken van het materiaal, dat hij heeft bijeengebracht. Wie met gemengde gevoelens
zijn uiteenzettingen over de Hildesage leest, zal tóch gaarne instemmen met het
oordeel van den Amerikaanschen geleerde Haggerty Krappe die zijn onderzoek
verreweg het beste noemt van alles wat er over dit onderwerp is geschreven.
Het onderzoek naar den oorsprong van de Germaansche heldenepiek had Boer
gevoerd tot de gebieden aan den mond van Elbe en Wezer, waar Noord- en
Westgermaansche stammen elkander raakten, vanwaar zich in drie richtingen de
Deensche, de Engelsche en de Duitsche sagentraditie vertakken kon. Een
bevestiging van deze opvatting vond hij in zijn onderzoekingen over de metriek van
het Alliteratievers, die hij in 1916 publiceerde. Geschreven in de volle rijpheid van
zijn geest, die bovendien gescherpt was door de ervaring van een lange reeks
onderzoekingen, is dit helder gedachte boek wellicht het hoogtepunt van zijn
wetenschappelijken arbeid. Het is het boek van een man, die een scherp verstand
paart aan een fijn gevoel voor poëzie, een boek evenzeer getuigend van geduldige
verzameling en schifting van een over-
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stelpend rijk materiaal als van de gave van het bijzondere tot het algemeene door
te dringen.
De heerschende opvatting van de Oudgermaansche metriek kan men kort
aanduiden als het ‘vijf-typen-systeem’. De Duitsche geleerde Sievers had voor het
eerst het epische vers aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen en op grond
daarvan de verhouding tusschen de betoonde en onbetoonde lettergrepen in het
vers herleid tot een vijftal schemata. Met behulp van een aantal variaties en
uitbreidingen kon men alle overgeleverde verzen tot deze grondtypen herleiden.
Men kon ook omgekeerd de overlevering pasklaar maken voor het systeem. Al te
ijverige aanhangers van Sievers' theorie hebben niet geaarzeld, den verzen der
Edda dit metrische dwangbuis aan te trekken. Zulk een geweldpleging aan de
overlevering was Boer een gruwel, het denken volgens de schema's van een ander,
een onmogelijkheid. Zoo zette hij zich tot een hernieuwd onderzoek, dat inderdaad
het Germaansche vers van dezen dwang heeft bevrijd en er weder in heeft herkend
de stiliseering van het gewone spreekrhythme. Volgens de theorie van Sievers was
de maat van het alliteratievers afwisselend iambisch en trochaeisch; Boer toonde
aan, dat dit in strijd was met het accentkarakter van de Germaansche taal en hij
erkende dus slechts versmaten, die met een heffing begonnen.
De opvattingen van Boer over de Germaansche metriek kenmerken zich door
soepelheid en een fijn gevoel voor het natuurlijk versrhythme. Dit boek, in een
merkwaardig klaren stijl geschreven, bezit een groote overtuigingskracht. Het is te
betreuren, dat het in de kringen der vakgenooten zoo weinig aandacht en
waardeering gevonden heeft. Men kan de geringe uitwerking van dit boek
toeschrijven aan de omstandigheid, dat het, opgenomen in de ‘Verhandelingen der
Koninklijke Academie van Wetenschappen’, eerder begraven dan openbaar gemaakt
is. Het is bovendien in het Nederlandsch geschreven en dus voor buitenlandsche
philologen niet zoo gemakkelijk toegankelijk. Misschien is hier de reden ook een
zekere onwil: kan er uit Nazareth iets goeds komen? Het zou dan een gelijksoortige
reactie zijn, die wij ook bij Boer zelf vinden: hij heeft zich in het laatste gedeelte van
zijn leven veelal de moeite bespaard, Duitsche publicaties te lezen, waarvan hij kon
vermoeden, dat zij met zijn opvattingen in het geheel niet strookten. En inderdaad
is zijn wijze van denken zoo persoonlijk, dat er voor hem uit het onderzoek van
anderen niet veel leering te trekken was; bij hem vormde het heele systeem met
elk der onderdeelen een onverbrekelijk geheel, dat hij in zijn eigen geest van den
grond af had opgebouwd.
De breuk met de Duitsche wetenschap, door de gebeurtenissen van 1914 zelfs
verscherpt tot een volstrekt anti-Duitsche gezindheid, versterkte hem in den wensch,
het universitaire onderwijs in Nederland vrij te maken van de Duitsche handboeken,
die hier een zeker monopolie hadden verkregen. Zoo rijpte het plan, een
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reeks Oudgermaansche grammatica's samen te stellen, door Nederlanders in het
Nederlandsch geschreven. Samen met zijn ambtgenoot te Winkel en zijn vriend
Frantzen werkte hij dit plan uit en hij vond de firma Tjeenk Willink te Haarlem bereid,
de uitgave op zich te nemen. Het was wederom Boer, die zich het eerst aan de
uitvoering zette. Reeds in 1917, toen de laatste opstellen op metrisch gebied (Over
het Oudhoogduitsche Rijmvers en over de Nibelungenstrofe) nog bezig waren te
verschijnen, bleek het feit, dat hij zich meer op taalkundig terrein ging bewegen, uit
een aantal tijdschriftartikelen, die handelden over de Germaansche klankverschuiving
en over syncope-verschijnselen.
Boer tracht ook nu weer de vele vraagstukken op geheel zelfstandige wijze tot
oplossing te brengen. Zoo werden deze handboeken niet een registratie van den
stand der wetenschap, maar een zeer persoonlijk werk, waarin hij zijn eigen inzichten
met klem naar voren bracht. Zij zijn dus niet een objectieve behandeling van de
problemen der klank- en vormleer, wat voor leerboeken bij het academische
onderwijs als een bezwaar kan worden gevoeld; daar staat echter tegenover, dat
het voor den student slechts heilzaam kan zijn, de wetenschap niet te zien als een
afgesloten systeem, maar juist tot in het hart der vele vraagstukken door te dringen.
Maar Boer heeft een overtuigenden toon in zijn stem; zoodra hij zijn meening
gevormd heeft, kent hij geen twijfel meer. Het steeds bouwen op eigen onderzoek
brengt mede, dat hij weinig aandacht heeft voor de resultaten van anderen, die hij
niet geringschat, maar die hij niet noodig heeft. Dat kan den onervaren student op
een dwaalspoor brengen, doordat bij hem de indruk wordt gevestigd, dat er geen
afwijkende meeningen bestaan.
De constructieve aanleg van zijn geest brengt hem er toe, de taalverschijnselen
in gelijksoortige ontwikkelingsschema's te rangschikken, als hij dit bij het
sagenonderzoek had gedaan. Zijn opvattingen zijn ook wat star en positief; hij heeft
weinig oog voor het naast elkander bestaan van verschillende mogelijkheden tot
het verklaren van een taalontwikkeling. Dit neemt niet weg, dat zijn handboeken
een aantal interessante verklaringshypothesen bevatten; zoo heeft in Skandinavische
landen vooral zijn spreekmaten-theorie de aandacht getrokken, die zij in alle
opzichten verdient. Zijn muzikale begaafdheid en daarnaast zijn voorafgaande
studiën op metrisch gebied, hebben hem in staat gesteld het probleem der
Oudgermaansche syncopes van een geheel nieuwen kant op te vatten. Zoo heeft
hij het ook hier versmaad, platgetreden paden te gaan, maar zich een eigen weg
gevonden.
Het bleek, dat een reeks Nederlandsche handboeken alleszins reden van bestaan
had. Na het Oergermaansche Handboek in 1918 verscheen reeds in 1920 een
Oudnoorsch Handboek, eveneens van zijn hand, terwijl in 1923 de serie kon worden
aangevuld met een Gotisch Handboek, dat door zijn leerling A.G. van Hamel
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was samengesteld. Het zal hem een bijzondere voldoening hebben geschonken,
dat reeds in 1924 een tweede druk van zijn Oergermaansch handboek noodzakelijk
bleek. Hier zag hij althans, dat zijn arbeid vruchten afwierp.
In dezen zelfden tijd valt ook de afsluiting van zijn werkzaamheid op het gebied
der Germaansche litteratuur- en sagengeschiedenis door de uitgave van Die Edda
mit historisch-kritischem Commentar, in twee deelen te Haarlem in 1922 verschen.
Hier had Boer nogmaals de gelegenheid zijn denkbeelden over de heldenliederen,
zooals hij die in het derde deel van zijn Untersuchungen had neergelegd, aan zijn
rijpere ervaring te toetsen. Zijn inzichten blijken nauwelijks eenige wijziging te
behoeven. Zijn oordeel, na lange en zorgvuldige overweging gevormd, heeft een
merkwaardige vastheid; zoo wordt zijn opvatting van de Vluspá, die hij in 1904 had
uitgesproken, twintig jaar later bijna ongewijzigd overgenomen. Hoe vast moet zijn
overtuiging geweest zijn, dat hij den tekst, waar de Codex Regius een gaping heeft,
aanvult met de correspondeerende gedeelten van de Vlsungasaga, maar verdeeld
over de beide gedichten, wier inhoud en omvang hij had trachten vast te stellen.
Deze uitgave bedoelt in de eerste plaats een tekst te geven, die aan de
overlevering geen geweld doet; hij kenmerkt zich zelfs door een sterk conservatieve
neiging en vertoont daardoor overeenstemming met die van Detter en Heinzel. Het
belangrijkste gedeelte is uiteraard de commentaar. Tot de verklaring van moeilijke
plaatsen in den tekst draagt hij weinig bij; in een bespreking van realia begeeft Boer
zich zelden; maar met bijzondere voorliefde wordt de historische ontwikkeling van
de gedichten behandeld en daarbij soms het resultaat zijner onderzoekingen in den
tekst door middel van den druk aangegeven. Daardoor heeft deze Edda-uitgave
een sterk persoonlijk karakter, zooals dit allen arbeid van dezen geleerde kenmerkt;
zij neemt naast de edities van Detter-Heinzel en Sijmons-Gering een volkomen
zelfstandige plaats in.
Een gevolg van de voorbereiding dezer uitgave was verder, dat Boer zich zette
aan een onderzoek van de overlevering der Snorra Edda, waarvan hij de resultaten
heeft gepubliceerd in 1926 en 1927 als artikelen in Skandinavische tijdschriften.
Een laatste vrucht van zijn arbeid op sagen-historisch gebied was een opstel over
de poëzie der Skjoldungen in het Deensche tijdschrift ‘Aarbøger for Nordisk
Oldkyndighed og Historie.
De Edda-uitgave was voor hem de afsluiting en de bekroning van zijn levenswerk
op Germanistisch gebied. In deze poëzie heeft hij met de grootste toewijding gewerkt,
hier ook door de gelukkige samenwerking van zijn gevoel voor poëzie en zijn scherp
vernuft de mooiste resultaten bereikt. De wijze, waarop hij de ontwikkeling van de
Brynhild-figuur tracht te vervolgen in den loop der elkander volgende bewerkingen
getuigt van de behoefte de
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gedichten te verstaan als het werk van kunstenaars, die de stof naar hun persoonlijke
inzichten hebben gevormd. Slechts zelden spreekt uit zijn geschriften rechtstreeks
de groote bewondering voor deze oude Skandinavische kunst. Wat zij voor hem
persoonlijk beteekend heeft, sprak hij uit in zijn rectoraatsrede van 1924, die handelde
over Het poëtisch karakter der Edda. Hier blijkt zijn na veel strijd gewonnen
overtuiging, zijn brandende liefde voor de Oudgermaansche kunst, zijn innige
bewondering voor den geest van het Noordgermaansche heidendom. Zijn groote
ingenomenheid met het leergedicht ‘Vafrúðnismál’ geeft een verrassenden kijk op
de wijze, waarop hij deze poëzie beschouwt: uitwendig een verstandsgedicht is het
inwendig een gedicht vol idealisme. In deze verhouding tusschen verstand en gevoel
heeft hij treffend zijn eigen persoonlijkheid geteekend.
Belangstelling voor de kunst heeft Boer zijn gansche leven bewaard. Reeds zeer
vroeg voelde hij zich aangetrokken tot de Skandinavische letterkunde; in het bijzonder
tot de geweldige figuur van Ibsen, wiens karakter in zoo menig opzicht met het zijne
overeenstemde. Sedert 1893, toen hij een studie over Peer Gynt in ‘De Gids’ liet
verschijnen heeft hij geregeld het Nederlandsche publiek op de hoogte trachten te
houden van wat er in het Noorden verscheen. Naast Ibsen heeft reeds vroeg Hamsun
zijn aandacht getrokken, aan wiens werk hij al in 1896 een Gidsopstel wijdde. Ook
Bjørnson, Kielland, Finne, Garborg heeft hij in een aantal uitstekende en scherp
ontledende artikelen besproken, die aanvankelijk geregeld in ‘De Gids’ verschenen,
na 1916 echter in ‘Onze Eeuw’ en ‘Vragen des Tijds’.
Bij zijn toehoorders trachtte hij steeds belangstelling voor de moderne
Skandinavische litteratuur te wekken. Zijn rijke bibliotheek stelde hij onbeperkt tot
hun beschikking; waar zij hulp of raad behoefden, was hij altijd bereid die te geven.
Een enkele maal vereenigde hij een groep zijner engere leerlingen, om hun de
uitspraak van het Deensch te leeren. Eerst sedert 1915 behandelde hij geregeld
Deensche schrijvers op een college, dat hij in de avonduren op zijn eigen werkkamer
gaf. Het nog ontbrekende hulpmiddel tot het aanleeren van deze belangrijke
Skandinavische taal verschafte hij wederom zelf door het schrijven van een Korte
Deensche spraakkunst, die in 1918 verscheen.
Vooral sedert het nieuwe Academisch Statuut de mogelijkheid opende tot een
wetenschappelijke beoefening der Noordgermaansche talen aan onze universiteiten,
gaf hij zich met groote toewijding aan deze taak. Bij voorkeur behandelde hij de
Deensche en Zweedsche letterkunde. Toch kan men zeggen, dat tot het laatste toe
de Noorsche litteratuur hem het meeste gevangen hield. Zijn gansche leven heeft
hij zich verdiept in de studie van Ibsen; elk nieuw verschijnend tooneelstuk leidde
hij met warme genegenheid bij het Nederlandsche publiek in, en na den dood van
den grooten Noor trachtte hij telkens dieper in zijn oeuvre door
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te dringen, wanneer de uitgave van de nagelaten geschriften of van den Epischen
Brand hem daartoe bijzondere gelegenheid boden. In 1928 gaf hij als het laatste
boek, dat van zijn hand verschenen is, een uitvoerige studie over Ibsen's Drama's
waarin hij den ontwikkelingsgang van zijn lievelingsdichter trachtte te teekenen. Van
binnen uit wil hij den kunstenaar benaderen, hem uit zijn werk leeren verstaan. De
ontwikkeling van zijn denkbeelden poogt hij te volgen, door na te gaan hoe in den
loop van opeenvolgende tooneelstukken een karakter, dat eerst als bijfiguur optrad,
tot hoofdpersoon der handeling wordt en eindelijk in een later drama op den
achtergrond terugtreedt. Men herkent hier meermalen de vaste hand van den
philoloog, die zich zoo lange jaren met de bestudeering der epische tradities had
beziggehouden. De persoonlijkheid van den dichter is de horizon van zijn studie;
minder belangstelling heeft hij voor de plaats van den dichter in de algemeene
litteraire verhoudingen van West-Europa, voor zijn beteekenis in de ontwikkeling
van de moderne kunst en de botsing der aesthetische richtingen. Voor hem is Ibsen
genoeg; hem volledig te leeren begrijpen een levensbehoefte.
Toen de firma Bohn voor haar ‘Volksuniversiteitsbibliotheek’ hem verzocht, een
deeltje over de letterkunde van Noorwegen samen te stellen, voldeed hij hieraan
met groote vreugde. Hij vatte deze taak, als elk werk dat hij op zich nam, zeer
conscientieus op en achtte het zijn plicht niets ongelezen te laten van de schrijvers,
over wie hij een oordeel ging uitspreken. Ook al kende hij hun geschriften reeds
door de lectuur van vele jaren, hij verdiepte zich nu wederom in de hem dierbare
auteurs. Ofschoon de schets zeer gedrongen is, doordat de uitgeefster onverbiddelijk
vasthield aan den eisch van een bepaald aantal vellen druks, draagt zij toch een
sterk persoonlijk karakter. Nergens verloochent hij zijn voorkeuren; licht en schaduw
worden fel verdeeld. Schrijvers als Garborg en Hamsun, om van Ibsen niet te
spreken, worden met groote uitvoerigheid en kennelijke ingenomenheid behandeld;
anderen echter, die niet minder belangrijk waren, met korte woorden afgedaan. Het
boekje is trouwens een smartekind geworden, daar hij gedwongen werd tot sterke
bekortingen, die het evenwicht van den inhoud hebben verstoord. Ofschoon het
dan ook allerminst tot de gelukkigste producten van zijn rustelooze werkzaamheid
behoort, is het een brandend getuigenis van de groote vereering, die hij voor zijn
lievelingsdichters koesterde.
Als Boer in zijn Ibsen-boek bij de bespreking van ‘De Kroonpretendenten’ de
figuur van den Skald Jatgeir behandelt, herkent hij in dezen den dichter zelf. Den
dichter namelijk, die zijn strijd gestreden heeft, die door Smart zijn roeping vond,
die de vreugde van het Scheppen kent, die daarbij zijn teruggetrokkenheid bewaart
en slechts in een intiem nachtelijk uur in mysterieuse
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taal zijn karakter ontbloot voor een enkelen hem sympathieken hoorder .... die slechs
leven kan voor zijn poëzie. In deze kenschetsing herkennen wij Boer zelf en wij
begrijpen te duidelijker, hoe zeer hij zich met den door hem vereerden dichter verwant
moet hebben gevoeld.
Ook Boer was een gesloten natuur. Hij gaf zich moeilijk en alleen dan, indien hij
meende te weten, dat zijn vertrouwen niet zou worden beschaamd. De weinige
vriendschappen die hij sloot, golden echter voor zijn leven en zij werden gekenmerkt
door een bijzondere warmte en innigheid. Voor hen, die hem minder goed kenden,
scheen hij een man met een onbuigzaam en stroef karakter. Het was niet gemakkelijk
met hem om te gaan. Dit te minder, omdat het niet in zijn aard lag conflicten te
vermijden. Hij kon, wanneer hij geprikkeld werd, anderen kwetsen door bittere
uitvallen en onaangenamen toon. Toch werd hij door velen verkeerd beoordeeld,
omdat zij niet vermochten door te dringen tot zijn innerlijk wezen. Die hardheid van
oordeel en die scherpte van toon waren voor hem slechts de middelen, waarmede
hij zijn gevoelige en licht gekwetste ziel tegen de buitenwereld pantserde. In
werkelijkheid was hij zacht van aard en zelfs gemakkelijk te bewegen door dingen,
die toegang hadden tot zijn hart. Hoe licht kon bij het lezen van zijn geliefde dichters
of het voordragen van dierbare theorieën, zijn stem trillen van moeilijk bedwongen
ontroering, die zijn toehoorders een onuitwischbaren indruk gaf van de
hartstochtelijke liefde, die hij zijn wetenschap en de kunst toedroeg.
Hij leefde teruggetrokken van de wereld en voelde zich het beste thuis op zijn
kamer te midden van zijn boeken. Ambten van eer begeerde hij niet; hij is er ook
niet mee geplaagd. De onderscheidingen, die hem ten deel zijn gevallen, kwamen
hoofdzakelijk uit de Skandinavische landen; de arbeid, dien hij zich voor de studie
der Noordgermaansche talen in ons land heeft getroost en dien hij op zich nam uit
diepe genegenheid voor deze volken en voor hun cultuur, vond een late waardeering
in het Commandeurskruis der Dannebrog-orde, dat hem op zijn sterfbed werd
verleend.
Veel miskenning heeft hij ondervonden, althans niet de waardeering, waarop zijn
belangelooze arbeid in den dienst der wetenschap aanspraak had mogen maken.
Zijn eigen houding lokte soms tot tegenkanting uit. Middenwegen kon hij niet
bewandelen; wie niet voor hem was, was tegen hem. Deze eigenschap heeft menig
vakgenoot van hem vervreemd, den omgang met anderen, die hem welgezind
waren, bemoeilijkt. Maar tegenover het verlies, dat hij in dit opzicht in den loop der
jaren leed, stond als steeds stijgende winst de genegenheid en toewijding van een
gestadig groeienden kring van leerlingen. Zij, die het voorrecht genoten toegelaten
te worden tot de intieme colleges, die hij op zijn hooge studeerkamer in de
Vondelstraat
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gaf, zullen zich vol dankbaarheid herinneren de vaak roerende wijze, waarop hij
hier een sfeer van gemoedelijke gezelligheid trachtte te scheppen. Het gelukte hem
niet altijd, in later jaren beter dan in het begin. Er was door zijn strenge, haast
ongenaakbare houding op de algemeene colleges, door zijn scherpen toon bij minder
geslaagde responsies, zijn stroefheid en hoekigheid in den persoonlijken omgang
een muur tusschen hem en zijn studenten opgetrokken, die soms de toenadering
van weerszijden belemmerde. Het moet hem stellig meermalen verdriet hebben
gedaan, dat het hem zoo bezwaarlijk gelukte met zijn leerlingen in ongedwongen
toon te verkeeren. Toch heeft hij bij herhaling mogen ondervinden, hoezeer zijn
leerlingen hem dankbaar waren voor alles, wat hij hun uit de volheid van hoofd en
hart gaf. Zij voelden behoefte tegenover de miskenning, die zijn werk ten deel viel,
te getuigen van hun aanhankelijkheid. Zij wenschten hem terug te geven, wat hij
hun zoo rijkelijk schonk: de liefde van den geleerde voor zijn wetenschap, van den
leermeester voor zijn leerlingen.
Wanneer deze de studie aan de Academie hadden voleindigd, bleef hij hen steeds
volgen in hun verdere leven, zoo veel dat hem mogelijk was. Dan verheugde hij
zich, wanneer hij hen zag volharden in wetenschappelijken arbeid; moedigde hen
aan, als zij den moed misten of hun krachten faalden; vermaande hen, indien zij
aan zijn verwachtingen niet beantwoordden. Ook in zijn verhouding tegenover de
studenten kende hij geen halfheid: had hij eenmaal zijn hart voor den leerling
geopend, dan gaf hij ook zijn volle genegenheid.
Het was soms, of de kring zijner leerlingen voor hem een grooter gezin was. Of
hij hier de gelijkgestemde geesten vond, die hem na stonden in het dierbaarste van
zijn leven, het vak zijner wetenschap. De liefde, die hij toedroeg aan het object van
zijn studie, bracht hij geheel op hen over, die zich met hem samen verdiepten in
diezelfde onderwerpen, die zijn geheelen geest in beslag namen. Die oogenblikken
behoorden ongetwijfeld tot de mooiste van zijn leven, waarin hij, op zijn kamer, de
gemeenzaamheid van jongere menschen voelde, die met hem deelden in de vreugde
van het wetenschappelijk onderzoek, zoowel als in de bewondering voor een
geliefden dichter.
De leerling, die aan hem zijn wetenschappelijke vorming te danken heeft; de
geleerde die, ondanks afwijkende meeningen, eerbied kan hebben voor zulk een
toewijding in den dienst der wetenschap; de mensch, die getuige geweest is van
zijn rijke gaven van geest en van hart, zij zullen instemmen met het prijzende woord,
dat gegrift staat op een Deenschen runensteen:
‘fáiR verða nu føddiR aeim baetri’.
Leiden
J. DE VRIES
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Levensbericht van Ir. W.F. Leemans
(13 Sept. 1841-29 Nov. 1929).
Wilhelmus François Leemans was een van de Nederlanders, die in het laatste
e

e

derdedeel der 19 en het eerste vierdedeel der 20 eeuw, dus gedurende omstreeks
60 jaren, een grooten invloed hebben uitgeoefend in tal van richtingen.
Zijn vader, Dr Conradus Leemans, reeds sedert 1835 conservator van het museum
van oudheden te Leiden, was een geleerde, die tot in hoogen leeftijd tot de
bekwaamste en werkzaamste oudheidkundigen van Europa behoorde.
De zoon was leerling van lagere en middelbare scholen in zijne geboorteplaats;
zijn vader, die den aanleg van zijn zoon kende en die meende, dat een practische
werkkring hem het meeste succes beloofde, liet hem het laatste jaar, dat hij als
leerling de niet-klassieke afdeeling van het gymnasium doorbracht, des avonds en
in de vacantiën les geven in de takken der wiskunde en der natuurkunde, die in het
eerste studiejaar der Delftsche akademie onderwezen werden door den
privaat-docent Dr E. van der Ven, die later directeur der hoogere burgerschool te
Haarlem was. Het gevolg was, dat Leemans in den zomer van 1858 met goed gevolg
admissie-examen voor het tweede studiejaar van genoemde instelling deed.
Daardoor was hij zijnen tijdgenooten een jaar vooruit, terwijl hij in 1861
achtereenvolgens met goed gevolg het eindexamen van de akademie en het
vergelijkend examen voor den laagsten rang in het korps ingenieurs van den
waterstaat aflegde. Bij het laatstgenoemde behaalde hij het rangnummer een.
Hij werd nu adjudant van den inspecteur van der Kun, een man, die in den
waterstaat nog steeds met eere herdacht wordt, die den Rijnspoorweg
Amsterdam-Arnhem aangelegd heeft; aan wien te danken is, dat de Belgische
willekeur om water aan de Maas te ontnemen en dit, nadat het aan de onvruchtbare
Kempen zijn slib had afgegeven, op de Dommel en hare takken gebracht werd,
waardoor veel land in Noord-Brabant onderliep, door het Maastractaat van 1863
gebreideld is; die met Ferrand het eerste
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verstandige verslag met voorstellen tot verbetering van den toestand onzer rivieren
heeft uitgebracht; die onze rivieren, in het bijzonder de benedenrivieren, van
peilschalen heeft voorzien, en zooveel meer. Ook doordat hij in zulk een leerschool
gearbeid had, en door zijn ambitie en werkkracht, verwierf hij, toen hij in 1863
arrondissements-ingenieur te 's Hertogenbosch werd, de tevredenheid van zijn chef,
den hoofdingenieur Rijsterborgh, lid van de Eerste Kamer. Hij heeft hier buiten het
gewone werk een ontwerp gemaakt voor de verlegging van den Maasmond, die wel
niet juist zoo, maar dan toch in dezelfde richting ingevolge de wet van 1883 is
uitgevoerd.
Een merkwaardig feit van zijn verblijf te 's Hertogenbosch is, dat hij in 1868 met
het lid van Gedeputeerde Staten Mulder en den kapitein-ingenieur Nierstrasz eene
aanvraag deed om concessie voor den aanleg van een buurtspoorweg Tilburg-'s
Hertogenbosch langs den Rijksweg. Zij hebben, vooral ook doordat Mulder, die
tevens bankier was, in 1870 in geldelijke moeilijkheden kwam, de concessie niet
verkregen.
In 1870 werd Leemans naar Kampen overgeplaatst en drie dagen na zijne
aanvaarding van den dienst werd hij secretaris van eene commissie tot beoordeeling
van een verzoek van een consortium tot droogmaking van een deel van de Zuiderzee,
ongeveer de beide zuidelijke polders van het bij de wet van 1918 vastgestelde plan
omvattend. De commissie, wier arbeid voor het grootste deel door hem verricht
werd, raadde in 1873 uitvoering van dit werk van rijkswege aan en in 1877 heeft de
minister Heemskerk Az. een wetsontwerp in den geest van de voorstellen der
commissie ingediend, maar de minister Tak van Poortvliet trok dit ontwerp nog in
hetzelfde jaar in.
Hij heeft in dezen tijd het Zwolsche Diep, de in de mond van het Zwarte Water,
hetwelk weder de mond van de Overijselsche Vecht, het Meppelerdiep en de
Zwolsche Weteringen is, verdiept en den zuidelijken dam daarlangs opgehoogd.
Daar de aannemers hadden samengespannen, stelde hij voor, dit werk in eigen
beheer uit te voeren. Door verschillende omstandigheden heeft dit werk meer gekost
dan begroot was. De schippers waren nog niet tevreden daar er te weinig diepte
was, en daarom stelde de minister Tak van Poortvliet eene commissie in tot
onderzoek, wat er alsnog aan het Zwolsche Diep gedaan moest worden. Tak
meende, dat iemand, vreemd aan de zaak waarom het ging, beter als secretaris
kon aangewezen worden daar die onbevooroordeeld was en hij vroeg den vriend
van Leemans, Hubrecht, wat hij van het Zwolsche Diep wist. Deze antwoordde:
alleen dat het nabij Zwolle ligt. Dan moet ik u hebben, en Hubrecht werd secretaris
der commissie. Hubrecht stak zijn licht op bij Leemans en deze heeft haar verslag
grootendeels samengesteld. Daar eenige leden der commissie van gevoelen waren,
dat de door haar voorgestelde breedte te groot was om de noodige diepte te kunnen
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onderhouden, dienden zij eene nota, wier voorstellen afweken van die der
meerderheid, in. Het gevolg was dat er niets gebeurde dan dat men de voor de
scheepvaart noodige diepte door baggeren trachtte te verkrijgen.
Te Kampen genoot Leemans veel vertrouwen, hem werd de aanleg van den
Dronterdijk en de droogmaking van den Koekoek opgedragen. Tot zijn rijksdienst
behoorde de waterweg van Zwolle naar zee, dit is niet die door het Zwarte Water
en het Zwolsche Diep, die voor de Zwolsche stoombooten op Amsterdam te weinig
diepte aanbood, maar die langs de onder Willem I aangelegde Willemsvaart naar
Katerveer en van daar langs den IJsel en zijn meest zuidelijken mond, het Keteldiep,
naar zee. De IJsel van Katerveer tot Kampen had voldoende diepte, maar de
Willemsvaart en het Keteldiep moesten meer diepte verkrijgen. De verlenging van
de Ketelleidammen was reeds onder zijn ambtsvoorganger aangevangen en werd
door Leemans voltooid. De andere IJselmonden werden afgedamd of beteugeld.
Te Katerveer bouwde C. de Bruyn onder zijne orders een tweede sluis, van grootere
afmetingen dan de bestaande.
Men was reeds lang van oordeel, dat het beheer der groote rivieren in ééne hand
moest zijn, ten einde de rivierverbeteringen, waarvoor bij de toeneming van de
scheepvaart en van den diepgang der schepen steeds grootere eischen gesteld
werden, op de meest logische en evenmatige wijze uit te voeren. Daarvoor werd
met 1 Januarí 1875 het rivierbeheer onder een hoofdingenieur ingesteld en aan
Leemans werd de Geldersche IJsel, ook in Gelderland, opgedragen onder ontheffing
van den overigen dienst in Noord-Overijsel, waarmede hij tot dien tijd belast was.
Men achtte dit echter van te weinig beteekenis voor hem en daarom werden bij zijn
dienst het Zwarte Water en het Zwolsche Diep gevoegd, terwijl bovendien de
verbetering der Willemsvaart, behoorende tot den waterweg van Zwolle naar zee,
maar die tot den drogen waterstaat behoorde, onder den hoofdingenieur te Zwolle
tot Leemans' dienst gebracht werd. Leemans moest dus twee heeren dienen, een
te 's Gravenhage en een te Zwolle. De laatste was er geenzins mede ingenomen,
dat zijn ‘droge’ ingenieur niet met de Willemsvaart belast was en zocht op de door
Leemans ingezonden bestekken te vitten. Hij schreef een brief met de vraag, waarom
hij in een bestek het woord waterschoeiing herhaaldelijk gebruikte. Reeds vele jaren
had deze term in de bestekken gestaan. Leemans antwoordde daarop eenvoudig
met het bestek opnieuw in te zenden na waterbeschoeiing in landbeschoeiing
veranderd te hebben. Daarvoor werd weder de reden gevraagd. Dit en dergelijke
speldeprikken hinderden hem zoo, dat hij verzocht, van het beheer der Willemsvaart
ontheven te worden, hetgeen 1 Januari 1876 geschiedde.
De inspecteur P. Caland heette bij zijn dienst als zoodanig belast te zijn met den
aanleg van den Rotterdamschen Waterweg.
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Hij trok daarvoor eene groote toelage. Maar eigenlijk was hij hoofdingenieur en was
J. Kluit de ingenieur die de werken dirigeerde. Sedert het rivierbeheer was opgericht,
behoorden alleen de doorgraving met de verlenging in zee, waaronder de beide
hoofden, tot hun dienst; over het meer binnenwaartsche ging een te Utrecht wonende
ingenieur. De minister Tak van Poortvliet stelde, daar de waterweg niet voldoende
in diepte vooruitging, eene Staatscommissie in om in te lichten nopens hetgeen
behoorde te geschieden om een betere diepte te verkrijgen. Tevens werd bevolen,
dat alle werk aan den waterweg stopgezet zou worden. Nu verzocht Caland
ontheffing van zijne bemoeiingen met den waterweg en werd het beheer daarvan
bij dat der groote rivieren gevoegd. De hoofdingenieur van dien dienst, H.S.J. Rose,
wenschte den energieksten ingenieur voor dezen dienst aangewezen te zien en
zoo werd Leemans 1 Augustus 1878 in plaats van Kluit te Hoek van Holland
geplaatst. Tegelijk werden de rivieren beneden (westelijk van) Rotterdam, waaronder
ook de Brielsche Maas, aan zijn dienst toegevoegd.
Rose kreeg ongenoegen met Tak en werd naar 's Hertogenbosch verplaatst en
nu werd J. van der Toorn, onder wien Leemans voor de Willemsvaart gediend had,
uit Zwolle naar 's Gravenhage geroepen om Rose's opvolger te zijn. De verhouding
viel mede, hoewel van der Toorn van tijd tot tijd bewezen wilde zien dat hij de macht
had, o.a. in het aan de onderhoorigen van Leemans onaangenaam zijn. Hij gaf ook
zonderlinge bevelen, zooals om eene teekening van den waterweg van Rotterdam
tot in zee in te zenden, zoo groot, dat zij de lengte van een vrij groote zaal besloeg.
Zij werd door een teekenaar op papier sans fin opgezet en na een jaar voltooid. Het
was een mooi stuk werk, waar de blauwe kleur naarmate van de diepte donkerder
werd. Toen Leemans de teekening zou onderteekenen, en de teekenaar inktkoker
en pennehouder (er waren helaas nog geen vulpennen) op de teekening had
geplaatst, ging deze omkrullen en nam het eene eind van de teekening den inktpot
mede, zoodat over den blauwen kronkelenden waterweg een rechte zwarte inktweg
kwam. In de eerste opwelling zeide Leemans, dat de teekenaar buiten de
bureau-uren de teekening moest overmaken, maar hij trok dat bevel eenige dagen
later in. In het algemeen was hij, dien men den ijzeren Leemans noemde, geenszins
onbillijk, b.v. op het gebied van verlof, waarop menig chef zeer zuinig is, was hij
steeds welwillend. Ook zijne rapporten over zijne onderhoorigen waren, hoewel
rechtvaardig, gunstig.
De Staatscommissie verzocht steeds gegevens en het was verwonderlijk hoe
snel Leemans, die geen secretaris der commissie was, aan hare verzoeken voldeed.
Haar verslag, in twee deelen, verkleinde de breedte aan zee en behield den
trechtervorm, stelde voor, voor goed te breken met het stelsel van uitschuring
waardoor het uit de doorgraving geschuurde zand op de ‘baar’ aan
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den mond kwam te liggen en waardoor de scheepvaart werd belemmerd. Onmiddellijk
nadat het tweede verslag uitgebracht was, werden een groot baggerwerk en groote
graafwerken tot verbreeding der doorgraving alsmede een lage dam evenwijdig en
200 meter uit het Zuiderhoofd aanbesteed.
In dezen tijd was voor dergelijke werken aan den waterweg steeds de laagste
inschrijfster de gecombineerde firma Volker en Bos, eigenlijk twee firma's, die zich
later gescheíden hebben. Eene met hen bevriende, evenals zij Sliedrechtsche firma,
van Haaften, had op den afgesneden Hoek van Holland een sluisje gebouwd met
toeleidingskanaaltjes, leidende van de doorgraving naar het afgesneden Scheur.
Het was voor het transport van den gebaggerden grond veel goedkooper, dien door
het sluisje naar dat afgesneden Scheur te brengen dan het naar zee op 5 kilometer
buiten de hoofden te transporteeren, vooral ook omdat er zoovele stormdagen
waren, waarop dit onmogelijk was. Maar de van Haaften's eischten eene vrij groote
som voor het schutten door dat sluisje, waarin juist één bak paste. Het eerste werk
van Leemans was, een dam in het Scheur nabij de Brielsche Maas aan te leggen
en daarna in den dam, die den waterweg van het afgesneden Scheur scheidde,
eene opening te maken. Nu behoefden de bakken met grond niet meer door het
sluisje te varen.
Dit eenige kilometers lange, vroeger van den waterweg, nu van de Brielsche Maas
afgesneden Scheur was na eenige jaren vol en nu moest al de gebaggerde grond
naar zee vervoerd worden. Maar gelukkig werd nu door de firma Volker en Bos de
door den Franschen ingenieur Bazin uitgevonden zandzuiger toegepast, die door
hen tot een zelfladenden zandzuiger getransformeerd werd. Wie in 1877 de 15
baggermolens met 15 stoombooten tot vervoer van 45 bakken had zien werken en
in 1882 hetzelfde werk zag doen door 4 zandzuigers, die zichzelf volzogen en zelf
de lading naar zee brachten, verheugde zich niet alleen in dezen technischen
vooruitgang, maar ook in de uitgaven, die hierdoor op den duur aan den staat der
Nederlanden bespaard werden.
Daar de minister Tak bevolen had, de werken aan den Rotterdamschen Waterweg
stop te zetten, werd naar een ander veld gezocht om met drie zandzuigers proeven
te nemen. Dit geschiedde door de aanneming van een groot werk te Duinkerken.
Leemans raadde aan Volker en Bos aan, ze Jan Bart 1, 2 en 3 te noemen, maar zij
gaven hen de namen Adam met verschillende volgnummers.
Nadat Leemans twee jaren in eene rijkskeet aan den Hoek van Holland gewoond
had, werd hij met behoud van zijn dienst naar Rotterdam verplaatst. Deze dienst
werd het volgende jaar nog met het riviervak van Krimpen aan de Lek tot Rotterdam
uitgebreid, omdat de Staatscommissie ook dit deel als tot den Rotterdamschen
Waterweg behoorende, in haar verslag als te verbeteren had opgenomen.
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In 1883 werden de voorspellingen der Staatscommissie door eene verdieping van
den mond van den Rotterdamschen Waterweg bekroond, zoodat plotselíng de
schepen, die eene maand te voren nog den moeilijken weg over Hellevoetsluis
moesten nemen, nu langs een gemakkelijker en korteren weg de zee, en uit zee
Rotterdam bereikten. Verder was het slechts doorgaan op den ingeslagen weg, dat
noodig was en evenals twee magneten elkander versterken, was ook hier de grootere
diepte reden van sneller stroom, daardoor van grooter verschil tusschen hoog- en
laagwater binnen (dat aan den mond blijft natuurlijk onveranderd) en dit weder van
meer stroom, waardoor een grootere diepte onderhouden kon worden.
Te weinig werd door Leemans gelet op het feit, dat reeds door Lely in zijn afdeeling
van het handboek der waterbouwkunde van Henket c.s. gesignaleerd was, dat er
op eene benedenrivier een deel is, waar de groote vermenging van zout en zoet
water plaats heeft, hetwelk tot gevolg heeft, dat daar veel meer in het water
aanwezige stoffen (uit Duitschland zoowel als bij storm uit zee aangevoerd) bezinken
dan elders. Eerst veel later is dit begrepen en is het riviergedeelte van Maassluis
tot de doorgraving door lage dammen beteugeld en daardoor ook daar de voor de
scheepvaart noodige diepte verkregen.
Intusschen is het zeker, dat de werkkracht van Leemans van 1878 tot 1888 in het
belang van Rotterdam haar tot een haven van den eersten rang heeft gemaakt, die
daardoor met hare groote mededingsters op het vaste land, Hamburg en Antwerpen,
kan concurreeren, althans wat betreft sommige der belangrijkste onderdeelen van
den handel.
In 1888 werd Leemans hoofdingenieur der groote rivieren. De gewichtigste als
zoodanig door hem gedane arbeid is de verbetering van de rivier de Waal, waardoor
de vaardiepte aldaar gelijk aan of grooter dan die op den Duitschen Rijn werd.
In het wetenschappelijke lichaam, waar de ingenieurs elkander op de hoogte van
hunne praestatiën houden, hield hij verscheidene voordrachten over den
Rotterdamschen Waterweg en de Waalverbetering.
In 1892 werd hij inspecteur, in 1900 hoofdinspecteur en in 1906 werd hij op verzoek
eervol ontslagen. Het spreekt vanzelf, dat over hetgeen gedurende de laatste 14
jaren door hem in 's Rijks dienst is verricht, weinig naar buiten is gebleken, maar
dit mag toch wel gezegd worden, dat Leemans al die jaren met volle ambitie zijn
ambt waarnam en op menig gebied, waar hij het noodig achtte, zijn licht liet schijnen.
Hetgeen hij juist in dezen tijd bij zijne betrekking waarnam, was zeer uitgebreid en
de commissiën, waar hij wegens zijn ambt als voorzitter moest optreden, eischten
veelal leiding en dikwijls tact.
De belangrijkste bijbetrekkingen waren:
Lid van de Zuiderzee-commissie van 1892, waarin hij voorzitter
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van een en lid van de drie andere subcommissién was, bestuurslid, later voorzitter
van de Zuiderzeevereeniging en na de totstandkoming der wet van 1918 lid van
den Zuiderzeeraad.
Lid van de centrale commissie voor de Rijnvaart. Deze commissie had minder
een technische dan wel een rechterlijke en eenigszins ook eene staatkundige
bevoegdheid. De leden vergaderden eenmaal 's jaars te Mannheim, maar na de
eerste zitting verhuisde de commissie elk jaar naar Heidelberg, waar de zittingen
meestal ongeveer een maand duurden. Zijne positie tusschen verder alleen
Duitschers was somtijds moeilijk, maar hij heeft de Nederlandsche belangen hier
steeds warm verdedigd.
Lid van de commissie, die de vraag moest beantwoorden of de werken van de
Solovallei op Java zouden moeten worden voortgezet of niet. Hij en twee andere
leden waren voor voortzetting. Toch heeft minister Cremer order tot stopzetten
gegeven overeenkomstig het advies van het vierde lid. Dit is zeer te betreuren, daar
in de 30 jaren sedert de stopzetting alle kanalen, die aangelegd waren, weder zijn
volgegroeid, en het is nog zooveel te erger omdat in dien tijd de bodem in deze
streek door ontbossching zooveel schraler geworden is, terwijl de bandjirs zijn
toegenomen. De bevloeiingswerken zouden hier een zeer gunstigen invloed hebben
uitgeoefend.
Opper-arbiter in een belangrijk geschil tusschen den Rumeenschen staat en eene
Parijsche aannemersfirma. De advokaat dier firma was de latere president der
Fransche republiek Poincaré.
Lid der technische commissie van de Suez-Kanaalmaatschappij. Door zijn invloed
hebben Nederlandsche aannemers aan dat kanaal groote werken uitgevoerd.
Lid van den mijnraad. In den tijd van de organisatie der Staatsmijnen in het begin
dezer eeuw was zijn raad zonder twijfel van veel waarde.
Lid en secretaris van den raad van commissarissen der Holland-Amerika-lijn.
Lid van den raad van commissarissen van de Hollandsche IJzeren
Spoorwegmaatschappij.
Staatsraad in buitengewonen dienst.
Hoezeer Leemans een stuwende kracht was, bleek toen hij als president van het
Koninklijk Instituut van Ingenieurs stond voor de vraag, hoe in 1897 een gedenkboek
van de 50-jarige werking van dat instituut en tevens een overzicht der in die 50 jaren
uitgevoerde openbare werken tot stand te brengen. Hij heeft op talloozen aandrang
uitgeoefend tot het schrijven van een of twee artikelen voor dit boek over hetgeen
hij meende, dat ieders specialiteit was, en daardoor is het een waardig gedenkteeken
van de Nederlandsche ingenieurskunst gedurende de toen verloopen 50 jaren
geworden.
De waarde van Leemans lag minder in zijn aanleg dan wel in zijn energie. Zoodra
hij het een of ander te behandelen kreeg,
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legde hij zich met volle borst op de totstandkoming van een zoo goed mogelijke
oplossing toe. Daarbij was zijn ijzersterk gestel oorzaak, dat hij zoo noodig tot diep
in den nacht aan het werk kon blijven zonder dat zijn slaap daarna er onder leed.
Zijne onbevangenheid kwam uit, toen hij, die een zoo groot aandeel gehad had
in de totstandkoming van het wetsontwerp-Heemskerk, na publicatie van het
ontwerp-Lely onmiddellijk over stag ging en een warm aanhanger van dat ontwerp
werd. Ter zijner eer is het Dieselgemaal, in Februari 1930 bij de oostpunt van
Wieringen in werking gesteld, W.F. Leemans genoemd.
Wat betreft het door hem geschrevene, verreweg de hoofdzaak daarvan is in uit
den aard der zaak niet publiek gemaakte rapporten vervat. Maar waar een rapport
van hem publiek gemaakt is, zooals dat tegen zijne ambtgenooten Schnebbelie en
van Manen (van hetwelk ik geenszins de waarde wil verkleinen) over het ontwerp-Lely
tot afsluiting en droogmaking der Zuiderzee, bleek zijn helder inzicht duidelijk.
Het was zeer te betreuren, dat tengevolge eener beroerte, die hem in 1925 trof,
zijne 4 laatste levensjaren eene periode van gestadigen achteruitgang, lichamelijk
en geestelijk, vormden, die aan zijne echtgenoote Anna baronnesse van Heerdt,
met wie hij 25 April 1872 huwde en bij wie hij 2 zonen en 4 dochters had, een zware
taak heeft opgelegd.
Leemans was kommandeur van den Nederlandschen Leeuw, van de Kroonorde
van Prinsen, van den Zähringer Leeuw van Baden, van de orde van Michaël van
Beieren, van den Rooden Adelaar van Pruisen en van de orde van Filips den
Grootmoedige van Hessen. De tweede verkreeg hij voor de Waalverbetering, de
vier laatste orden als Rijnvaartcommissaris.
Hij woonde sedert 1896 met zijn gezin op de buitenplaats Oostergeest onder
Warmond, die hij van een tante Leemans erfde.
Hierachter vindt men eene lijst van de door hem buiten zijn ambt bekleede
betrekkingen en eene lijst van zijne pennevruchten.
Ir J.C. RAMAER.
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Betrekkingen, door IR W.F. LEEMANS bekleed buiten zijn ambt als
ingenieur van den waterstaat.
1870.

Secretaris der commissie tot
beoordeeling van een plan tot
droogmaking van het zuidelijk deel der
Zuiderzee, ingeleverd door J.S. Bos c.s.

1872.

Belast door het bestuur van het
waterschap de Koekoek onder
Zwollerkerspel met het ontwerpen en
uitvoeren der vervening, bedijking en
droogmaking daarvan.

1873.

Belast door de gemeente Kampen met
het ontwerpen, en door het bestuur van
het waterschap Dronten met het
uitvoeren van een zeedijk langs dat
waterschap.

1874.

Belast met de leiding van een onderzoek
naar de wenschelijkheid van de
droogmaking van het zuidelijk deel der
Zuiderzee van rijkswege.

1881.

Lid van het bestuur der Remonstrantsche
gemeente te Rotterdam, in 1888
overgegaan naar dat te 's Gravenhage.

1882.

Lid van het Bataafsche genootschap der
proefondervindelijke wijsbegeerte, in
1892 lid-consultant.

1887.

Lid eener commissie tot herziening van
het binnen-aanvaringsreglement.

1888.

Lid van de technische
Rijnvaart-commissie.

1888.

Voorzitter eener commissie tot uitvoering
van werken door Nederlanders in het
buitenland.

1888.

Lid van den raad van bestuur van het
Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Later
herhaaldelijk vice-president en president.

1889.

Vice-president van het bestuur eener
vereeniging ter bevordering van de
uitvoering van werken in het buitenland
door Nederlanders, in het bijzonder van
de verbetering van de Hoang-Ho in
China.

1890.

Lid eener commissie tot het geven van
advies hoe te komen tot een avant-projet
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met begrooting van het denkbeeld van
A. Huet tot het maken eener open
verbinding van Amsterdam met de
Noordzee.
1891.

Lid eener commissie om Huet
behulpzaam te zijn bij het maken van een
ontwerp als boven vermeld.

1891.

Voorzitter eener commissie ter
beoordeeling welke verhooging van
waterstanden het gevolg zal zijn van de
scheiding van Maas en Waal en de
ophooging der Heerewaardensche
overlaten.

1892.

Lid der Staatscommissie ter beoordeeling
van het plan-Lely tot afsluiting en
droogmaking der Zuiderzee.

1893.

Lid van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden.

1894.

Lid eener commissie om te adviseeren
over den bouw van een museum van
natuurlijke historie te Leiden.

1895.

Lid der centrale commissie van de
Rijnvaart.

1896.

Commissaris der Nederlandsche
Heidemaatschappij.
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1897.

Voorzitter eener commissie betreffende
de vervuiling van de wateren van
Delfland tusschen de Maas en
Scheveningen.

1898.

Lid eener commissie tot onderzoek van
de vraag of het wenschelijk was, de
werken van de Solovallei in Oost-Java
voort te zetten of deze te staken.

1898.

Lid eener commissie van arbitrage
tusschen het departement van Marine
en de scheepswerf en machinefabriek
Feijenoord over den bouw van het
oorlogschip Friesland.

1900.

Commissaris der Holland-Amerika-lijn,
later secretaris van commissarisen.

1900.

Opper-arbiter inzake een geschil omtrent
aanleg der haven van Constanza
tusschen de Rumeensche regeering en
den aannemer A. Hallier te Parijs.

1901.

Voorzitter eener door de vereeniging van
Delftsche ingenieurs benoemde
commissie tot bevordering der plaatsing
van Nederlandsche ingenieurs in het
buitenland.

1901.

Voorzitter van het bestuur der
Zuiderzee-vereeniging.

1901.

Lid eener commissie ter beoordeeling
van ontwerpen tot verbetering der haven
van Dover in Engeland.

1902.

Commissaris van het weduwen-fonds
van het korps ingenieurs van den
waterstaat.

1902.

Lid van den Mijnraad.

1902.

Voorzitter eener commissie tot onderzoek
naar de wenschelijkheid eener afsluiting
der Lauwerzee en eener verbetering van
de afstrooming der boezems van
Friesland en Groningen.

1902.

Lid van de internationale raadgevende
commissie voor de werken van het
Kanaal van Suez.

1902.

Lid eener commissie tot onderzoek naar
de oorzaken van de verzakkingen van
verschillende kaaimuren te Rotterdam.
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1902.

Lid van de Hollandsche maaatschappij
der wetenschappen te Haarlem.

1904.

Commissaris van de Hollandsche IJzeren
Spoorwegmaatschappij.

1904.

Voorzitter van een comité tot oprichting
eener stoomvaartlijn
Java-Zuid-Afrika-Nederland.

1911.

Eerelid van het Koninklijk Instituut van
Ingenieurs.

1919.

Lid van den Zuiderzeeraad, een college,
dat den minister van waterstaat moet
adviseeren omtrent al hetgeen betrekking
heeft op de uitvoering der afsluiting on
droogmaking van de Zuiderzee.

In druk verschenen verhandelingen en voordrachten van IR W.F.
LEEMANS.
1870.

Beschouwingen over de grenslijn van het
privaat eigendom langs de rivieren
(oeverconstateering) in Tijdschrift
Koninklijk Instituut van Ingenieurs
1870-71, blz. 111.

1882.

Kort overzicht der werken, die te
Antwerpen van 1865 zijn gemaakt of
ondcrhanden of waartoe besloten is, in
idem 1882-83, blz. 147.

1882.

Statistiek van de scheepvaartbeweging
in de zeehavens Hamburg, Amsterdam,
Rotterdam, Antwerpen en Duinkerken,
in idem 1882-83, blz. 148.
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1884.

Over een deel der werktuigen gebezigd
tot grondopruiming te Hoek van Holland
en over den Priestman's elevator; in
Tijdschr. K.I.v.I. 1883-84, blz. 263,

1885.

De nieuwe waterweg van Rotterdam naar
zee, in Etudes archéologiques,
linguistiques et historiques, dédiées à M.
le Dr C. Leemans à l'occasion du
cinquantiène anniversaire de sa
nomination aux fonctions de directeur du
musée archéologique des Pays-Bas, blz.
335.

1886.

Rapport (met F. Doffegnies) over de
lichting van het gezonken stoomschip
Edward Eccles uit de Theems,
uitgegeven door het ministerie van
Waterstaat, Handel en Nijverheid.

1887.

Mededeeling over de oprichting eener
bergingmaatschappij, in Notulen K.I.v.I.
van 9 Juni 1887.

1887.

Over de geschiedenis van verschillende
plannen tot droogmaking der Zuiderzee
en over den afvoer van water en zand
langs den IJssel naar de Zuiderzee, in
idem van 15 September 1887.

1890.

Over den waterweg van Rotterdam naar
den Rijn, in idem van 11 November 1890.

1897.

De nieuwe waterweg van Rotterdam naar
zee, in Gedenkboek 1847-1897 van het
K.I.v.I., blz. 13.

1897.

IJsopruiming op rivieren, en openhouden
bij vorst van den toegang tot Amsterdam
uit zee, in idem, blz. 25.

1898.

Maatregelen ter voorkoming van het
overbelasten van veiligheidskleppen van
Rijnsleepbooten, in Verslag vergadering
Nederlandsche vereeniging van werktuigen scheepsbouwkundigen van 23
Februari 1898.

1898.

Mededeeling der nota van 8 Februari
1868, van zijne hand over
buurtspoorwegen in Nederland, in
Notulen K.I.v.I. van 3 Maart 1898.

1900.

Scheidsgerecht tusschen den
Rumeenschen Staat en den heer A.
Hallier te Parijs (havenaanleg van
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Constanza) in Ingenieur van 28 April
1900.
1900.

Mededeeling van de onlangs in werking
gekomen maatregelen ter voorkoming
van het overbelasten van
veiligheidskleppen van Rijnsleepbooten,
in Verslag vakafdeeling voor werktuigen scheepsbouw van het K.I.v.I. van 18
December 1900.

1901.

Over de vaart op Nederlandsch-Indië
naar aanleiding van de jongste opneming
van het Westgat van Soerabaja in 1900,
in Notulen K.I.v.I. van 12 November
1901.

1901.

Voorschriften betreffende het grootst
aantal passagiers op stoombooten,
dienend voor het vervoer van passagiers,
vee en goederen, in Verslag vakafdeeling
bovengenoemd van 14 December 1901.

1904.

Ontwerp van 1865 voor de heropening
van het Oude Maasje en de scheiding
van Maas en Waal, in Ingenieur van 30
Juli 1904.

1905.

Nota van beantwoording over de
afsluiting en droogmaking der Zuiderzee,
in Verzameling van rapporten uitgegeven
door de Zuiderzee-vereeniging, 2e deel,
Leiden E.J. Brill, 1905.

1907-1920.

Het Suezkanaal in 1906, 1907 enz. tot
1919, in Ingenieur, eerst van 22 Juni
1907, laatstelijk van 14 Augustus 1920.

1910.

Mededeeling over eenige
Nederlandsch-Indische havens, in
Notulen K.I.v.I. van 20 December 1910.
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Levensbericht van Mr. L.G.N. Bouricius
1876-1929.
Louis Gerard Nicolaas Bouricius werd geboren te Middelburg 8 April 1876 als zoon
van mr Lambertus Jan Bouricius en Maria Justina Elisabeth Carbasius. Zijn vader
was ontvanger der registratie en domeinen en verwisselde dientengevolge nog al
eens van woonplaats. Zoo kwam het, dat de jonge Bouricius zijn eerste schooljaren
te Middelburg en zijn gymnasiumtijd te Delft doorbracht. Daarna werd hij student te
Leiden en promoveerde aldaar 18 December 1902 tot doctor in de rechtswetenschap
na verdediging van een proefschrift: De burgerrechterlijke gevolgen van de wet van
o

9 Juli 1900 (Staatsblad n . 118). Dit proefschrift handelde over het spoorwegvervoer,
een onderwerp dat hem ook later nog meermalen zou bezig houden.
Of Bouricius' hart dadelijk naar het archiefwezen uitging, is mij niet bekend; het
duurde in elk geval tot 1905, dat, door zijn benoeming tot tijdelijk archivaris der
gemeente Vlaardingen, hij in den kring der archivarissen trad, waarin toen een
opgewekt leven heerschte. Twee jaar daarna, met ingang van 16 October 1907,
werd hij benoemd tot tijdelijk archivaris der gemeente Delft, welke benoeming in
1920 in een definitieve werd omgezet. Bij zijn benoeming tot archivaris in de
Prinsenstad, die tot zijn dood het terrein van zijn werkzaamheid zou blijven, werd
hij ook met het beheer van het gemeentelijk museum belast.
Tijdens zijn eerste huwelijk, met mejuffrouw A.E.M. Idema Greidanus, had hij zijn
woonplaats te 's Gravenhage; na haar dood hertrouwde hij met mejuffrouw M.J.
Lagerwey en vestigde zich te Rijswijk.
Als archivaris van Vlaardingen kon hij door den korten duur van zijn werkzaamheid
aldaar, daarvan niet naar buiten doen blijken - alleen verscheen nog in 1908 een
catalogus van zijn hand van de boekerij van Vlaardingen - doch ook als archivaris
van Delft heeft hij weinig inventarissen, als naar buiten zichtbare oogst van de
archiefordening, in het licht gegeven. Nog in het
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eerste jaar van zijn Delftsch archivariaat verscheen als bijlage van zijn archiefverslag
de inventaris van het archief der Dienstdoende Schutterij te Delft, doch hierbij is het
ook vrijwel gebleven, d.w.z. wat de gedrukte inventarissen betreft. Geschreven
inventarissen zullen er meer bestaan; in elk geval heeft hij van het nieuw-archief,
van 1815-1895, een inventaris vervaardigd, terwijl er door hemzelf en door zijn
ambtenaren tal van indices op dikwijls geraadpleegde registers zijn gemaakt, welke
zeer goede diensten deden en den onderzoekers veel ‘tijdwinst’ gaven. Zoo heeft
hij dan, met de beperkte hulpkrachten, die hem ten dienste stonden, zich beijverd
om het Delftsche archief meer bekend en meer bruikbaar te maken.
Over de huisvesting van het archief was hij slecht te spreken. En terecht! Want
de berging op het stadhuis liet inderdaad veel te wenschen over. Zijn voorganger
had in zijn laatste verslag gerapporteerd, dat bij een onweersbui door verstopping
van een afvoerbuis het hemelwater het torenlokaal, waar het oud-archief stond, was
binnengestroomd. Toen Bouricius in functie trad, was de toestand als volgt. Het
weeskamerarchief was geplaatst op een zolderkamertje, dat alleen langs een grooten
omweg te bereiken was. Bovendien was het te klein, zoodat de deelen tot vlak onder
het dak stonden, vochtig werden en enkele vol watervlekken en schimmel zaten.
Andere werden geregeld door den schoorsteenveger, die daar zijn werk moest doen,
met kalk, steen en roet verontreinigd. Elke waarborg tegen brandgevaar ontbrak.
Onophoudelijk moesten, om meer ruimte te krijgen voor de telkens nieuw
toestroomende stukken, de oudere bescheiden verplaatst worden.
Bouricius liet niet na, het stadsbestuur op dezen ongewenschten toestand te
wijzen, aanvankelijk zonder eenige uitwerking, doch in Februari 1921 kreeg hij
plotseling bericht van Burgemeester en Wethouders, dat hij met zijn archief zoo
spoedig mogelijk naar het vroegere raadhuis van Hof van Delft moest verhuizen,
wat dan ook reeds vóór het midden van de volgende maand plaats vond.
In vele opzichten bracht deze verhuizing voordeelen mee, vooral de zaal voor het
publiek, de zoogenaamde leeskamer, was een groote verbetering, die zooals
Bouricius zich uitdrukte, op de daar werkende ambtenaren een zeer gunstigen
invloed had. Maar aan den anderen kant bleef het oude bezwaar, gebrek aan
bergruimte, bestaan. De vereeniging van Vryenban en Hof van Delft met de
gemeente Delft had het overnemen van de archieven dier gemeenten tengevolge.
Ook deze moesten worden ondergebracht. Zelfs de zolder moest als bergplaats
worden ingericht en toen alle ruimte in gebruik was, stonden de zolders op het
stadhuis nog vol registers, die daar moesten achterblijven. De wensch van den
archivaris, de berging van het geheele archief in één gebouw, was dus ook hiermede
niet vervuld.
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Een door Burgemeester en Wethouders aan hem gegeven opdracht om in overleg
met den directeur van gemeentewerken voor een plan te zorgen, waarbij het geheele
perceel met inbegrip van de daaraan verbonden ambtswoning tot archiefbergplaats
en administratiegebouw zou worden ingericht, bleef onuitgevoerd door het vertrek
van genoemden technischen ambtenaar; men was weer op het doode punt gekomen
en het bleek maar al te duidelijk, dat een goede behuizing van de Delftsche archieven
tot beter tijden zou moeten worden uitgesteld.
Doch Bouricius bleef aandringen niet alleen op betere huisvesting van zijn archief,
maar ook van de loopende archieven der verschillende takken van dienst. Hij wees
nu ook op het groote brandgevaar en als een ernstige waarschuwing aan
Burgemeester en Wethouders liet hij in het archiefverslag over 1922 zijn
zorgwekkende conclusie cursief afdrukken, luidende als volgt: ‘slechts de in enkele
kluizen en in het archieflokaal van den toren van het raadhuis aanwezige
archiefbestanddeelen zijn brandvrij geplaatst; het overige - ook dat in het
archiefgebouw zelf - is niet voldoende of in het geheel niet tegen brandgevaar
beveiligd’.
De toestand werd er inmiddels niet beter op. Om op den zolder van het raadhuis
wat ruimte te krijgen, werd een zaal van het Prinsenhof in gebruik genomen,
waardoor het aantal archiefbewaarplaatsen tot drie steeg, terwijl bovendien de
rechterlijke en notarieele archieven nog steeds in het Rijksarchief te 's Gravenhage
verbleven. Een geheel nieuw plan om alle archieven, ook deze laatstgenoemde,
onder te brengen in een daarvoor geschikt te maken gedeelte van het Prinsenhof,
bleef wegens de kosten slepende. ‘Met verlangen’ schreef de archivaris in zijn
verslag over 1926, ‘zie ik den dag tegemoet, waarop dit plan door den Raad zal zijn
goedgekeurd’. Hij heeft dien dag niet mogen beleven. Het volgend jaar was het
reeds sukkelen met zijn gezondheid en 21 Februari 1929 overleed hij, na een moedig
gedragen lijden, te Rijswijk in den ouderdom van nog geen 53 jaren.
Ik heb deze moeilijkheden met de bewaring van de Delftsche archieven wat
uitvoerig meegedeeld, omdat er uit blijkt, hoe deprimeerend zulk een toestand op
den beheerder moet werken en tevens wat een remmenden invloed hij op de
ordening en beschrijving van de archieven moet gehad hebben. Laat mij de hoop
uitspreken, dat het Bouricius' opvolger gegeven moge zijn, deze zaak spoedig tot
een goed einde te brengen!
Nu zal men van mij verwachten, dat ik over de andere instellingen, waarvan
Bouricius de leiding had, de bibliotheek en het museum in het Prinsenhof, het een
en ander zal berichten, maar dat kan in elk geval zeer kort zijn.
Ook de bibliotheek had aan de in Delft gewone kwaal: plaatsgebrek, te lijden,
doch overigens werd de catalogus geregeld bijgehouden en voor het inbinden der
boeken naar behooren zorg gedragen en de aanwinsten werden telken jare in druk
bekend
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gemaakt. Dit laatste geldt ook voor die van het museum, waarvan tevens het aantal
bezoekers wordt opgesomd. Maar met de verdere werkzaamheden in dit tweeslachtig
museum, gedeeltelijk oudheidkundig, gedeeltelijk ethnografisch, heeft Bouricius het
niet al te druk gehad; hij zal zich wel tot het dagelijksch toezicht, waarmede hij
volgens zijn instructie belast was, bepaald hebben. Geld voor uitbreiding der
verzamelingen was niet beschikbaar en wat de ethnografische verzameling betreft,
is het stadsbestuur, meen ik, zelfs meermalen van plan geweest, ze van de hand
te doen.
Het spreekt dus vanzelf, dat tot 1919 het museum voor den archivaris een bijzaak
was en moest zijn. Anders werd het echter in genoemd jaar, toen tengevolge van
de invoering der nieuwe traktementsregeling de archivaris als directeur van het
museum optrad, archief en museum gescheiden werden, voor beide instellingen
een afzonderlijke boekhouding werd aangelegd en een afzonderlijk verslag gegeven
werd.
Van bevoegde zijde werd mij meegedeeld, dat Bouricius voor zijn ethnografische
verzamelingen veel hart had en het beheer er over - hij mocht dan niet voor een
dergelijke taak zijn opgeleid - met groote zorg en nauwgezetheid voerde. Dit zal
ook met het museum van oudheden wel het geval geweest zijn, want te oordeelen
naar het enthousiasme, waarmee hij verslag kon doen van een nieuwe aanwinst,
moet ook deze verzameling zijn volle belangstelling gehad hebben.
Als archivaris van de Prinsenstad - tevens de stad van Hugo de Groot - had
Bouricius zitting te nemen in tal van commissies, die niet weinig van zijn tijd in beslag
namen. Het Comité tot herstel van het koor der Nieuwe Kerk te Delft telde hem
onder zijn leden, terwijl hij ook bij de Grotius-tentoonstelling te 's Gravenhage flink
heeft geholpen, in 't bijzonder wat de verzorging en de beschrijving der prenten
betreft. En hoeveel gelukkige vondsten hij in het archief gedaan heeft, betrekking
hebbende op beroemde Delftenaren, daarvan getuigen niet alleen vele van zijn
eigen tijdschrift- en krant-artikelen, lang niet alle van evenveel belang en sommige
wat vluchtig geschreven - ik zelf heb met bijzondere belangstelling zijn publicaties
over den schilder Johannes Vermeer gevolgd - doch ook de vele dankbetuigingen
die hem in bijna alle voorredenen en inleidingen van de werken over Delft ten deel
vielen. Al de bijzonderheden, die in de laatste jaren over den Delftschen
natuurkundige Anthony van Leeuwenhoek aan het licht zijn gekomen, zijn genealogie,
de oorsprong van den naam, de plaats van zijn woonhuis en zooveel andere heeft
1
men hem te danken .
Ten slotte zij hier nog met enkele woorden er aan herinnerd,

1

Zie o.a. Dr A. Schierbeek, Neues aus dem Leben Leeuwenhoeks; Communication faite au
sixième Congrès International d'Histoire de la Médecine (Leyde-Amsterdam 18-23 juillet 1927)
en N.R.C. 22 Oct. 1929.
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hoe lang en hoe ijverig Bouricius al bezig was om materiaal te verzamelen voor een
eventueel op te richten spoorwegmuseum, in een tijd toen nog slechts weinigen
aan de mogelijkheid van het tot standkomen van een dergelijk museum dachten.
Reeds jaren lang brachten op zijn verzoek zijn vrienden, van een buitenlandsche
reis terugkeerend, voor hem alles mee, wat zij aan dienstregelingen van trein en
boot of aan spoor- en tramkaartjes enz. hadden kunnen bemachtigen, zoodat zijn
verzameling, ook nog op andere manieren verrijkt, langzamerhand van grooten
omvang was geworden. Het zal volkomen in zijn geest zijn, dat na zijn dood de
familie het spoorwegmuseum te Utrecht gelukkig heeft gemaakt met alles wat hij
op dit gebied bezat.
Met Bouricius is een merkwaardige figuur uit onzen kleinen kring heengegaan.
Op de jaarvergaderingen van de Vereeniging van Archivarissen en op die van den
Oudheidkundigen Bond was hij een van de getrouwste bezoekers. Niemand herinnert
zich, dat hij daar ooit ontbroken heeft. En goedmoedig en opgewekt als hij was, kon
ieder het goed met hem vinden. In zijn ambtelijke loopbaan heeft hij heel wat
teleurstellingen ondervonden, doch met onverwoestbaar optimisme wist hij zich
daarover heen te zetten. Hij hield van het leven en van zijn ambt en zou, als hem
meer tijd gegund was geweest, stellig nog veel tot stand hebben gebracht.
R o t t e r d a m , April 1930.
E. WIERSUM.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1930

39
1

Lijst der geschriften van MR L.G.N. BOURICIUS .
1902.

Burgerrechterlijke gevolgen van de wet
van 9 Juli 1900. Acad. Proefschrift.
Leiden.

1903.

Het ontwerp der passagierswet. De
Ingenieur.

1905.

Geschiedenis en ontwikkeling van
Vlaardingen. Vlaardinger Courant 1 Mei.
Haringboekjes. Ned. Zeewezen 2 Aug.

1906-1907.

‘Uit de oude doos’ I-X. Vlaardinger
Courant.
Opmerkingen over het ontwerp van de
wet tot regeling van het Ned.
Archiefwezen. Nederlandsch
Archievenblad.

1906-1914.

Literatuurkroniek in het Nederlandsch
Archievenblad.

1907.

Inventaris van het archief der d.d.
Schutterij te Delft. Archiefverslag.
Extract uit het trouwboek der stad
Vlaardingen. Bronnen van het oude
vaderlandsche recht.

1908.

Catalogus van de boekerij der gemeente
Vlaardingen.
Een onbetrouwbare statistiek. Loc. 29
Jan.
Transietverkeer. Nieuwe Rott. Cour. 1
Maart.

1

Deze lijst heeft niet de pretentie volkomen volledig te zijn.
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1909.

Een die zijn tijd vooruit was. Nieuwe Rott.
Cour. 19 Jan.
Uittreksel uit de Holl. Hist. Cour. 9 Maart
1748. Delftsche Cour. 1 Mei.
Een wandeling in Delft in 1310. Delftsche
Cour. 23/30 Oct., 6 Nov.
Het uitbreidingsplan Berlage en de
publieke vervoermiddelen. Vaderland 22,
23, 24 Oct.
Het publiek vervoerwezen van den Haag
in de XIX eeuw. Jaarboek ‘die Haghe’.
Mr R. Bijlsma, Het archief van de
gemeente Delftshaven. (recensie)
Nederlandsch Archievenblad.
Een moeilijke kwestie. Delftsche Cour.
23 Jan.
30 jaar sneltreinverkeer. Economist.
Spoorwegen in het Turksche rijk.
Economist.
De aanstaande halfjaarlijksche
verandering der
spoorwegdienstregelingen. Nieuwe Rott.
Cour. 28 Juli.
Eenheid op spoorweggebied. Nieuwe
Rott. Cour. 25, 26 Febr.

1910.

Internationale spoorwegverbindingen van
Nederland. Tijdschrift voor econ. geogr.
15 Juni.
Derde klasse in sneltreinen. Economist.
De tramuitbreiding. Vaderland 25 Jan.
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1911.

Grafboek der Oude Kerk te Delft
1367-1420.
Gemeentearchieven na 1815.
Nederlandsch Archievenblad.
Oude papieren in dienst der wetenschap.
Delftsche Cour. 21, 22, 24 Jan., 4, 11,
18 Febr.
Een visscherijmuseum. Vlaardinger Cour.
14 Jan.
Onze Noordelijke verkeerstoestanden.
Loc. 12 April.

1912.

De rechtsbedeeling in Delft gedurende
de Republiek en den Franschen tijd.
Delftsche Cour. Sept.
De zorg voor het kind ten tijde der
republiek. Delftsche Cour. 5 Febr.
Voorstraat 2. Delftsche Cour. 24 Febr.
Nieuwe Spoorwegen bij en in Drenthe.
Vaderland 14 Maart.
Snelheidsvermeerdering op onze
spoorwegen. Vaderland 24, 25 Febr.
Een derde spoorwegplan voor
Rotterdam. De Ingenieur.

1913.

Prenten over Hugo de Groot. Delftsche
Cour. 23 Aug.
Stationsinrichtingen te Rotterdam. De
Ingenieur.

1914.

Het ontstaan van Delft. Delftsche Cour.
14 Febr.
Mr E.J. van Embden's Rechtspraak en
administratie. Loc. 1 April.

1915.

De toekomst van Delft. Delftsche Cour.
7/12 Juni.
e

Een Delftsch gezicht uit de 18 eeuw.
Amsterdammer 7 Nov.
Winst en verlies op het gemeentelijk
geschiedkundig kantoor. Delftsche Cour.
17/18 Sept.
Oorlog en Spoorwegdienstregeling. Mil.
Spectator.
Een belangwekkende proef. Loc. 19 Mei.
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1916.

Kwartierstaten van Delftsche
vroedschappen. Nederl. Leeuw.
e

Schilderijen in een inventaris der 18
eeuw. Oud-Holland.
Vlaardingen en Rotterdam. Vlaard. Cour.
22 Maart.
Veranderingen op Spoorweggebied.
Tijdschr. v. econ. geografie.
Het wetsontwerp tot inst. van een
plaatskaartenbelasting. Loc. 5 Jan.
De fusie van S.S. en H. IJ. S.M. en hare
gevolgen in het personenvervoer. Loc.
16 Sept.
De spoorwegen gedurende de crisis. Loc.
2/9 Febr.
Resultaten van de fusie S.S. en H.IJ.S.M.
Prov. Gron. Cour. 16 Sept.
1917.

Een Delftsche grenskwestie uit de
Middeleeuwen. Delftsche Cour. 15 Aug.
's Lands kruithuis buiten Delft. Buiten 20
Jan.
De derde Spoorweg
Amsterdam-Zuid-Holland. Ing. 19 Mei.
Fusie en dienstregeling. Loc. Juni.

1918.

Delftsche kloosterarchieven (recensie).
o

Delftsche Cour. n . 10.
e
Een zaadmarkt te Delft in de 16 eeuw.
o
Delftsche Cour. n . 66.
Korte geschiedenis der stad Delft.
Bulletin Oudheidk. B.
De oudheidkundige Bond binnen Delft.
Delftsche Cour. 7 Juni.
Publiciteit van Dienstregeling. Loc. 7
Aug.
De eerste ‘Nederlandsche’
Spoorwegdienstregeling. Loc. 18 Oct.
1919.

40 jaar sneltreinverkeer. Economist.
Maatregelen in verband met den nieuwen
toestand. Loc. 5 Maart.

1920.

De bevolking van Delft in 1600. Delftsche
Cour. 10 Oct.
Na de annexatie. Delftsche Cour. 29 Juli.
Oude en nieuwe vergrootingen van Delft.
Delftsche Cour.
De tramdienstregelingen van 1920. Loc.
8 Sept.

1921.

De ontwikkeling van het verkeer tusschen
hofstad en Prinsenstad. N.R.C. 24 Aug.
De exploitatie onzer Spoorwegen.
Nederlander 10 Jan.
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1922.

Cornelis Musius. Delftsche Cour. 11 Dec.
De laatste der eersten. Nieuwe Rott.
Cour. 25 Juli.
350 jaar vrijheid. Delftsche Cour. 31
Maart.
Juli 1572 en de Nieuwe Kerk te Delft.
Zuid-Hollander 28 Juli.
1572. Een op 1 April in den Briel
gepleegd feit in Delft gestraft. Delftsche
Cour. 29 Aug.
Delft in de laatste 150 jaar. Delftsche
Post Febr.
De electrificatie onzer spoorwegen in het
licht der tijdsomstandigheden. De
Ingenieur.

1923.

De Delftsche openbare musea. Op de
Hoogte Nov.
De positie der gemeentelijke
archiefambtenaren en beambten volgens
het verslag der commissie Raaymakers.
Ned. Arch. blad.
Hoe komt de Hammenwoning aan haar
naam? Delftsche Cour. 29 Maart.
Prof. Dr Max Eisler: Alt Delft. Nieuwe
Rott. Cour. 7 Juni.
Het beleg van Delft. Delftsche Cour. 3
Sept.
De Unie van Delft. Delftsche Cour. 30
Aug.
De Nieuwe Kerk te Delft en ons
Vorstenhuis. Nederlander 20 Aug.
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1924.

Anthony van Leeuwenhoek en zijn
dochter. Níeuwe Rott. Cour. 13/14 Dec.
De Haagweg en de Delftsche vliet.
Fabrieksbode 16/23 Aug.
Delft in 1560. Delftsche Cour. 26 Maart;
4, 5, 8 April.
Delft uit de benauwdheid. Delftsche Cour.
3 Oct.
Het belang van Leiden's ontzet voor onze
geschiedenis. Nederl. 3 Oct.
‘Sion’ en Gijsbert K. van Hogendorp.
os

Fabrieksbode n 16/17.
Vermeer als burger. Maandbl. pers.
Petrol. Mij.
De molen ‘de Roos’ te Delft. Handelsblad
9 Oct.
Een eeuw van reddingswerk,
Fabrieksbode 15 Nov.
De Ned. Oudheidk. Bond en zijn 25-jarig
jubileum. Nieuwe Rott. Cour. 28 Febr.
Gemeenschap en openbare middelen
van vervoer. Ned. Merc. 6 Maart.
Autobusconcessies. Ned. Merc. 20
Maart.
De autobus en de wet van 1880. Ned.
Merc. 17 April.
1925.

Anthony van Leeuwenhoek 1632-1723.
Fabrieksbode 7 Maart.
Clara van Sparwoude en het door haar
gestichte huwelijksfonds. Delftsche Cour.
7 Febr.
Afgraving, West-Vest. Delftsche Cour. 2
Maart.
De economische geboorte van Holland.
Nieuwe Rott. Cour. 13 Dec.
Delft's nalatenschap uit de
Middeleeuwen. Nieuwe Rott. Cour. 15
Febr.
Een behouden huisje. Fabrieksbode 22
Aug.
De Delftsche komeet van de eerste orde.
Nieuwe Rott. Cour. 15 Dec.
Een mooie schenking. Delftsche Cour.
17 Juli.
Oud Rijswijk. Off. Rijsw. Cour. 17 Maart.
Johannes Vermeer. N. Delftsche Cour.
14 Dec.
Rijsnelheid van treinen. Ned. Merc. 5
Maart.
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1926.

De Engelsche straat. Delftsche Cour. 2
April.
De Goudsche Kerkglazen, het aandeel
der stad Delft daarin. Delftsche Cour. 8
Maart.
Delftsche molens. Nieuwe Rott. Cour. 19
Juni.
Een moeilijk oogenblik in het leven van
Prins Willem I. Nederl. 7 Febr.
Het Wilhelmus. Delftsche Cour. 6 Febr.
De nieuwe Spoorwegtarieven. Ned.
Mercuur 25 Maart; 29 April.
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1927.

Geschiedenis van het St Joris Gasthuis.
Uitgegeven bij het 250-jarig zelfstandig
bestaan 1677-1927. Delft 1927.
o

Archief en museum. Delftsche Cour. n .
36.
De stadsrekening onder de republiek.
Delftsche Cour. 1, 2, 3 Nov.
Delft's stedelijke regeering ten tijde der
Republiek. Nieuwe Rott. Cour. 12 Maart.
Delft uit het Zuiden. Fabrieksbode 19
Febr.
Het St Joris Gasthuis binnen Delft
1677-20 Sept. 1927. Nieuwe Rott. Cour.
20 Sept.
Delft als waterstad. Delftsche Cour. 20
April.
De tram. Delftsche Cour. 3 Aug.
1928.

De gebouwen der O.I.C. te Delft. Bulletin
Oudheidk. Bond.
De vondsten bij de Lepelbrug. Delftsche
o

Cour. n 256.
Eenige grepen uit de geschiedenis van
het Sint Joris Gasthuis te Delft. Ned.
e
o
Tijdschrift voor Geneeskunde 1 helft n
5.
Korte geschiedenis van Delft. Delftsche
Courant Aug.
1929.

Caput Germaniae tusschen Rijn en
Maas. Nieuwe Rott. Cour. 12 Jan.
o

De markten te Delft. Delftsche Cour. n
154.
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Levensbericht van Cornelis Easton
10 September 1864-3 Juni 1929.
Hoeveel er ook reeds geschreven moge zijn over Easton's beteekenis, in deze reeks
mag zijn levensbericht niet ontbreken, want hij droeg onze Maatschappij een warm
hart toe, bezocht gaarne haar bijeenkomsten, voelde zich ‘letterkundige’ en was dit
inderdaad, niet alleen omdat hij een voortreffelijk journalist was, een uitnemend
stylist, maar ook in meer letterlijken zin: hij heeft de beweging van '80, zij het dan
van uit de verte, zeer intens meegemaakt en over haar geschreven, hij had een
zeer uitgebreide litteratuur-kennis en een zeer scherpen blik ook op dit gebied.
Evenwel, waar Easton's beteekenis elders reeds zoo uitvoerig is besproken en i.h.b.
in het Haagsch Maandblad - November 1929 - naast schrijver dezes, nog drie
anderen deze hebben belicht, daar kan hier met een kort woord worden volstaan.
Cornelis Easton is 10 Sept. 1864 in Dordrecht geboren. Hij heeft de H.B.S. aldaar
doorloopen, in 1881 eind-examen gedaan, vervolgens een jaar Latijn geleerd en is
daarna naar Delft gegaan om opgeleid te worden voor den Indischen dienst. Die
studie werd na eenigen tijd afgebroken en Easton aanvaardde de studie voor het
M.O. examen Fransch, dat in 1886 werd afgelegd. In 1888 vangt Easton's
journalistieke loopbaan aan: hij wordt correspondent der N.R. Ct. in Dordrecht en
vestigt als zoodanig sterk de aandacht op zich door zijn zeer bijzondere artikelen
over de in die dagen moderne schilderkunst. In 1891 wordt hem de hoofdredactie
der Dordrechtsche Courant opgedragen en daarnaast werkt hij mede aan de (gele)
Amsterdammer van de Koo en aan de Portefeuille, terwijl hij van 1889 tot 1906 het
maandblad Europa redigeert, waarin hij onder het pseudonym Cenatos
boekaankondigingen geeft. In April 1895 verlaat hij Dordt en wordt opgenomen in
den redactiestaf der N.R. Ct., verzorgt een deel der Buitenlandsche rubriek, schrijft
populair wetenschappelijke artikelen, hoofdartikelen en redigeert de rubriek
Wetenschappen. In 1903 verleent de Groningsche Universiteit hem het
eere-doctoraat in de sterrekunde en in 1906 wordt hij Ritter's
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opvolger als hoofdredacteur van het Nieuws van den Dag, blijft dit tot Mei 1923, d.i.
tot de opheffing van het Nieuws. Daarna vestigt hij zich in Scheveningen, komt in
de redactie van de Haagsche Post en richt, met den heer van Os, het Haagsch
Maandblad op. Op 5 Februari 1891 is hij gehuwd met Elizabeth Theresia Visser, uit
welk huwelijk twee kinderen geboren zijn. Op drie Juni 1929 is Easton overleden.
Ziedaar de droge feiten, die, als men ze zoo achter elkander opsomt weinig of
niets zeggen omtrent Easton's waarachtige beteekenis. Menschen met een carrière
als hier beschreven wordt, zijn niet zoo zeldzaam, maar menschen als Easton wàs,
zijn er slechts zeer enkelen. Want zoowel als journalist, als ook naast zijn
journalistiek, was hij geleerde en artist beide en hij heeft door de combinatie van al
zijn kwaliteiten een leven weten te maken, zoo harmonisch en zoo vruchtdragend
als slechts zeer weinigen gegeven is. Doordat hij geen officieel-wetenschappelijke
opleiding heeft genoten, nooit een officieel-wetenschappelijke betrekking heeft
bekleed, is hij vrij geweest om gedurende heel zijn leven dat wetenschappelijke
werk te verrichten, waartoe hij in een bepaalde periode zich het meest aangetrokken
voelde. Als jongen is dit al begonnen, toen Jules Verne en Flammarion de hartstocht
van het willen begrijpen en willen leeren kennen bij hem hadden opgewekt en de
sterrenhemel reeds werd afgezocht; en de journalist heeft geen tijdperk in zijn leven
gekend waarin niet, naast het lichaam- en zenuw-sloopende werk, aan een grootsche
wetenschappelijke taak werd gewerkt. En alom, op elk gebied dat hij betreden heeft
- sterrekunde, weerkunde, aardrijkskunde - heeft deze ‘dilettant’ baanbrekend werk
verricht: de technici in die verschillende takken van wetenschap hebben het getuigd,
tijdens zijn leven en na zijn overlijden, en wie ooit met hem gepraat heeft, weet, dat
het niet anders zijn kon, omdat zijn geest scherper was dan die van anderen, zijn
blik dieper zag, hij nimmer op gezag aannam, maar steeds zelf zocht en langs eigen
wegen tot eigen conclusies kwam.
Op een van de papieren die na Easton's dood uit zijn schrijftafella voor den dag
gekomen zijn, is het volgende citaat van Jules Verne door hem overgeschreven:
‘Le besoin de faire oeuvre qui dure, qui lui survive, est la signe de la superiorité de
l'homme sur tout ce qui vit ici-bas. C'est ce qui a fondé sa domination et c'est ce
qui la justifie dans le monde entier’. Die woorden teekenen Easton ten volle, geven
het levensbeginsel weer, dat zijn streven heeft beheerscht. En hoe schitterend is
hij geslaagd: de lange lijst van zijn wetenschappelijke geschriften die hier volgen
moge, bewijst het.
J.C. VAN OVEN.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1930

45

Lijst der geschriften.
STERREKUNDE.
1.

La Voie Lactée dans l'hémisphère boréal,
o

gr. 8 . - Dordrecht, Blussé, Paris, G.
Villars, 1893.
2.

te

s

Sur la distribution appar. d. ét. dans
une partie de la V.L. - Astr. Nachr. 137,
o

n . 3270, 1894.
3.

Over de verdeeling v.d. st. i.e. ged. van
den Melkweg. - Versl. K. Ak. v.W. Amst.
1894/95, p. 183.

4.

La distance de la Voie lactée. - Bull. Soc.
astr. de France, Fevr. 1895.

5.

On the distance of the Stars in the Milky
o

Way. - Knowledge XVIII, n . 118, Aug.
1895.
6.

Wereldsystemen. - Vragen van den Dag,
Amsterdam, 1897.

7.

Een kwart-eeuw exacte wetenschap
(Jub. H.G.v.d.S. Bakh.). - N. Rott. Ct. 19
Dec. 1897.

8.

(A. Pannekoek et C. Easton) Zones
galactiques de Marth. 2 feuilles, av.
ns

corr . - Rott. 1897.
9.

Over de groepeering van de sterren in
den Melkweg. - Versl. K. Ak. v.W.
1897/98, p. 381.

10

Richard Proctor's Theory of the Universe.
- Knowledge, Jan. 1898, XXI, 147.

11.

A. New Theory of the Milky Way. Knowledge XXI, 149, March, 1898.

12.

A New Theory of the Milky Way. Astroph. Journal XII, 2, Sept. 1900.

13.

Verre Werelden (Publ. Ast. Lab.
Groningen I). - N. Rotterd. Courant 15
Oct. 1900.

14.

La distr. d.l. lum. galact. comp. à c.d. ét.
rel. brill, V.l. bor. - Astr. Nachr. Bd. 159
o

N . 3803, Jl. 1902.
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15.

Distant Worlds. A Review of rec. Stud.
n

in Steller Distrib. , I. - Knowledge XXV,
201, July 1902.
16.

Distant Worlds, II. - Knowledge XXV,
202, August 1902.

17.

La distrib. d.l. lum. gal., comp. à la distr.

n

s

n

d. ét. catal. , V.l. bor. - Verhand. . K.A.v.W. VIII, 3, 1903.
18.

Kosmogonieën. - Tijds. K.N. Aardr.
Genootschap, 1903.

19.

What is the Milky Way? - Knowledge
XXVI, 213, July 1903.

20.

Over de schijnb. verdeeling d.
Nevelvlekken, en h. betr. t.M.W. stelsel.
- Versl. K.A.v.W. Jl. 1904.

21.

La distrib. d. néb. et l. relations av. l.
système galactique. - Astr. Nachr. 3969,
1904.

22.

De zonsverduistering v. 30 Aug. 1905. Het Album der Natuur, 1905.

23.

Het Sterrenstelsel. - Vragen van den Dag
XXI, 9, 1906.

24.

Wat zijn de Sterren? - Elsevier's geïll.
Mds. XVI, 11 Nov. 1906.

s
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25.

Zonnevlekken. - Buiten, I, 25, 2 Nov.
1907.

26.

Prof. H.G.v.d. Sande Bakhuyzen (Bij
portr. d. Haverman). - Elsev. XVIII, 4,
Apr. 1908.

27.

Wat zijn Nevelvlekken? - Elsevier's Mds.
XVIII. 7, Juli 1908.

28.

Over Lockyer's 35 j. zonneperiode. Versl. K. Akad. v. Wet. 7 Apr. 1909.

29.

Wat is de Melkweg? - Elsevier's Mds.
XX, 1, Januari 1910.

30.

La Comète 1910 . - Buiten, 5 Febr. 1910.

31.

De zonsverduistering van 17 April 1912.
- Ns. v.d. Dag 12 en 15 Apr. 1912.

32.

A Photographic Chart o/t Milky Way &
Spiral Theory. - Aph. J. XXXVII, 2, M.
1918.

33.

De Melkweg. - Natuur en Vernuft, 2e Ser.
I, Sept. 1917.

34.

Prof. Kapteyn gehuldigd (40 j. hoogl.). Nieuws v.d. Dag 22 Febr. 1918.

35.

De relativiteitsleer en de donkere plekken
i/d. Melkw. - Hemel en Dampkr. Nov.
1920.

36.

J.C. Kapteyn 70 jaar. - N.v. Dag 18 Jan.
1921.

37.

Discussie Easton, Nort, Pannekoek, Ned.
Astron. Club. - H. en D. XIX, 3, 1921.

38.

Pannekoek's Noordel. Melkweg.

A

g

(Aankond. ). - Hemel en D. XIX, 3, 1921.
39.

Prof. Kapteyn's nieuwe theorie. - Hemel
en Dampkring, XIX, 7, Nov. 1921.

40.

Drieduizend, 30.000 of 300.000
lichtjaren? - H. en D. XX, 2, Juni 1922.

41.

Persoonlijke herinneringen aan J.C.
Kapteyn. - H. en D. Aug./Sept. 1922.

42.

Het Stelsel van Kapteyn. - Hemel en D.
XX, 5, Sept. 1922.

43.

De groote spiraalnevels naar v. Maanen.
- H. en D. XXI, 2, Febr. 1923.
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44.

Het Wereldsysteem n.d. nieuwste
n

onderz. - Diligentia-voordracht, Jan.
1924.
45.

Een Nederlandsche Columbus. Haagsch Maandblad, I, 9, Sept. 1924.

46.

Plassmann's ‘Milchstrasse’ (Aankond. ).
- H. en D. XXII, 11, Nov. 1924.

47.

Camille Flammarion †. - Hemel en
Dampkr. XXIII, 7, Juli 1925.

48.

De plaats van de Aarde in het Heelal
(historisch). - Radio-Nuts-lezingen 27
Nov., 4 Dec. 1925.

49.

Russell's nieuwe evolutie-theorie. - H. en
Dampkr. XXIII, 10 Oct. 1925.

50.

De nauwkeurigheid van de Mars-kaarten.
- H. en D. XXIII, 12 Dec. 1925.

51.

De Ned. Vereen. v. Weer- en
Sterrenkunde 1901-1926. - H. en D.
XXIV, 9 Sept. 1926.

52.

Newton herdacht. - Haagsch Maandblad,
Jg. IV, 5, Mei 1927.

53.

De Zonsverduistering van 29 Juni 1927.
- H. Mdbl. Jg. IV, 7, Juli 1927.

54.

Ons Orgaan (Hemel en Dampkring). - H.
en D. XXVI, 8, Aug. 1928.

55.

Eerherstel voor Ptolemaeus. - Hemel en
Dampkr. XXVI, 9, Sept. 1928.

56.

On the Distance of the Galactic Star
Clouds. - Mon. Not. R.A.S. LXXXI, 3, Jan.
1921.

57.

Correlation o.t. Distrib. of Bright Stars &
Gal. Light in Cygnus. - Bul. A. Inst. Neth.
27 Nov. 1, 1922.

58.

William Herschel 1738-1822. - Hemel en
Dampkring XX, 10, Oct. 1922.

59.

Prof. H.G.v.d. Sande Bakhuyzen. Hemel en Dampkring XXI, 1, Jan. 1923.

60.

A Photographic Chart of the Northern
Milky Way. - Monthly Not. R.A.S. 1929.
(17. XI. '28).

g

g

n
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KLIMATOLOGIE.
61.

Schommelingen der zonswerkzaamheid
en van het klimaat. - Verslagen Kon.
Akad. v. Wet. Amst., Wis & Nat. Afd.
(Verg. 26 Nov. '04).
[Engelsche tekst: Oscillations of the solar
activity & the climate].

62.

Prof. Julius' theorie van de zon, in
verband met aardsche verschijnselen. Tijds. A. Gen. XXI, 6 (Nov. '04).

63.

De zon en het klimaat. - Tijds. A. Gen.
1905.

64.

Zur Periodizität der solaren und
klimatischen Schwankungen.
Petermanns Mitteilungen, VIII, 1905.

65.

De koude winters in ons land (Pop.
Wetensch. Kroniek XVII in het Nieuws
v/d Dag, 8, II, 1912).

66.

Afwijkingen en periodiciteit der
Wintertemperatuur in West-Europa
sedert het jaar 760. - Verslagen Kon.
Akad. v. Wetensch., Amsterdam, XXV
(Verg. 24 Fe. 1917).
[Engelsche tekst: Periodicity of
Wintertemperatures in Western Europa,
since AD. 760].

67.

Eine in den westeuropäischen Wintern
nachweisbare grössere klimatische
Periode. - Petermanns Mitteilungen LXIII,
1917, Juli.

68.
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70.
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Handelingen XVIIe Ned. Natuur- en
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Leiden.
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Levensbericht van Dr Maria Elisabeth Lulius van Goor.
1866-1929.
Maria Elisabeth Lulius van Goor werd 5 September 1866 te Gouda geboren. Haar
grootvader was de stichter van de bekende uitgeverszaak, waaraan ook haar vader
als oudste firmant was verbonden. Deze was een groot voorstander van
wetenschappelijke studie ook voor vrouwen en het was geheel volgens zijn wensch
dat zijn dochter, die reeds op de lagere school blijk had gegeven van bijzondere
begaafdheid, de H.B.S. in haar geboorteplaats ging volgen. Voor toelating van die
eerste vrouwelijke leerling moest nog speciale vergunning worden aangevraagd.
In 1881 werd Maria van Goor tot de tweede klasse der H.B.S. toegelaten; in 1885
deed zig eindexamen. Intusschen was haar vader reeds in 1882 overleden. Ware
hij in leven gebleven, dan zou hij zijn dochter zeker wel in staat hebben gesteld haar
studiën aan de Universiteit voort te zetten. Thans bleef zij bij haar moeder tot haar
dertigste jaar en eerst toen deze overleden was, achtte zij zich gerechtigd om zich
met ernst te gaan voorbereiden tot het geven van onderwijs. Zij behaalde
verschillende onderwijsakten en was reeds bezig zich te Maassluis te bekwamen
voor de hoofdakte toen zij besloot tot een universitaire studie in de Nederlandsche
letteren. Na afgelegd staatsexamen kon zij in 1904 haar studie aan de Leidsche
Hoogeschool aanvangen. De breedheid, waarmede zij haar studie heeft opgevat
den

getuigt van haar wetenschappelijke belangstelling. Den 17 November 1908 deed
zij haar candidaats, vier jaar later haar doctoraal, beide cum laude. Terwijl het vóór
het candidaats vooral de colleges van Verdam waren, die haar bijzonder hadden
geboeid, voelde zij zich later vooral aangetrokken door het Sanskrit dat toen nog
als examenvak voor het doctoraal examen was voorgeschreven. Hierbij had zij een
voortreffelijk leidsman in Professor J.S. Speyer die in 1903 den grooten Kern was
opgevolgd. Zoo koos Mejuffrouw van Goor ook als onderwerp voor haar academisch
proefschrift een studie op het gebied der Indische cultuurgeschiedenis. Deze
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studie betrof de positie der nonnenorde in de Buddhistische gemeente en aangezien
hiervoor in de eerste plaats de in het Pali geschreven litteratuur der zuidelijke
Buddhisten moest worden geraadpleegd, was een diepere kennis der genoemde
taal een vereischte. Het was geen gemakkelijke taak die de doctoranda zich had
opgelegd en bovendien werd die nog in hooge mate verzwaard toen haar
wetenschappelijke leidsman haar in het najaar van 1913 kwam te ontvallen.
sten

Den 25
Juni 1915 is Mej. van Goor te Leiden gepromoveerd op een proefschrift
getiteld: ‘De Buddhistische non geschetst naar gegevens der Pali-litteratuur’. Ook
deze promotie geschiedde ‘met lof’. De waarde door vakgenooten aan deze degelijk
gedocumenteerde en aangenaam geschreven studie toegekend, moge blijken uit
de uitvoerige bespreking welke een kenner als Dr F.W. Thomas, thans
Sanskrit-professor te Oxford, er aan heeft gewijd in het Journal of the Royal Asiatic
Society voor het jaar 1917 (blzz. 858-862).
Gedurende het volgende akademiejaar 1915-16 zette Mej. van Goor ook na hare
promotie hare Sanskrit-studie voort, waarnaast zij zich tevens toelegde op de
Indische epigrafie en het Javaansch. Een brief ontvangen van haar vroegeren
studiegenoot Dr F.D.K. Bosch, sedert korten tijd verbonden aan den
Oudheidkundigen Dienst van Nederlandsch Indië, deed ook bij haar den wensch
ontstaan zich te wijden aan de studie der oudheden van Indonesië. Dank zij den
steun dien de Commissie van Bijstand aan haar plan verleende, ontving Mej. van
Goor de toezegging dat zij bij aankomst in Nederlandsch Indië zou worden benoemd
sten

tot adjunct-oudheidkundige in Gouvernements dienst. Den 26
Januari 1917
vertrok zij met het stoomschip ‘Vondel’ naar Java.
Met het oog op den duikbootenoorlog moest men de lange route door het kanaal
van Panama volgen. Een reis onder deze omstandigheden ondernomen zou den
meesten zeker verre van aangenaam dunken. Het pleitte dan ook voor haar
koelbloedigheid dat zij in haar eerste brieven kon verklaren zeer te hebben genoten
van de zeereis.
Omtrent haar wetenschappelijke werkzaamheid in Nederlandsch Indië geven wij
thans het woord aan Dr F.D.K. Bosch, den Chef van den Oudheidkundigen Dienst
daar te lande.
In April 1917 werd Mejuffrouw van Goor toegevoegd aan den Chef van den
Oudheidkundigen Dienst, ten einde belast te worden met werkzaamheden in het
belang van den dienst. In October d.a.v. werd zij benoemd tot waarnemend
adjunct-oudheidkundige.
Tijdens hare tewerkstelling bij den Oudheidkundigen Dienst heeft Mejuffrouw van
Goor zich voornamelijk met iconographische studiën bezig gehouden. Zij debuteerde
op dit gebied met de bespreking van een bronzen beeldje in particulier bezit te Solo,
dat zij als een tantrischen vorm van Vajrasattva herkende.
Het volgende jaar wijdde zij een korte studie aan de hoofdpersonen der basreliefs
in het voorportaal van de tjandi Mendoet,
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zulks naar aanleiding van een nieuwe verklaring van deze figuren, die de heer J.L.
Moens had voorgesteld. Hetzelfde onderwerp behandelde zij nogmaals in een
bijdrage op het eerste congres voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Java
gehouden te Solo in 1919. In deze doorwrochte, van groote belezenheid getuigende
studie, onderwierp zij de vroeger gegeven verklaringen van de mannelijke hoofdfiguur
- als Kuvera en Pāñcika - aan een grondige critiek, en wist aannemelijk te maken
dat de bedoelde figuur als tegenhanger van de op het andere relief afgebeelde
yakṣiṇī Hārītī den yakṣa Alavika voorstelt. Hoewel deze opvatting niet algemeen
ingang heeft gevonden, bezit toch ongetwijfeld haar bijdrage als materiaalverzameling
voor de interpretatie van de reliefs van Mendoet een blijvende waarde.
Een in de Notulen van het Bataviaasch Genootschap verschenen mededeeling
van haar hand aangaande de bronsvondst van Ngandjoek liep vooruit op een
uitvoeriger artikel, dat zij zich voorgenomen had te schrijven over de beteekenis
dezer voor de kennis van het Mahāyānistische pantheon zoo belangrijke
voorstellingen. Helaas heeft zij de studie van dit onderwerp, waarmede zij zich
geruimen tijd heeft beziggehouden, niet kunnen voltooien en is het tot een publicatie
van de reeds bereikte resultaten niet gekomen.
Een uitgave, die geen wetenschappelijke pretentie had maar toch van groot nut
is geweest voor vele bezoekers van de Midden-Javaansche monumenten, is de
door haar bezorgde Korte Gids voor de tempelbouwvallen te Prambanan, het
Diëngplateau en Gedong Sanga. Dat dit boekske, hoewel in enkele opzichten
verouderd, nog steeds in een behoefte voorziet, bewijst de vertaling ervan in het
Engelsch, die verleden jaar bij gelegenheid van het vierde Panpacific Congres het
licht zag.
Door Mejuffrouw van Goor werd een begin gemaakt met de bewerking van het
derde deel van den Inventaris van Hindoeoudheden, zijnde een van volledige
litteratuur-opgaven voorziene lijst van de Hindoe-Javaansche oudheden in de
residenties Pasoeroean, Besoeki en Madoera (voltooid door Mej. Dr M.A. Muusses,
verschenen in 1923).
Van de werkzaamheden van Mej. v.G. bij den Oudheidkundigen Dienst geeft het
bovenstaande uiteraard een zeer onvolledig beeld. Veel van haar groote kennis en
fijne eruditie werd neergelegd in de correspondentie, welke zij als
adjunct-oudheidkundige met geleerden en wetenschappelijke instellingen te voeren
had; veel ook in de beantwoording van vragen van belangstellende leeken, die zich
om inlichtingen aangaande Hindoe-Javaansche geschiedenis en kunst bij den
Oudheidkundigen Dienst vervoegden. Als adjunct was Mej. v.G. uitnemend op haar
plaats en in den kleinen kring die met haar in die hoedanigheid in aanraking kwam,
is de door haar verrichte arbeid steeds zeer gewaardeerd.
Als een bewijs hoezeer men haar persoon en haar werk
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apprecieerde vermelden wij nog, dat zij de eerste en eenige vrouw is geweest, die
in de Directie van het Bataviaasch Genootschap van K. en W. zitting heeft gehad
(benoemingsbesluit van 7 Jan. 1920). Slechts enkele maanden is zij in deze functie
werkzaam geweest. In Mei 1920 werd haar op verzoek eervol ontslag bij den
Oudheidkundigen Dienst verleend en na nog een kortstondig verblijf op Java vertrok
zij naar Indo-China om daar een nieuwen oudheidkundigen werkkring te vinden.
Tot zóóver Dr Bosch. Wat betreft de redenen, die Mejuffrouw Lulius van Goor
hebben bewogen haar ontslag te nemen uit den Oudheidkundigen Dienst, blijkt uit
haar brieven dat de regeling van haar officieele positie haar niet geheel bevredigde.
Zij meende als vrouw te worden achtergezet. Inderdaad was die onbevredigende
positie een gevolg van de omstandigheid dat zij de leeftijdsgrens vereischt voor een
vaste benoeming in den Indischen staatsdienst reeds had overschreden toen zij
dong naar een betrekking bij den Oudheidkundigen Dienst.
Hoe dit zij, na nog voor korten tijd als leerares te zijn werkzaam geweest aan een
particuliere H.B.S. voor meisjes te Bandoeng, ontving zij van de Ecole Française
d'Extrême-Orient de eervolle opdracht een analytische inventaris op te maken van
de Nederlandsche archiefstukken betreffende de factorijen der Oostindische
Compagnie in Tonkin, welke waren gecopieerd naar de in het Rijks archief te 's
Gravenhage aanwezige origineelen. De heer Louis Finot, Directeur van de Fransche
School te Hanoi is zoo vriendelijk geweest mij de volgende nadere inlichting te
verschaffen omtrent de werkzaamheden door Mej. van Goor tijdens haar verblijf in
Indo-China verricht.
lle

‘M Lulius van Goor, attachée à l'Ecole du 11 septembre 1922 au 10 septembre
1923, a quitté l'Indochine pour les Indes néerlandaises et la Hollande à la date du
18 octobre 1923. Pendant son séjour à Hanoi, elle a écrit pour le Bulletin quelques
comptes rendus d'ouvrages scientifiques hollandais et rédigé l'inventaire analytique
d'une importante collection de documents hollandais copiés sur les originaux des
Archives de La Haye, sous la surveillance de M. Bylsma, archiviste de l'Etat
néerlandais. Cette collection comprend, en neuf portefeuilles, des pièces s'étendant
de 1633 à 1700, date de la suppression du comptoir de la Compagnie des Indes
au Tonkin’.
In zijn begeleidenden brief van 14 December 1929 zegt de heer Finot nog het
volgende: ‘Durant l'année qu'elle a passée ici, comme attachée à notre institution,
nous avions hautement apprécié sa collaboration, notamment dans le résumé trés
clair et très intelligent qu'elle avait composé d'une série considerable de pièces
d'archives concernant l'histoire des comptoirs hollandais en Indochine, que possède
notre bibliothèque. J'ai appris sa mort avec un vif regret’.
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Vermelden wij nog dat Mejuffrouw van Goor vóór haar vertrek uit Indo-China
gelegenheid heeft gehad tot een bezoek aan de beroemde bouwwerken van Angkor.
Het was bij deze gelegenheid dat zij tevens het voorrecht had den eminenten
Franschen indoloog Sylvain Lévi en diens begaafde echtgenoote te ontmoeten.
Haar verblijf in Indo-China behoorde tot de aangenaamste herinneringen die zij uit
het Oosten medebracht.
In Maart 1924 in het vaderland teruggekeerd na een afwezigheid van ruim zeven
jaren, vestigde Mej. Lulius van Goor zich in haar oude akademiestad. Een verzoek
om te worden toegelaten als privaat-docente in het Pali werd door de betrokken
autoriteiten in Juni van datzelfde jaar toegestaan. Op Vrijdag 21 November trad zij
op in haar nieuwe functie met een openbare les welke tot onderwerp had ‘De
Pali-letterkunde als bron voor de kennis van het Buddhisme en van de Buddhistische
archaeologie’.
De lessen in het Pali, door haar als privaat-docente voornamelijk aan candidaten
in de Indische letteren gegeven, werden zeer gewaardeerd. In de jaren 1925-'26
nam zij ook de colleges in het Sanskrit voor de niet-candidaten waar, tijdens de
afwezigheid van den hoogleeraar op een reis in Indië. Bij haar onderwijs
onderscheidde Mej. van Goor zich door dezelfde nauwgezetheid die ook haar
wetenschappelijken arbeid kenmerkt. Nog in den cursus 1928-29 heeft zij aan een
drietal studenten een college voor het Pali gegeven, toen haar gezondheidstoestand
reeds verre van bevredigend was. Deze achteruitgang was zeer merkbaar toen zij
in begin April 1929 het zesde congres van het Oostersch Genootschap bijwoonde.
Net lang daarna moest zij worden opgenomen in een inrichting voor ziekenverpleging
den

te Leiden, waar zij den 2 Juli is overleden in den ouderdom van 62 jaar.
Aan het slot van dit levensbericht wenscht de Schrijver uiting te geven aan zijn
erkentelijkheid voor de inlichtingen hem verschaft door Mevrouw de Wed. J.L. Leyds
geb. Lulius van Goor en door de heeren Dr F.D.K. Bosch en Louis Finot.
J. PH. VOGEL.
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Lijst der geschriften.
1915.

De Buddhistische non geschetst naar
gegevens der Pāli-literatuur (Akademisch
proefschrift). Leiden: E.J. Brill, 1915,

1917.

Djalatoenda-Kertasana-Sentoel.
Oudheidk. Versl. 1917, p. 99 vlg.

1918.

Bronzen beeldje te Solo in het bezit van
Dr. Hausmann, met 2 foto's, Oudheidk.
Versl. 1918, p. 1918, p. 33 vlg.

1919.

Naschrift bij het artikel van J.L. Moens,
De Hoofdpersonen van de basreliefs in
het voorportaal van den Tjandi Mendoet,
Oudheidk. Versl. 1919, p. 36 vlg.

1919.

De Juweelpotten van Kuwera, Ib. 1919,
p. 112 vlg.

1919.

Korte Gids voor de tempelbouwvallen te
Prambanan in de Prambanan-vlakte, het
Diëng-plateau en Gedong Sanga. Met 8
foto's en 7 kaarten. Weltevreden 1919.

1921.

De Kuwera in het voorportaal van Tjandi
Mendoet, met 11 pl. Handelingen voor
het eerste Congres voor de Taal-, Landen Volkenkunde van Java, Solo, 25 en
26 Dec. 1919. Weltevreden 1921, p. 325
vlg.

1920.

Een paar mededeelingen aangaande de
bronsvondst van Ngandjoek, met 3 pl.
Notulen Bataviaasch Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen, Dl. LVIII
1920, p. 81 vlg.

1922.

In samenwerking met den heer H.
Parmentier boekbesprekingen in het
Bulletin de l'École Française
d'Extrême-Orient, en wel van N.J. Krom,
Inleiding tot de Hindoe-Javaansche Kunst
(B.E.F.E.O., dl. XXII, blz. 261-276);
Djåwå (ibid., blz. 260-261); en
verschillende Jaarverslagen van den
Oudheidkundigen Dienst van
Nederlandsch Indië (ibid., blz. 252-260).

1925.

Notices sur les ruines de Panataran et
les récents travaux de restauration.
Etudes Asiatiques publiées à l'occasion
du vingtcinquième anniversaire de l'École
Française d'Extrême-Orient parses
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375-384.
1924.

De Pāli-letterkunde als bron voor de
kennis van het Buddhisme en van de
Buddhistische archaeologie. Openbare
les gegeven bij het begin harer
werkzaamheid als privaat-docent in het
Pāli aan de rijks-universiteit te Leiden
en

den 21 November 1924. Leiden: E.J.
Brill, 1924.
1927.

Bespreking van G.H. Monod, Légendes
Cambodgiennes que m'a contées le
Gouverneur Khieu (Paris 1922) in Het
Museum, dl. XXXIV, 61-63.

1928.

Bespreking van J.F. Blumhardt,
Catalogue of the Bengali and Assamese
manuscripts in the Library of the India
Office en Catalogue of the Oriya
manuscripts in the Library of the India
Office, in het Museum, dl. XXXV,
117-118.
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Levensbericht van Dr Jacobus Herderschêe
(18 Maart 1850-9 November 1929).
Het stemt weemoedig, bij het schrijven van een levensbericht, de
geboorte-advertentie te lezen van hem, die van ons is heengegaan. Uit de ‘Oprechte
Haarl. Courant’ knipte mijn grootvader de volgende annonce: ‘Kamperveen, 18
Maart 1850. Heden beviel zeer voorspoedig van een welgeschapen z o o n J.P.M.
B r u t e l d e l a R i v i è r e , geliefde echtgenoote van J. H o o y k a a s
H e r d e r s c h ê e ’. Deze zoon kreeg den naam: J a c o b u s naar zijn grootvader,
den in 1844 overleden predikant van H o o r n . Na een kort verblijf te E d a m , werd
Ds H o o y k a a s H e r d e r s c h ê e beroepen te N i j m e g e n , waar hij tot zijn dood
in 1886 bleef wonen. Hier werden de andere kinderen geboren; een jongetje stierf
op jeugdigen leeftijd, een andere zoon, H e n r i , later J a c o b s onafscheidelijke
vriend, stierf als adelborst eerste klasse. De vier dochters bereikten allen den
zeventigjarigen leeftijd. In N i j m e g e n bracht J a c o b u s een gelukkige jeugd door,
waaruit hij nog op hoogen leeftijd de Zondagen als hoogtepunten roemde. Er bestond
een zeldzaam gelukkig gezinsleven; de levendige moeder, wier Fransche afkomst
zich niet verloochende, de geleerde, fijn-geestige vader, wiens diep religieus leven
hem tot een blijmoedig Christen maakte, schiepen een sfeer van intensief geestelijk
leven. Wanneer mijn vader met een van zijn grijze zusters samen was, werden er
altijd weer herinneringen uit dien heerlijken N i j m e e g s c h e n tijd opgehaald.
In 1866 werd de gymnasiale opleiding besloten met een Latijnsche oratie ‘d e
B a c o n e V e r u l a m i o ’, maar daar zijn vader hem voor het studentenleven nog
wat jong achtte, bleef J a c o b u s nog een jaar te N i j m e g e n , waar hij voor enkele
lessen het gymnasium bleef bezoeken, terwijl zijn vader hem in het H e b r e e u w s c h
onderwees. Met enkele andere jongens vormde hij een krans, waar werd georeerd,
gereciteerd en gecritiseerd, terwijl afwisselend werden uitgenoodigd, om hen van
advies te dienen: Ds t e r H a a r , Ds H o o y k a a s H e r d e r s c h ê e en de rector
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Dr K a n . In 1867 begon de studie te Leiden. ‘Reeds lang’ schrijft J a c o b u s in een
voor zijn kinderen bestemde autobiografie, ‘was het mijn wensch geweest, predikant
te worden, al was er in mijn schoolomgeving en onder mijn kennissen niemand, die
daarover dacht, ja veeleer vond ieder het gek. Het was de tijd van overgang. Nieuwe
denkbeelden en beginselen hadden zich baan gebroken. Met de ‘Brieven over den
Bijbel’ van B u s k e n H u e t (een neef van moeders zijde) was de
modern-godsdienstige richting, lang voorgevoeld en voorbereid, openlijk in de
gemeente opgetreden. Van den kansel gepredikt, door lezingen en geschriften
uiteengezet, drong zij steeds dieper door. Tot verontwaardiging van de aanhangers
der oude kerkleer, tot droefenis van hen, wien de bijbelsche voorstellingen, de
gangbare leerstukken lief en vertrouwd waren. Maar tot vreugde van velen, die nu
niet meer aan hun rede en geweten geweld behoefden aan te doen, wanneer zij
hunne overtuiging in strijd zagen komen met de uitkomsten van het wetenschappelijk
onderzoek, en beseften, dat ‘uit iedere wereldbeschouwing het godsdienstig leven
zich een kleed kan weven’. Want om behoud van dat godsdienstig leven - in echt
Christelijken en Protestantschen zin - was het te doen. Doch er waren ook menschen,
en hun aantal was niet gering, die met de schaal de kern wegwierpen, die de oude
begrippen prijs gaven, doch om de nieuwe zich niet bekommerden, die de kerk den
rug toe keerden, die meenden nu geheel op de hoogte te zijn en niet naar hooger
standpunt reikten. Weldra werd M u l t a t u l i de meester bij wiens woorden men
zwoer. Men schaamde zich den naam van G o d uit te spreken, tenzij in den meest
oneerbiedigen vorm. Achterblijvers werden zij geacht, die nog ter kerk gingen. Voor
het gemoedsleven, in het bijzonder voor de religieuse emotie, hadden velen geen
gevoel. Zoo vond ik weinig steun of sympathie bij kameraden en kennissen. Toch
leefde het verlangen van jongs af in mij. Zonder eenige de minste pressie was mijn
keuze bepaald. Ongetwijfeld oefende op mijn verlangen onwillekeurig grooten invloed
het voorbeeld mijns vaders, die zoo hoog zijn taak opvatte en vervulde, een voorbeeld
van echte wetenschappelijkheid en radicale gezindheid met diepe vroomheid
gepaard. Reeds vroeg was ik met de modern godsdienstige beginselen vertrouwd.
Den innerlijken strijd, aan menigeen bekend, waar het oude noodwendig afbrokkelde
en het nieuwe zich onweerstaanbaar opdrong, heb ik niet gekend. Evenmin den
kerkelijken strijd, waarmee ik alleen van terzijde kennis maakte, onder andere door
het proces, waarin mijn vader naar aanleiding van de bevestiging van lidmaten
gewikkeld is geweest (zie T e e k e n e n d e s t i j d s 1914)’.
Aan den Leidschen tijd dacht mijn vader steeds met genoegen terug en menigmaal
heeft hij er ons van verteld. Welk een gezellig verteller hij was, weten het best zijn
kinderen en kleinkinderen - ik denk bijvoorbeeld aan het zoo noode gemiste
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Kerstverhaal - maar ook wisten het de kleine hoorders uit de jeugdkerk, die hij altijd
weer wist te boeien en voor wie hij zoo gaarne optrad, nog tot voor enkele jaren
voor zijn dood. Van de ‘werkgezelschappen’ stond ‘Bereschitt’ het hoogst bij hem
ste

ste

aangeschreven, en als reünist kwam hij de 800 en 900 vergadering meevieren.
Samen met zijn vader woonde hij in 1875 het derde eeuwfeest der Hoogeschool
bij. In 1872 was hij praeses der theologische faculteit.
Voor het propaedeutisch examen waren zijn leermeesters o.a. C o b e t , R u t g e r s
en d e V r i e s , later volgden K u e n e n , S c h o l t e n en R a u w e n h o f f . Bij dezen
laatsten promoveerde hij, summa cum laude, in 1873 met een dissertatie over de
‘Geschiedenis van de leer over de kerk sedert S c h l e i e r m a c h e r ’.
Na het candidaats was het engagement publiek geworden met C o r n e l i a
P e t r o n e l l a v a n A m e y d e n v a n D u y m met wie hij gedurende de vacantie
in het ouderlijk huis te N i j m e g e n had kennis gemaakt; na de promotie werd op
2 October 1873 te R o t t e r d a m het huwelijk voltrokken, ingezegend in de Groote
Kerk door J o h a n n e s H o o y k a a s H e r d e r s c h ê e . En een gezegend huwelijk
is het geworden. Een lieve, trouwe, onbaatzuchtige ‘hulpe’ is zij hem steeds geweest.
Hoe vaak vergezelde zij hem op zijn pastorale bezoeken, hoe herinner ik mij de
kerstmanden voor behoeftige gemeenteleden; geen copie ging het huis uit, zonder
door haar te zijn beoordeeld, de schets van iedere lezing of preek werd haar
voorgelezen. Lieve moeder, welk een droeve, onherstelbare leegte bleef er na Uw
heengaan achter voor Uw man en voor Uw toen reeds lang volwassen kinderen!
Ave, anima pia!
Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren; J o h a n n e s stierf echter, acht
maanden oud, te Oostvoorne en H e n r i , zes jaar oud, te Borculo. Korten tijd na de
huwelijksvoltrekking, werd Dr H e r d e r s c h ê e te Schellinkhout bevestigd door zijn
vader. Hier rijpte het plan, om uit den bijbel een bloemlezing samen te stellen. Als
vurig aanhanger van de modern-godsdienstige richting, wenschte hij den bijbel als
volksboek in eere hersteld te zien; maar hoeveel bevatten de bijbelboeken niet, dat
ongeschikt is voor stichting en catechisatie (wetten, geslachtsregisters, weinig
belangrijke verhalen). Het plan kwam tot uitvoering en in 1876 verscheen de
‘Bloemlezing uit het Oude Testament’. K u e n e n gaf een zeer waardeerende
beoordeeling van het werk, hoewel hij met het genre niet dweepte; anders dacht
hierover v a n H a m e l , die schreef: ‘dat is een uitstekend werk, dat gij daar hebt
ter hand genomen’.
Deze bloemlezing beleefde drie drukken en is later gevolgd door eene uit het
Nieuwe Testament (twee drukken), eene uit de Apocriefe Boeken des Ouden
Testaments, benevens eene Verzameling Oud Testamentische verhalen. Van zijn
belangstelling en liefde voor den Bijbel getuigt ook de uitgave ‘Namen en
Spreekwijzen aan
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den bijbel ontleend’ (4 druk in 1918) waarin hij de aandacht vestigt op de vele
termen en uitdrukkingen, die getuigen van den geweldigen invloed van den bijbel
op volkstaal en volksleven, en wier herkomst door het tegenwoordige geslacht
onvoldoende wordt gekend.
Schellinkhout lag vrij geïsoleerd, zelfs Hoorn had nog geen aansluiting aan het
spoorwegnet, zoodat het beroep naar Rossum in 1877 zeer welkom was. Hier werd
N i p p o l d ' s boek bewerkt en verscheen als: ‘De R.K. kerk na de Hervorming in
Nederland’. Eveneens kwam een bewerking tot stand van M u l l e r ' s : ‘Het gebed
des Heeren’ en ‘De gelijkenis van den verloren zoon’. Tijdens het verblijf te Rossum
werd mijn vader benoemd tot lid van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde, voor welke Maatschappij hij in latere jaren levensberichten schreef
over: B. T e r H a a r Bzn. (1902), Dr S. B a a r t d e l a F a i l l e (1918) en Prof.
N i p p o l d (1919). Daar de gemeente te Rossum in hoofdzaak orthodox bleek, werd
in 1880 een beroep naar Oostvoorne aangenomen, Oostvoorne, dat toen nog een
lief, landelijk dorpje was, zonder eenigerlei badplaats-allure. Met verschillende
families uit het nabije Den Briel, o.a. het gezin van Dr S m e e n k werden hartelijke
vriendschapsbanden aangeknoopt. Van den ‘ring’ Brielle was mijn vader scriba,
gelijk later van dien van Den Bosch praetor-quaestor. In de bijeenkomst van de
algemeene vergadering der Evangelische Maatschappij in 1881 te Nijmegen, sprak
hij over: ‘De afzwering van Filips’.
Terwijl de bevestiging te Oostvoorne nog door zijn vader was geschied, moest
deze, wegens ziekte, die taak in 1883 te Borculo overlaten aan zijn vriend T e r
H a a r , die mijn vader ook in verschillende andere gemeenten inleidde. In Borculo
was de moderne prediking nog onbekend; daar heerschte die liberale geest, die tot
het midden der vorige eeuw algemeen in ons land den toon aangaf en met een
gematigd supranaturalisme op goeden voet stond. Bij het jongere geslacht heerschte
onverschilligheid of M u l t a t u l i -vergoding. Men bleek van een vooruitstrevende
prediking niet ongediend, al waren er wel, die meenden, dat mijn vader te ver ging,
bijvoorbeeld toen hij aan de kerkeraad meedeelde, voortaan niet meer iedere
vergadering, ook de vrij onbeduidende of die, welke alleen op geldelijke zaken
betrekking hadden, met gebed te zullen aanvangen en besluiten, uit eerbied voor
het gebed. Hier ook maakte hij, zij het zijdelings, kennis met den kerkelijken strijd.
Een zijner leerlingen was elders onderwijzer geworden en wenschte nog door mijn
vader te worden aangenomen. Hij kon echter het vereischte getuigschrift niet
ontvangen, daar hij met de twaalf geloofsartikelen geen instemming wilde betuigen.
Ten leste echter heeft de onwillige, en onwettig handelende kerkeraad moeten
buigen; toch weigerde deze nog de inschrijving als lidmaat, maar heeft ook daarin
moeten toegeven. Er ontstond in de gemeente een opgewekt geestelijk-godsdienstig
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leven: een afdeeling van den Protestantenbond en een correspondentschap van
de Evangelische Maatschappij kwamen tot stand, ook werd een Zondagschool
opgericht. Van waardeering voor de godsdienstprediking getuigden de goed bezette
kerken en de ondubbelzinnige blijken van erkentelijkheid na het bedanken voor een
beroep naar Zierikzee. Op paedagogisch gebied deed mijn vader nuttige ervaringen
op als lid van de plaatselijke schoolcommissie.
Wegens de ziekte van mijn grootvader, werd in dezen tijd mijn vader hem als
adjunct toegevoegd, daar men den medeoprichter der Evangelische Maatschappij
en haar secretaris van 1853 af, niet wilde missen. Toen hiervan aan H o o y k a a s
H e r d e r s c h ê e telegrafisch bericht werd gestuurd, telegrafeerde hij o.m. terug:
‘in waarheid een evangelie voor de Evangelische Maatschappij’ en ‘inderdaad’
getuigde Ds B a a r na den dood van mijn vader, in De Protestant van 21 November
1929: ‘een blijde boodschap is de benoeming van H e r d e r s c h ê e Jr. voor de
Evangelische Maatschappij geweest’. Na den dood van H o o y k a a s
H e r d e r s c h ê e in 1886 volgde zijn zoon hem als algemeen secretaris op en tot
1915 verschenen van diens hand in De Protestant ieder jaar het Jaarverslag en het
Verslag van de Algemeene Vergadering. In 1915 meende hij zijn functie te moeten
neerleggen, waarna de Algemeene Vergadering te Amsterdam hem bij acclamatie
tot eerelid benoemde.
Harde slagen troffen de familie mijns vaders in deze jaren door den dood; eerst
stierf zijn zwager, de Rijksarchivaris Mr C.C.N. K r o m , daarna overleden zijn beide
ouders en de kleine H e n r i (men leze het aandoenlijke stukje: ‘Een Ster’ in ‘De
Liefde Sticht’ van 1887).
Na langen tweestrijd werd in 1887 het beroep naar Franeker aanvaard, maar
nimmer heeft mijn ouders de keuze berouwd, want in geen gemeente hebben èn
mijn vader èn mijn moeder zoo algemeene waardeering voor hun werk gevonden
als onder de ‘stugge’ Friezen. In Franeker begon mijn vaders veertigjarige
werkzaamheid aan de scheurkalender: ‘Voor Verstand en Hart’, eerst alleen, later
met medewerkers, terwijl hij in 1927 wegens het afnemen van zijn gezichtsvermogen,
de redactie overdroeg aan zijn zuster Mevrouw M.J. S a l v e r d a d e G r a v e geb.
Herderschêe.
Met belangstelling werden de maandelijksche vergaderingen van het Friesch
Theologisch Gezelschap bezocht. Bij H u g e n h o l t z (in zijn ‘Indrukken en
Herinneringen’) wekte de herinnering de gedachte aan veel Groningsche theologie
en veel Friesche baai; in mijn vaders tijd werden beide, zoo niet verdrongen, dan
toch opzij gestreefd door het meer moderne. In de Friesche Predikantenvereeniging
sprak hij over: ‘Ons verzet tegen Rome’; in een samenkomst van modernen uit de
noordelijke provinciën over: ‘Samenwerking tusschen modernen en orthodoxen’ (op
maatschappelijk gebied); terwijl hij, ook te Leeuwarden, in de Algemeene Ver-
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gadering der Evangelische Maatschappij het onderwerp inleidde: ‘Het Protestantisme
en de Fransche Revolutie’. Bij de oprichting der moderne Jongelingsvereeniging te
Franeker, verscheen: ‘In de dagen der Jongelingschap’. Ten behoeve van het
catechetisch onderwijs werd geschreven een: ‘Herhalingsboekje voor a.s. lidmaten’,
dat acht drukken beleefde.
Na bedankt te hebben voor beroepen naar Edam, Dokkum en Sappemeer, werd,
met het oog op het onderwijs der kinderen, een beroep naar Tiel aangenomen
(1890). Hier was mijn vader tevens docent aan het gymnasium voor de
Hebreeuwsche taal. Hoewel ook hier spoedig een kring van getrouwen was gevormd
(ik denk aan zijn uitgever, den Heer M y s ) bleek de algemeene belangstelling op
religieus gebied veel minder warm dan in het hooge Noorden, en toen kort na elkaar
beroepen volgden uit Zierikzee, Wildervank, Borculo en Deventer, viel het besluit,
om naar deze laatste plaats te verhuizen, niet al te zwaar (1893). Als oud lid van
het Classikaal Bestuur (in Tiel), werd mijn vader spoedig secundus-lid van het
Provinciaal Kerkelijk bestuur van Overijssel. Als zoodanig was zijn examenvak:
Christelijke zedeleer, later als primus: het Oude Testament. In 1898 praesideerde
hij de moderne vergadering te Amsterdam. Met de Hervormde collega's: M o l t z e r ,
D a m s t é en v a n S l e e , bestond, evenals met den Doopsgezinden collega:
L u l o f s , een vriendschappelijke omgang. Er vormde zich in de gemeente spoedig
een kring van belangstellenden. Hoe levendig herinner ik mij sommige volle
avondbeurten in de groote St. Lebuinuskerk. Weer zie ik hem op den preekstoel,
de mooie, ernstige kop met het hooge voorhoofd, den krullenden, reeds grijzenden
haardos. Weer hoor ik zijn warme stem, waaruit zoo duidelijk zijn innige overtuiging,
zijn diep religieus gevoel, sprak. En dat zijn woord weerklank vond, bleek niet zelden
uit hetgeen wij hoorden over woorden en daden van zijn gemeenteleden. Zelf preekte
hij het liefst in de wat afgelegen, stille Bergkerk, waarheen hem alleen de meest
getrouwe vrienden volgden. Nog altijd is in ons bezit het fraaie tegeltableau, die
kerk voorstellende, hetwelk mijn vader bij zijn afscheid werd aangeboden. De
werkkring was zeer druk, en toen na den dood van Ds M o l t z e r het aantal
catechisaties hem dreigde te overstelpen, werd reeds nu uitvoering gegeven aan
een plan, dat eigenlijk voor later jaren was bestemd, namelijk, om naar een
Noord-Brabantsch dorp te vertrekken, daar het pensioen te Deventer al te schraal
was. De overgang naar het stille Oss bleek echter al te groot, zoodat nog in hetzelfde
jaar, 1900, een keuze werd gedaan uit de aangeboden gemeenten: Franeker, Sneek
en Den Bosch, en naar Brabants hoofdstad werd verhuisd. Hier werd hij bevestigd
door zijn vriend F o r t u y n D r o o g l e v e r . In Den Bosch hebben mijn ouders
dertien goede jaren doorgebracht. Ook met de Roomsche bevolking stonden zij op
den besten voet, trouwens ik herinner mij nog heel goed, hoe in Borculo mijn
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ouders en de pastoor herhaaldelijk vriendschappelijk bijeen kwamen, terwijl ook de
rabbijn, geen vreemdeling was in de pastorie. Evenals te Deventer was mijn vader
hier aan het krankzinnigengesticht verbonden en een tijdlang preekte hij ook in de
gevangenis, tot, onder het ministerie K u y p e r , dit werk aan den Gereformeerden
predikant werd opgedragen. Als lid van het Provinciaal kerkbestuur examineerde
hij Christelijke zedekunde en kerkrecht. Ook was hij lid van het Provinciaal College
van Toezicht. In de Noordbrabantsche en Limburgsche Predikantenvereeniging
leidde hij een paar malen een onderwerp in: ‘Roomsche woorden’ en ‘Catechisatie
en Bijbelkritiek’. Te Leeuwarden, ter gelegenheid van de Algemeene Vergadering
van den Nederl. Protestantenbond, sprak hij over: ‘De Kloosters’. In 1902 stond hij
met N i e r m e y e r en K n a p p e r t op de voordracht van Kerkelijk hoogleeraar te
Leiden, de laatstgenoemde werd echter gekozen. Omstreeks denzelfden tijd
verscheen zijn werk: ‘De modern godsdienstige richting in Nederland’. Na zijn dood
schreef de Nieuwe Rotterdamsche Courant over dit boek: ‘In dit boek, dat nog steeds
betreffende het behandelde onderwerp algemeen als vraagbaak en naslawerk wordt
gebruikt, heeft de overledene zich een gedenkteeken gesticht’. Ook in het buitenland
trok dit werk de aandacht: een uitvoerig overzicht vindt men in het ‘Handbuch der
neuesten Kirchengeschichte’ derde druk, Band 5, blz. 460-474. Niet minder
belangstelling, maar weer van geheel andere zijde vond het in 1912 verschenen:
‘Godsdienstig Dagboek’.
Na veertigjarige ambtsvervulling, preekte mijn vader op 19 Oct. 1913 afscheid
met Pred. 12 : 13. Als emeritus vestigde hij zich in Den Haag. Zoolang zijn
gezondheid het toeliet, vervulde hij bijna iederen Zondag een preekbeurt, nu hier,
dan daar. Ook gaf hij les in de geschiedenis van het Christendom aan eenige
damescandidaten voor het examen godsdienstonderwijzeres Ned. Prot. Bond en
Ned. Herv. Kerk. Als schrijver bleef hij onafgebroken werkzaam, en toen in de laatste
jaren zijn gezichtsvermogen door netvliesbloedingen sterk had geleden, kwam zijn
ijzeren geheugen, dat hem steeds op allerlei gebied tot onze vraagbaak maakte,
hem bij zijn werk wel zeer te hulp. Het zou ondoenlijk zijn, een volledige opsomming
te geven van al zijn publicaties in bladen en tijdschriften. Uit het ‘Nieuw Biografisch
Woordenboek’ noem ik een karakteristiek over M u u r l i n g . Uit de ‘Tijdspiegel’ een
opstel over R o s e g g e r . Uit de ‘Teekenen des tijds’ over de Evangelische gezangen.
Uit het ‘Theologisch tijdschrift’ over L u t h e r ' s laatste levensjaren. Uit ‘Vragen van
den dag’ over de geest en hoofdzaakquaestie. Uit de ‘Hervorming’ over het
gezantschap bij den Paus. Vele artikelen verschenen in de Haagsche Post,
‘Stichtelijke Blaadjes’ (van wier redactie hij lid was) enz. enz. vanaf den tijd uit
Schellinkhout tot dien uit Amsterdam. En zelfs na zijn dood, waren de initialen J.H.
niet dadelijk verdwenen, bijvoorbeeld niet uit ‘Nieuw Leven’. Van de vele
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vertalingen noem ik: uit het Duitsch, de werken van R o s e g g e r , uit het Engelsch
vele kleine werkjes uit de serie: ‘Uit de schatkamer der Wijsheid’, enz.
In 1910 viel de zwaarste slag, die hem kon treffen; de dood van zijn vrouw liet
hem wel zeer eenzaam achter.
Hij vertrok nu naar Amsterdam, waar zijn dochter, mevrouw M o l s t e r , een groote
steun voor hem is geweest; de laatste jaren kwam zij hem iederen middag opzoeken,
om hem voor te lezen en zijn drukproeven te corrigeeren. Hij woonde in bij zijn zoon,
geneesheer aan het Wilhelmina Gasthuis. In diens gezin voelde hij zich spoedig
geheel thuis. Indien ook iets in staat was, hem de smart over zijn verlies te kunnen
doen dragen, dan was het wel de trouwe zorg en toewijding van zijn schoondochter,
aan wie hij zich zoo innig had gehecht, dat zij hem als eigen dochter niet liever had
kùnnen zijn. Hijzelf is in ons gezin een zegen geweest, door zijn voorbeeld van
berusting en dankbaarheid; dankbaarheid voor de bewijzen van aanhankelijkheid
van oud-gemeenteleden en oud-leerlingen, dankbaarheid voor de hem zoo graag
en zoo gul geschonken liefde van kinderen en kleinkinderen. Drie van zijn
kleinkinderen heeft hij kunnen doopen, en het was treffend, hoe de laatste maal,
na het uitspreken van de hem zoo lief geworden namen van zijn vrouw, de grijsaard
ontroerd het hoofd boog en een kus drukte op het voorhoofd van zijn kleindochtertje.
Ja, hij is ons gezin tot een zegen geweest, door zijn voorbeeld van
evenwichtigheid, blijmoedigheid en werklust, van belangstelling, hoffelijkheid en
Godsvertrouwen. Waarlijk, deze man is in al zijn daden en gedachten geweest: ‘a
perfect gentleman’.
Le portrait d'un père n'est qu'un tableau pour l'étranger, pour un fils c'est un livre
qui lui enseigne tous ses devoirs.
D. HERDERSCHÊE.
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Levensbericht van Hendrik Dyserinck.
1872-1930.
Niettegenstaande een twintigtal jaren van vriendschappelijken omgang, in weerwil
van schier twintig jaren met hem aan denzelfden disch te hebben gezeten, blijkt het
mij geen gemakkelijke taak te zijn een levensbericht te schrijven van den op 12 April
1930 te Maastricht overleden gepensioneerden kolonel Hendrik Dyserinck.
Deze was toch een zeer bescheiden man; slechts zelden sprak hij over zich
zelven; vragen, hem gesteld omtrent zijn verleden, omtrent zijn loopbaan, werden
slechts zeer vaag of in het geheel niet beantwoord; niettemin was het zijn talrijken
vrienden bekend, dat hij met fieren trots dat verleden mocht herdenken.
In de onmogelijkheid derhalve om uit eigen ervaring, uit eigen weten zijn
levensschets voor de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te schrijven,
heb ik mij tot zijn zusters, de dames Dyserinck moeten wenden met het verzoek mij
de noodige inlichtingen te verstrekken, welke mij in staat konden stellen enkele
bladzijden aan hun broeder te wijden. Met de meeste bereidwilligheid hebben zij
aan mijn verzoek voldaan, mij inzage gegeven van het omvangrijke dossier, waaruit
ik de gegevens mocht putten voor het schrijven dezer biografie.
Wijders hebben mij de kolonel directeur van het krijgskundig archief van den
generalen staf en de luitenant-kolonel W. Roosenboom, commandant te Maastricht,
mij voor dit doel hun zeer gewaardeerden steun verleend, waarvoor ik hun bij dezen
mijn oprechten dank betuig.
den

Hendrik Dyserinck is geboren den 13 December 1872 te 's Gravenhage uit het
huwelijk van den gepensioneerden schoutbij-nacht en oud-Minister van Marine
Hendrik Dyserinck met Aletta Maria van der Willigen.
Hij bezocht in den Haag de lagere school van het Departement van het Nut,
vervolgens de lagere school te Haarlem.
Van 1886-1888 was hij leerling van het instituut van den heer Vastenou, bij wien
hij zijn opleiding genoot voor de Koninklijke
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Militaire Academie te Breda, waar hij in 1888 als cadet der infanterie mocht worden
ingeschreven.
Oorspronkelijk was het niet zijn doel geweest dienst te nemen in de gelederen
der Landmacht; 't was zijn wensch geweest de voetsporen te drukken van zijn vader,
ook zijn toekomst te zoeken bij de Koninklijk Nederlandsche Marine.
't Mocht echter niet zijn: afgekeurd voor het zeewezen wegens bijziendheid op
beide oogen, was hij gedwongen dit voornemen te laten varen.
Bij koninklijk besluit van 21 Juni 1892 wordt Dyserinck benoemd tot
tweede-luitenant der infanterie en wordt Leiden hem als standplaats toegewezen
de

bij het aldaar in garnizoen liggend 4 regiment.
13 December 1894 wordt hij bij koninklijk besluit gedetacheerd bij het leger in
Nederlandsch-Indië; 23 Februari 1895 verlaat hij den vaderlandschen bodem op
de

het stoomschip ‘Regentes’ en wordt bij aankomst geplaatst bij het 2
garnizoensbataljon van Atjèh en onderhoorigheden.
Hij heeft zich gedurende zijn detacheering bizonder onderscheiden, zooals blijkt
uit een dagorder van het Indisch leger, waarbij werd bepaald, dat de eerste-luitenant
der infanterie H. Dyserinck ter zake van zijn gedrag bij gelegenheid van de tuchtiging
der V Moekims Mòn tasië en de gampöngs Sibrèë en Reuhat (Atjèh en
onderhoorigheden) in de maand Juni bij afzonderlijke dagorders, zoo in Indië als in
Nederland, alsnog eervol zou worden vermeld.
sten

Den 28
September 1896 werd hij benoemd tot eerste-luitenant.
In 1900 wordt hij van zijn detacheering in Indië ontheven, keert terug met het
stoomschip Gedé naar het vaderland, waar hem na aankomst te Harderwijk wordt
de

bericht, dat hij weder bij het leger hier te lande is ingedeeld bij het 2
infanterie te Maastricht.

regiment

den

Den 15 October 1903 wordt hij werkzaam gesteld bij de Koninklijke Militaire
Academie te Breda en in verband daarmede overgeplaatst bij den staf der infanterie.
Gedurende vijf jaren, tot zijn bevordering tot kapitein, 1 Mei 1908, heeft hij dezen
werkkring op de meest eervolle wijze mogen vervullen.
sten

Den 1

de

November 1917 volgt zijn benoeming tot majoor bij het 13

regiment

sten

infanterie te Maastricht, den 1
October 1923 tot luitenant-kolonel, commandant
van dat regiment.
Enkele maanden later ziet hij, met het oog op zijn min gunstigen
gezondheidstoestand, zich genoodzaakt zijn eervol ontslag uit den Militairen dienst
aan te vragen, hetgeen hem op 1 April 1924 wordt verleend.
den

Den 14 September d.a.v. wordt hem als erkenning van zijn buitengewone
verdiensten de titulaire rang van ‘Kolonel’ toegekend.
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Dyserinck was, zooals men mij van bevoegde zijde verzekerd heeft, ‘Soldat sans
peur et sans reproche’.
Geacht, geëerd door zijn meerderen wegens zijn ijver en trouwe plichtsbetrachting,
bemind door zijn minderen, wegens zijn strikte eerlijkheid.
‘Streng als het moest, goed als het mocht’ werd van hem getuigd.
Het heeft hem ontegenzeggelijk veel leed, veel smart gekost om, door een
sleepende ziekte daartoe genoopt, zijn ontslag uit den Militairen dienst te moeten
nemen, hem, voor wien ongetwijfeld nog luisterrijker toekomst openstond.
Niettemin bleef hij dat leger toegewijd met hart en ziel.
Schier niet meer in staat zich voort te bewegen, had hij toch het voornemen
gekoesterd om deel te nemen aan de feesten, welke te Breda zouden gevierd
worden ter herdenking van het honderdjarig bestaan der Koninklijk Militaire
Academie, waar hij eenmaal leerling, later leeraar was geweest.
De gep. generaal van het Indische leger, Le Cocq d'Armandville, eveneens een
oud-discipel der Academie, zou hem met zijn automobiel daarheen brengen.
Helaas, enkele dagen te voren ploft hij neer, en in stede van het jubileerend Breda
is 't het Calvarieberg, het ziekenhuis te Maastricht, dat hem wacht.
Geen woord echter tegenover ons, zijn vrienden, over deze wreede teleurstelling;
zwijgzaam als immer heeft hij ook dit leed gesmoord in eigen ziel.
Dyserinck was niet enkel militair, maar tevens ook militair geschiedvorscher.
Zijn werken waren echter uitsluitend gewijd aan de krijgskundige geschiedenis
van Limburg en Maastricht, de stad zijner inwoning, aan welke hij gedurende zijn
vijf en twintig jarig verblijf aldaar al zijn liefde had verpand.
Zoo ooit dan heeft ongetwijfeld het ‘le style c'est l'homme’ bij hem waarheid
gevonden:
Evenals hij zelf, eenvoudig, degelijk, nauwgezet, was ook zijn pen; hij zocht geen
sierlijken zinsbouw, geen woordkunst, maar enkel in korte zinnen, duidelijke oprechte
weergave van historische feiten.
Al het door hem gewrochte staat als een breed, zwaarvast gebouw in stevige,
rechte lijnen, zonder krullende versiersels, bloot van rococo-ornamenten.
Hij was geen dienaar van het schoone, maar van het ware.
Talrijk zijn de door hem nagelaten werken niet; 't zou ook een onmogelijkheid
geweest zijn bij de uitgebreide studie, bij het langdurig zoeken en speuren, waarvan
elk zijner werken het kenmerk draagt, buitendien nog in zijn arbeid belemmerd door
den weinigen tijd, waarover hij, in verband met zijn dienst, kon beschikken.
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Er is ongetwijfeld geen enkele provincie in ons vaderland, welke aan zoo vele
lotswisselingen en kenteringen heeft blootgestaan als ons tegenwoordig Limburg;
geen enkele stad welke zooveel souvereinen heeft gekend als Maastricht.
Limburg heeft op zijn bodem de voetstappen zien drukken van Bourgondische,
van Brabantsche, Spaansche, Fransche, Duitsche, Oostenrijksche en Staatsche
legers. Maastricht heeft te verduren gehad de belegeringen in 1408 door de
Luikenaren, in 1579 door de Spanjaarden, in 1673, 1748, 1793 en 1794 door de
Franschen, om niet te gewagen van de tallooze aanslagen, waaraan onze veste
heeft blootgestaan.
En al deze tijdperken met hun geschiedkundige feiten heeft Dyserinck te boek
gesteld met bewonderenswaardige nauwgezetheid; hij heeft gezocht, gevorscht in
tallooze Nederlandsche, Fransche, Duitsche bronnen.
Hij heeft in de Publications de la Societé Historique et Archéologique dans le
Duché de Limbourg doen verschijnen ‘Het Beleg van Maastricht door Parma in
1579’.
Met stipte nauwkeurigheid geeft hij weer de maatregelen, door de belegeraars
genomen om de stad te bemachtigen, de middelen tot welke de belegerden hun
toevlucht hebben genomen om de verwoede aanvallen te weerstaan.
Door hem zelven saamgestelde teekeningen en kaarten geven een duidelijk
overzicht van de legerplaatsen der belegeraars, van de forten, loopgraven, versterkte
punten, zoowel binnen als buiten de muren der vesting, van de plaatsen, waar de
gevechten tusschen belegeraars en belegerden hebben plaats gehad, tot op het
sten

oogenblik, dat het den vijand eindelijk mocht gelukken, den 29
Juni 1579 na een
belegering van ruim 3 1/2 maand en in weerwil van den onversaagden moed der
Maastrichtenaren, de stad stormenderhand te veroveren.
Dyserinck stelt zich geen partij aan de een of andere zijde; Hij geeft slechts weer
de feiten, zooals ze werkelijk gebeurd zijn.
Zijn werk is geen heldendicht, geen lofzang, maar geschiedenis.
Zijn voorliefde voor de stad zijner inwoning en voor hare geschiedenis blijft hem
trouw, zelfs gedurende de dagen zijner reizen in buitenlandsche gewesten,
gedurende de dagen van ontspanning.
Zoo schrijft hij in het van zijn hand verschenen ‘Een weinig bekend schilderij van
de Belegering te Maastricht door de Luikenaren in 1408’, eveneens opgenomen in
de Publications de la Societé Historique: ‘In de maand Augustus van het jaar 1907
bezocht ik het oude Beiersche stadje Rothenburg op den Tauber.
Onder de vele bezienswaardigheden van deze stad moet in de eerste plaats
genoemd worden het Rathaus, een prachtig renaissance gebouw.
De groote zaal van dit gebouw, de zoogenaamde Kaisersaal,
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is versierd met een aantal groote schilderijen, die heldenfeiten voorstellen van
Beiersche vorsten.
Deze schilderijen zijn afkomstig uit de Schleisheimer Gemäldegalerie.
Een dezer schilderijen trok bizonder mijn aandacht; het was een groot doek, naar
schatting 3 bij 6 meter.
Op den achtergrond een brandende stad met links een berg, op den voorgrond
strijdende ridders en een algemeen handgemeen.
Daar ik in de meening verkeerde, dat van deze schilderij reproducties zouden zijn
te krijgen (ik had ze reeds van andere schilderijen op het raadhuis gezien) verzuimde
ik de noodige aandacht aan het onderschrift te wijden en herinnerde ik er mij van,
dat het een Beiersch Vorst was, die in Maastricht belegerd werd.
Mijn verblijf te Rothenburg duurde slechts kort; ik was dus niet in de gelegenheid
om ter plaatse een onderzoek in te stellen.
In Holland teruggekomen stelde ik den heer A.J.A. Flament, Rijksarchivaris in
Limburg, in kennis met het bestaan van het schilderstuk.
De heer Flament deelde mij mede, dat het bestaan er van hem en vermoedelijk
ook aan vele Nederlanders onbekend was; uit mijne beschrijving meende hij te
moeten opmaken dat het eene episode moest zijn uit het beleg van Maastricht in
1407 of 1408, toen de prins bisschop, de elect van Luik, Jan van Beieren, naar
Maastricht de wijk had genomen.
En nu is in Dyserinck, de wensch, het vurig begeeren om zekerheid te verkrijgen
van hetgeen tot op dit oogenblik slechts een vermoeden mocht heeten.
Hij richt zich met een schrijven tot den directeur der Schleissheimer Gemälde
Galerie met verzoek om hem de gewenschte inlichtingen te verschaffen, waaraan
deze bereidwillig voldoet met de mededeeling dat het bewuste schilderij een
afbeelding is van de belegering te Maastricht, waar Jan van Beieren, jongste zoon
van onzen Alverbeider Albrecht van Beieren en broer van onzen graaf Willem VI,
na door de Luikenaren uit hun stad verjaagd te zijn, zijn toevlucht had genomen.
Hij stelt alle pogingen in het werk om een photographie van het schilderij te krijgen,
doch is hierin niet mogen slagen, zooals blijkt uit zijn schrijven ‘ik ben dus tot mijn
spijt niet in de gelegenheid aan de lezers van de Publications eene afbeelding van
dit voor de Maastrichtsche geschiedenis zoo belangrijke schilderij aan te bieden’.
Zijn meest uitgebreide werk is geweest ‘De Militaire Gouverneurs van Maastricht
van 1567-1794’.
Van niet minder dan 29 mannen, die gedurende deze twee honderd zeven en
twintig jaren aan het hoofd onzer stede hebben gestaan geeft hij de levensberichten;
hij vermeldt de
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namen der geslachten, waaruit zij zijn gesproten, hun geboorten, hun huwelijken,
hun overlijden en begrafenissen, hun regeeringsdaden gedurende hun bewind, den
toestand der stad, waarover zij het bevel voerden, het bedrijf, het leven der inwoners
aan hun onderworpen enz. enz.
Het boek is versierd met tal van portretten dier mannen, waarvan enkele hem
welwillend voor dit doel zijn afgestaan, andere, welke hij uit eigen beurs heeft betaald.
In een bijgevoegde lijst geeft hij niet minder dan veertig werken aan, als bronnen,
welke hij heeft moeten raadplegen om dit belangrijk en tevens belangwekkend opus
in het licht te geven.
Nog kan ik de aandacht vestigen op zijn bijdrage: ‘Algemeen overzicht van de
grondvesting van het Nederlandsch bestuur in de provincie Limburg in de jaren
1814 en 1815’ in het Historisch Gedenkboek der herstelling van Neerlands
onafhankelijkheid’ in 1913 uitgegeven onder het patronaat der Commissie voor
Geschied- en Oudheidkunde van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
onder leiding van den gep. Luitenant-Generaal G.J. Koolemans Beijnen. Ook dit
werk getuigt van diepe, ijverige en omvangrijke studie.
In de Maasgouw, Limburgsch Jaarboek voor Geschiedenis, Taal en Kunst, prijken
verscheidene kortere mededeelingen van zijn hand.
Hij was eveneens medewerker van ‘Gegevens voor het Nieuw Nederlandsch
Biografisch woordenboek’ onder redactie van Dr P.C. Molhuijsen en Prof. Dr P.J.
Blok.
In 1901 werd hij den eersten October door het krijgskundig archief van den
generalen staf werkzaam gesteld tot het doen van krijgsgeschiedkundige
nasporingen, voornamelijk betreffende het tijdvak 1795-1814.
In de volgende jaren heeft hij zijn onderzoek uitgebreid tot de Archieven van Weert
en bovendien te Maastricht verschillende periodes 1665-66, 1672-78, 1697-1713,
1748-1787 aan een nadere beschouwing onderworpen. In October 1904
overgeplaatst naar Breda aan de Koninklijke Militaire Academie heeft hij sedert dien
slechts in verloftijd te Maastricht kunnen arbeiden, tot hij in 1909 aldaar als kapitein
is teruggekeerd.
Van dit oogenblik af tot 1914 heeft hij de raadsnotulen bewerkt, voor zooverre
deze militaire bijzonderheden bevatten en wel van 1496-1787 (o.a. beleg door Parma
1579, Prins Maurits 1634) enz.
Na afloop der mobilisatie is hij (1925-1930) begonnen met een onderzoek der
trouw- en doopregisters en het vervaardigen van genealogische fiches, een en
ander betreffende het garnizoen Maastricht in den loop der tijden.
Op deze wijze werden vele waardevolle gegevens verkregen. Zijn arbeid mocht,
zooals mij blijkt uit het mij toevertrouwd dossier, zich verheugen in bizondere
waardeering van de zijde van het krijgskundig archief.
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Dyserinck heeft gewerkt met ontembare geestkracht. Hij heeft in zijn woning een
lift laten maken, omdat hij na het verlaten van het ziekenhuis niet meer in staat was
de enkele treden van den trap te bestijgen, die naar zijn kamer leidden.
Niettemin heeft hij elken dag het moede, afgetobde lichaam gestuwd, gesleept
naar het slechts enkele minuten van zijn huis verwijderd Rijksarchief, elk oogenblik
stilstaande, hijgend, naar adem snakkend om te voltooien de taak, die hem dierbaar
was.
Eindelijk, eindelijk heeft zijn schier onverwinbre wil toch het hoofd moeten buigen
voor het niet meer kunnen, voor de hem neervellende onmacht.
In October 1929 heeft hij weer de kalme rust moeten zoeken in het Maastrichtsch
ziekenhuis, dat hij slechts enkele maanden te voren had verlaten.
Ditmaal zou hij er werkelijk vinden de rust, de eeuwige rust.
den

Den 12

April 1930 is hij overleden.

den

Den 16 April hebben zijn beide zusters, zijn hospita, tevens zijn trouwe,
zorgvuldige verpleegster, Mej. Vaesen, zijn beide neven, de heeren Dyserinck, zijn
stoffelijk omhulsel naar den doodenakker geleid, gevolgd door een talrijke schare
van vrienden en vereerders.
De Majoor Motké heeft namens het leger in waardeerende woorden den braven,
plichtgetrouwen, dapperen krijgsman herdacht, de adjudant-onderofficier Van der
Kruchten heeft namens zijn kameraden een dankbare hulde gebracht aan den
humanen, eerlijken chef; enkele vrienden hebben met van diepen weemoed
getuigende woorden afscheid van hem genomen.
Treurend, in stille droefheid, nochtans gelenigd door dankbare herinnering,
staarden allen na den met bloemen bedekten kist, die langzaam daalde in de diepe,
donkere kuil.
Een soldaat, waarop het Nederlandsche leger trotsch mocht zijn, een bekwaam,
kundig, nauwgezet geschiedschrijver, een trouwe vriend was heengegaan.
Dyserinck, ridder der Orde van Oranje Nassau, was gerechtigd tot het dragen van
het eereteeken met gesp voor belangrijke krijgsbedrijven, en van het eereteeken
voor langdurigen dienst als officier.
Hij was lid van het Genealogisch Heraldisch Genootschap de Nederlandsche
Leeuw en bestuurslid van de Stichting van het Kasteel van Valkenburg, daartoe
benoemd door den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
L.H.J. LAMBERTS HURRELBRINCK.
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Levensbericht van Mr Dr J.C. Overvoorde.
1865-1930.
Meermalen, als ik in de laatste kwarteeuw met Overvoorde samen was, en ook nu,
nu ik trachtte zijn beeld vóór mij te halen, drong zich de gelijkenis aan mij op aan
wat in onze voorstelling een oud-Hollander is, dat complex van eigenschappen en
eigenaardigheden in verschijning en wezen, dat wellicht in de historie zijn zuiver
prototype niet heeft, maar waaromtrent bij de meesten van ons geen onzekerheid
bestaat. Dit wil niet in de eerste plaats zeggen, dat Overvoorde in ons
zeventiendeeeuwsche Holland een rol zou gespeeld hebben gelijk aan die, welke
voor hem in onzen tijd was weggelegd, - nog veel minder, dat hij beter in het verleden
zou gepast hebben, dan in het heden! Het zien van de gelijkenis heeft een anderen
zin, en wil wel voornamelijk duidelijk maken, dat in Overvoorde in sterke mate juist
die deugden, en ongetwijfeld ook wel die gebreken, tot uiting kwamen, waarvan de
aanwezigheid onze voorvaderen, naar ons begrip, karakteriseert. Reeds zijn uiterlijke
verschijning wekte de gedachte. Vooral zóó, als wij haar gekend hebben in haar
volle kracht, vóór de zware ziekte van acht jaar geleden zijn rug had gebogen en
zijn gang gemaakt had als die van een veel ouder man. Toen stond de wat ruige
kop kloek op de vierkante schouders, het stevige lijf vast op de beenen; dat was
zoo een van die menschen, voor wie men instinctmatig opzij gaat. En de
onverschilligheid, waarmede de kleeren gedragen werden, het gemoedelijke
aschmorsen uit de vrijwel onsterflijke sigaar, versterkten den indruk van een zekere
plompheid, waarmede te botsen gevaarlijk wezen kon.
Inderdaad hij ging, ook in figuurlijken zin, niet gauw uit den weg, en wie bij hem
verzet vond, had het niet gemakkelijk. Hij had dit met zoo'n ouden zeebonk gemeen,
die zijn schip door stormen en gevaren te brengen wist daar, waar de lading veilig
zou zijn. Van moederszijde stamde hij trouwens uit de bevolking van onze
Noordzeekust, een ras, dat voor geen kleintje vervaard,
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in notendoppen van schepen aan de Nederlandsche vrachtvaart van Riga tot
Lissabon had deelgenomen. Hij telde onder zijn voorvaderen bijv. den verdienstelijken
Scheveninger Jacob Pronk, aan wiens onverschrokkenheid tijdens de Fransche
overheersching en aan wiens kloek en verstandig optreden in de Novemberdagen
van 1813, de zaak der onafhankelijkheid meer te danken heeft dan vaak is erkend
en die bovendien in de eerste jaren daarna den grondslag legde voor een nieuwe
ontwikkeling van zijn dorp als badplaats.
Doch, dat eenigszins ruige was slechts buitenkant. Hij, die Overvoorde nader
heeft leeren kennen in het persoonlijk verkeer, die gezien heeft, hoe hij met kinderen
wezen kon, met welk een hartelijke belangstelling, met welk een goedmoedigheid
hij in den intiemen kring van familie en vrienden optrad en zorgde, hij weet, dat hier
een teederheid woonde, die echter in het gewone maatschappelijke verkeer
verborgen gehouden werd.
Dit laatste heeft Overvoorde vaak doen misverstaan en is niet zelden oorzaak
geweest, dat hem vriendschappelijke waardeering onthouden werd, waar hij die ten
volle verdiende, en dat hij menschen van zich vervreemdde, wier gelijke gezindheid
en belangstelling hen met hem nauw hadden moeten verbinden.
Aan den anderen kant heeft het sommigen, die erdoorheen hebben kunnen zien,
sterker aan hem gebonden, ondanks de moeilijkheden, die in den persoonlijken
omgang met hem niet steeds konden uitblijven. Want Overvoorde was allerminst
een vlot en gemakkelijk man; hij verstond de kunst niet om iets langs zijn kant te
laten gaan en allereerst te zoeken wat anderen met hem verbinden moest, in plaats
van de tegenstellingen te accentueeren.
Maar dit was, naar ik het zie, de keerzijde van deze zijner deugden: de trouw aan
het aangenomen beginsel, en van die andere: doorzettingsvermogen. Bovendien:
weinigen hadden zijn plichtsgetrouwe arbeidzaamheid, dat nooit aflatend werken,
die in het aangezicht van den dood zelfs onbreekbare hardnekkigheid, en wat hij
zoodoende van zich zelf vergde, eischte hij ook - en niet altijd tot hun genoegen! van anderen. Tenslotte, hij was van aanleg in sterke mate opbouwer en organisator;
en zij, die deze gave hebben, zien vóór zich wat ontstaan moet en hoe daarvan de
ontwikkeling moet zijn; dat geeft hun de kracht te volbrengen, wat zij zich hebben
voorgenomen. Maar dat maakt hen ook weinig toegankelijk voor de denkbeelden
van hen, die den opbouw iets anders willen of die der organisatie in den weg staan.
Ook hier een voortreffelijke deugd met haar keerzijde, die oorzaak kan zijn van
miskenning, teleurstelling en verdriet.
Toen ik Overvoorde leerde kennen, was hij volop in den arbeid. Zijn Leidsche
werk, als archivaris en als directeur van de Lakenhal legde beslag op hem, omdat
organisatie bij beide zeer noodig
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was; daarnaast was hij de secretaris en de ziel van den kort te voren door hem
opgerichten Oudheidkundigen Bond. Toen hij weinig later de hem toekomende
plaats als voorzitter innam, volgde ik hem op in het secretariaat. De jaren, daarna
van geregelde samenwerking, èn voor de zaken van den Bond èn voor die van het
‘Bulletin’, hebben mij Overvoorde leeren kennen en waardeeren om zijn scherp
inzicht, zijn klaar verstand, zijn onvermoeide arbeidzaamheid en niet het minst zijn
hartelijke en trouwe vriendschap, een vriendschap, niet ontwricht, ook al gingen
onze inzichten meermalen uiteen.
Dit was Overvoorde's hoogtepunt. Kort te voren had hij in Johanna Gordon een
echtgenoote gevonden, die hem niet slechts met hare toewijding, maar ook door
groote belangstelling voor al wat zijn werk betrof een geluk schonk, dat zijn lange
vrijgezellentijd hem nog dieper waardeeren deed.
Het presidium van den Oudheidkundigen Bond, dat was de plaats, waar de
beteekenis van Overvoorde te midden zijner vakgenooten het best te beoordeelen
viel, ook al was zijn ambtelijk werk van dieper en blijvender beteekenis. Maar eene
figuur als de zijne, wat zwaar in hare bewegingen, zou in het wetenschappelijke soms zoo buiten-maatschappelijke - werk moeilijk die kans tot schitteren gekregen
hebben, welke zij behoefde om in haar volle waardij tot haar recht te komen. Hemzelf
onbewust wellicht, was dit de reden, waarom hij zoo sterk aan dit voorzitterschap
hing, waarom het gedurende jaren wel zóó was, dat, als volgens de statuten een
periode van onbenoembaarheid optrad, deze toch altijd als een interregnum werd
gevoeld. En waarlijk, wanneer de Oudheidkundige Bond als organisatie vrijwel alle
vakgenooten omvat, als alle oudheidkundige vereenigingen, alle geschiedkundige
verzamelingen erbij zijn aangesloten en tal van particuliere belangstellenden uit alle
deelen des lands zijn leden en correspondenten zijn, wanneer deze organisatie in
deze dertig jaren aan de belangstelling en waardeering en daardoor aan het behoud
van Nederlands monumenten onschatbare diensten bewezen heeft, dan is dat niet
alleen aan Overvoorde's initiatief, maar vooral aan zijn stagen en trouwen arbeid,
zijn steeds op den uitkijk en zoo noodig ook op de bres staan, voor een overgroot
deel te danken.
Overvoorde heeft dat werk ook elders kunnen verrichten: als lid der
Rijksmonumentencommissie sedert hare oprichting, ook later als lid van de
Provinciale Archaeologische Commissie voor Zuid-Holland die ook aan zijn initiatief
haar ontstaan dankte. Ook hier wel weder, laat ik zeggen, wetenschappelijker en
definitiever arbeid, maar het rijker geschakeerd gebied, de ruimer organisatie, het
propagandistisch karakter van den Bond hadden voor hem toch meer bekoring. Dat
hij zich door dat alles als Bondsvoorzitter gegrepen voelde, gaf hem aan den anderen
kant een kracht, welke hem boven anderen uitheffen kon.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1930

73
Hoe zijn werk en positie hem reeds op zijn veertigste jaar op deze plaats recht
gaven, kan ons een overzicht van zijn vóórgaande ontwikkeling geven.
Overvoorde, Jacob Cornelis, was 19 December 1865 te Rotterdam geboren. Zijn
vader, Jacob Overvoorde, uit een oude Westlandsche familie (Rijswijk), was
wijnhandelaar te Maassluis en gehuwd met zijn nicht Adriana Antoinette Elisabeth
Pronk. Overvoorde was nauwelijks drie jaar toen zijn vader stierf; zijn oudere, eenige
zuster stierf jong; uit vrees voor zijn gezondheid bracht hij als jongeling een winter
door in Davos. Het is, ook voor het begrijpen van zijn persoonlijkheid, van beteekenis
te weten, hoe daardoor reeds van zijn vroegste jeugd af de trouwe, wat angstige
zorg van een moeder, zijn opvoeding heeft geleid.
Na afsluiting van zijn gymnasiumtijd volgde een studie in de rechtswetenschap,
die hij ook tot die der staatswetenschappen uitbreidde, en waarbij zijn historische
belangstelling tot uiting kwam door het zich verdiepen ook in de ontwikkeling van
het oude recht. De dissertatie (met stellingen) die hem in 1891 de beide doctoraten
deed verwerven, getuigde van deze gerichtheid. Zij behandelde ‘De Ontwikkeling
van den Rechtstoestand der Vrouw, volgens het Oud-Germaansche en
Oud-Nederlandsche Recht’.
Na zijn doctoraal examen had hij zich bij de Heidelbergsche Universiteit
ingeschreven, vooral om er rechts-historische colleges te volgen. Hij had er groote
verwachtingen van, die in het eerste semester dan ook niet werden teleurgesteld.
Toen moest hij tot zijn spijt afbreken; immers hij meende, dat hij een hem geboden
kans niet mocht laten voorbijgaan.
Het was die op een werkkring, welke met zijn historisch-juridische belangstelling
strookte door zijn aanstelling als ‘rechtskundig ambtenaar’ bij het Utrechtsche
Gemeente-archief. (1890). Het Utrechtsche Gemeente-archief stond toen onder
leiding van Mr. S. Muller Fzn., den man, die aan de archivarissen en aan de
archiefwetenschap nieuwe banen gewezen heeft. Wie het archivariaat als werkkring
begeerde, kon geen beter leerschool vinden dan die te Utrecht, en Overvoorde
heeft, door hetgeen hij als archivaris van Dordrecht en Leiden tot stand bracht, de
juistheid daarvan bewezen. Trouwens leermeester en leerling waardeerden elkaar
wederkeering, en al zijn - wat, wie beiden gekend heeft, geen oogenblik zal verbazen
- de botsingen niet uitgebleven, er is tusschen hen levenslang een druk en hartelijk
verkeer blijven bestaan; Overvoorde had bewondering voor het geniale, het
oorspronkelijke in Muller, en deze op zijn beurt vertrouwen in het solide, rustige en
scherpzinnige van Overvoorde's oordeel. Geen wonder, dat reeds de enkele jaren,
die hij in Utrecht doorbracht, voor het Utrechtsche archief en voor de kennis van de
zoo belangwekkende Utrechtsche economische geschiedenis rijke vrucht droegen.
Mr. Muller had hem aangespoord tot het bijeen-
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brengen van al wat zou kunnen bijdragen tot de kennis van de positie der Utrechtsche
gilden, die op het bestuur der bisschopstad zulk een overwegenden invloed hebben
uitgeoefend. Overvoorde had dit omvangrijke werk slechts gedeeltelijk voltooid, toen
zijn benoeming tot archivaris van Dordrecht hem dwong het te laten rusten, maar
er werd een modus van samenwerking gevonden met zijn opvolger Mr. Joosting,
waarvan het resultaat was, dat in 1896 de voor de kennis der middeleeuwsche
historie van Utrecht zoo bijzonder gewichtige bronnenpublicatie ‘De Gilden van
Utrecht tot 1528’ onder hun beider naam als deel 19 der Oud Vaderlandsche
Rechtsbronnen verschijnen kon. De zeer omvangrijke en de ontwikkeling van de
rechtspositie en van de economische beteekenis der gilden voortreffelijk schetsende
Inleiding (1897) is voor een groot deel van Overvoorde's hand.
Deze was intusschen reeds in 1892 (benoemd 15 Dec. 1891) naar Dordrecht
gegaan om de leiding te nemen van het archief van de oudste en ‘eerste’ stad van
Holland. Zijn voorganger, de heer A. van de Weg Czn. was een toegewijd locaal
historicus geweest, die zich eenige uren per week voor het archiefbeheer beschikbaar
gesteld had; thans voor het eerst kwam een juridischhistorisch geschoold man met
praktijk, verworven bij een voorbeeldig geordend archief. Overvoorde vond daar
zeer weinig voorbereid, en, zooals dat dan meestal is, zeer veel van de oude
ordening verstoord, wel rijke hulpverzamelingen van boeken en prenten, maar ook
deze min of meer ongeordend. Hij moest beginnen met de lijnen te trekken,
waarlangs het inventarisatie-werk zich zou dienen te bewegen, wilde men komen
tot een ordening, welke beantwoordde aan de beginselen, waarvan hij te Utrecht
had leeren uitgaan en die door de Ver. van Archivarissen waren aanvaard. In 1892
al had hij een betere, aan de eischen beantwoordende bewaarplaats weten te
veroveren, en was er een begin gemaakt met de beschrijving van de kleinere
archieven, die van het hoofdarchief voorbereidend.
Intusschen is zoo iets van langen adem en de archivaris, die in een stad als
Dordrecht zijn positie nog moest vestigen, mocht zich niet tot dit studeerkamerwerk
bepalen: er moesten meer tastbare bewijzen van zijn bezigheid voor den dag
gebracht worden. Reeds in 1895 had Overvoorde zijn publicatie over de ‘Rekeningen
van de Gilden van Dordrecht, 1438-1600’, gereed, in 1898 kon de Catalogus van
de Bibliotheek der Gemeente Dordrecht verschijnen, waarop in 1899 de Catalogus
harer Prentverzameling volgde. In de Rechtsbronnen gaf hij ‘De Oude rechten van
Putten’ uit, en binnenskamers kon hij, door eenige belangrijke rapporten aan het
Gemeente-bestuur, toonen wat hij waard was.
Ook in het leven buiten het archief trad hij op; de vereeniging Oud-Dordrecht telde
hem onder haar meest werkzame oprichters en bestuursleden en toen de organisatie
van het kleine historische
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museum op de Groote Hoofdspoort zijn krachten vroeg, wijdde hij zich daaraan met
overtuiging.
Een bijzondere plaats in dit soort werkzaamheden nam de tweede te Dordrecht
in 1897 georganiseerde Tentoonstelling van Oude Kunst in, aan welker
totstandkoming en inrichting Overvoorde een belangrijk aandeel had.
Deze bemoeiingen brachten, naar het mij wil voorkomen, den tot nu toe
hoofdzakelijk in de perkamenten-wereld der archieven bezig geweest zijnde, in
nauwere aanraking met de kunst der tijden, waarop zich zijn historische belangstelling
richtte. Dit, en het dagelijks aanschouwen van de zoo talrijke, fraaie oude gevels
en andere monumenten der oudvaderlandsche architectuur, deden in Overvoorde
de behoefte ontwaken zijn bemoeiingen niet alleen incidenteel, maar ook
systematisch tot dat andere soort van historische documenten uittestrekken. Een
reis naar de Middellandsche zee, waarbij Griekenland en Constantinopel bezocht
werden, werkte in dezelfde richting, zooals uit de brieven, die hij erover schreef aan
de Dordrechtsche courant, blijken kan. Dit systematisch-zich-bezighouden, dat
Overvoorde kenmerkte, bracht hem uit zijn aard tot den wensch om het niet tenhalve
te doen en hij zag daarvoor een, het gansche land omvattende, organisatie als een
noodzakelijkheid. Dit was de aanleiding tot de met succes bekroonde pogingen tot
oprichting op den 17 Januari 1899 van den Ned.-Oudheidkundigen Bond, welks
beteekenis voor zijn persoonlijke ontwikkeling ik hierboven reeds met enkele woorden
heb aangegeven.
Een van Dordrechts belangrijkste monumenten, de Groote Kerk, profiteerde reeds
terstond van Overvoorde's, zich steeds in daden omzettende, belangstelling; hij
slaagde erin, dat de restauratie ervan werd ter hand genomen en hij was sedert
steeds de voorzitter van de Commissie, die voor dit doel ijverde. Hij kon dit werk
niet uit het oog verliezen, al had hij ook de Merwestad verlaten.
Immers intusschen waren Overvoorde's dagen te Dordrecht geteld. De dood van
den Leidschen archivaris Mr C.M. Dozy had een vacature doen ontstaan aan het,
met Amsterdam, belangrijkste der Hollandsche stadsarchieven. Was het wonder,
dat Overvoorde het overgaan naar de academiestad ambieerde? Evenmin als dat
men daar bleek prijs te stellen op zijn bekwaamheid en zijn werkkracht. Den 1 Mei
1901 aanvaardde hij de leiding van het onder zijn voorganger naar het nieuwe
archiefgebouw aan de Boisotkade overgebracht archief. Het is daar, in dat aan zijn
doel goed beantwoordende, maar wat ongezellige gebouw, in een op den Singel
uitziende, echte ‘werk’-kamer, dat Overvoorde in de verdere jaren zijns levens het
voornaamste van zijn arbeid heeft verricht; het is daarheen, dat hij zich nog twee
dagen vóór zijn dood heeft laten brengen, om - in een stoel de ongemakkelijke trap
opgedragen - toch nog maar te kunnen doorwerken aan
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den inventaris van het uitgebreide archief, dien hij vóór het bereiken van den
pensioenleeftijd wilde voltooid hebben.
Naast het archiefbeheer voerde hij het bestuur over het Stedelijk Museum ‘De
Lakenhal’, maar, al mocht in den loop der jaren deze arbeid in omvang en in
beteekenis toenemen, tenslotte zelfs zeer veel van zijn krachten en tijd vergen,
Overvoorde is steeds het oude vak zijner keuze als zijn voornaamste werk blijven
beschouwen. Volkomen terecht, het was het en zal het in de toekomst blijven. Dáár,
door den algemeen ordenenden arbeid van het rijke materiaal volgens de beginselen
der moderne archief-wetenschap, in de volledige inventariseering van het eigenlijk
stadsarchief en van verschillende der kleinere gedeponeerde archieven, is een
afgerond geheel verkregen, dank aan een wetenschappelijke prestatie van
beteekenis, welke voortaan de grondslag zal zijn voor elk onderzoek in dezen schat
van geschiedbronnen. Ook hier, als te Dordrecht, zorgde hij, dat, - terwijl de
archiefordening, welke een werk van zeer langen duur is, ondernomen werd, - voor
de ordening van de bibliotheek over Leiden en omgeving; de catalogus kwam in
1904 van de pers (suppl. in 1919), daarna voor die van de prentverzameling d.w.z.
de plaatsbeschrijving van Leiden; de catalogus volgde in 1906 (suppl. in 1920).
Daarna kwamen de inventarissen van kleinere archieven: die der Gasthuizen (1913)
die der Stadsheerlijkheden en van de Vroonwateren (1914), die van de Kerken, (2
dln. 1915); die van de Kloosters (2 dln. 1917) tenslotte die van de Gilden en Beurzen
en die van de Rederijkerskamers (1922); die van het eigenlijk stadsarchief was bij
zijn dood bijna voltooid.
Een omvangrijk werk, en een dat sterke concentratie eischt; het getuigt van
Overvoorde's bijzondere gaven, dat hij het binnen den duur van zijn ambtelijk leven
op zoo goede wijze heeft tot stand gebracht. Vooral daarom, omdat nog voor zoovele
andere dingen op zijn werkkracht en op zijn gedachten werd beslag gelegd. Daar
was allereerst, ook als ambtelijke plicht, het beheer van de Lakenhal.
Deze taak was niet gemakkelijk, en Overvoorde was er niet voor opgeleid. Hij
stond voor de moeilijkheid om in het oude, voor het doel niet bijzonder geschikte
gebouw, eene verzameling te rangschikken, welke voor een plaatselijk historische
werkelijk zeer rijk was aan objecten van waarde en beteekenis, maar bovendien
ook overvloedig was voorzien van allerlei dingen, die hun eenig belang ontleenen
aan een of ander historisch verband. Geen opgave is in museaal opzicht moeilijker
op te lossen dan deze. Vooral als men slechts over zeer bescheiden middelen te
beschikken heeft en dus niet gaarne bedragen van eenige beteekenis steekt in de
technische verzorging, vitrines, bespanning en derg. Bovendien, Overvoorde was
van nature zuinig, soms in het overdrevene, dit gaf aan zijn geest een zekere
beperking, die op het gebied van museum-beheer soms, zooal niet als gemis aan
qualiteitsgevoel dan wel aan qualiteitswaardeering tot uiting
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komen kon. Ook hier een oud-Hollandsche deugd, maar met een keerzijde; immers
zuinigheid, die de bedachtzaamheid tot besluiteloosheid maakt, houdt op een deugd
voor een museumbeheerder te zijn; en zoo is aanvankelijk de inrichting van de
Lakenhal niet de sterkste kant van Overvoorde's werkzaamheid; al had het museum
ongetwijfeld wat algemeene indeeling, wat systematiek betreft (dit was den archivaris
uitstekend toevertrouwd!) zeer goede qualiteiten, en al dient er dadelijk met nadruk
op te worden gewezen, dat hij door het enorme werk tot stand te brengen van een
Catalogus der Schilderijen (1908) en vooral van een Catalogus der Voorwerpen
(1914) met medewerking van successievelijk prof. dr W. Martin en J.A. Frederiks,
den grondslag legde voor een deugdelijk beheer, en vooral voor een veel meer
vruchtdragend gebruik. Maar tevens, en ziedaar het bewijs van Overvoorde's
bijzondere gaven, den grondslag voor de eigen intensieve bemoeiing met dit deel
van zijn werk. Trouwens het lot was hem in dit opzicht ook zeer gunstig. Terwijl
gedurende de jaren van den Oorlog de ontwikkeling der musea in het algemeen
zeer belemmerd werd, had Leiden het geluk in Mr C.P.D. Pape een maecenas te
vinden, die, beginnende met een gift voor den aankoop der reeds lang voor de
uitbreiding van de Lakenhal begeerde terreinen, eindigde met den geheelen, roijaal
opgezetten uitbouw zelf te laten uitvoeren en op 3 Nov. 1921 aan de gemeente over
te dragen; slechts een klein gedeelte van dezen bouw was noodig voor het
onderbrengen van het legaat aan kunstwerken, door den broeder van den schenker
aan de Lakenhal gemaakt. Het is zeker voor een niet gering deel aan Overvoorde
te danken, dat deze, voor Leiden zoo gunstige, regeling tot stand kwam. Ik mag
echter niet verzwijgen, dat mijn indruk is, dat Overvoorde in te groote vrees voor
het mislukken van het geheel, te weinig gebruik gemaakt heeft van zijn gezag om
het, ook door hem zéér betreurde bederven van het aspect der oude Lakenhal door
het nieuwe gebouw, te voorkomen. Maar hoe dat zij, Overvoorde heeft in de tien
volgende jaren aan de inrichting van zijn groote museum en aan de benutting van
de voor tentoonstellingen beschikbare zalen met energie en met succes gewerkt.
Had hij reeds in 1906 bij de Rembrandtfeesten met de Leidsche
Rembrandttentoonstelling zijn sporen op dit gebied verdiend, met de ruimer
gelegenheid en middelen konden de Jan Steen-tentoonstelling en die van het werk
van Verster tot zéér belangrijke kunstdemonstraties worden. Het is er mij niet om
te doen de verdiensten van hen, die hem bij al deze gelegenheden ter zijde stonden
te ontkennen of zelfs maar te verkleinen, maar deze rustige en vastbeslotene, die
zorgde, dat uitgevoerd werd, wat hij zich had voorgesteld, was zoozeer de geboren
leider, dat men hem bij al wat gedaan werd de eerste plaats liet. Niet altijd uit
genegenheid. Hij heette dan lastig, onhandelbaar, en ongemakkelijk. Hij kon het
zijn en van een zekere koppigheid en eigenwijsheid is hij niet steeds
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vrij te pleiten. Daarin kwamen die eigengereide oud-Hollandsche eigenschappen
voor den dag, waarop ik in den aanvang wees. Maar het is een moeilijke handicap
om van zoo iets den naam te hebben, ook al is de naam erger dan de daad! In dat
opzicht had hij iets gemeen met zijn eersten chef, Mr. S. Muller Fzn. Ook deze had
de reputatie van in den omgang onbruikbaar en onhandelbaar te zijn. De in
werkelijkheid, even als Overvoorde, zachtmoedige man, voelde zich, wetende hoe
men over hem dacht, met anderen nooit geheel op zijn gemak, reageerde onhandig
en de vicieuse cirkel draaide - om een wat gewaagd beeld te gebruiken - bij ons
betweterig en sterk egocentrisch vaderlandsch menschenslag, dikwijls op een stukje
ruzie uit. De tijdgenoot overschat vaak de beteekenis daarvan, de geschiedschrijver
dient het betrekkelijke te voelen en moet er aan voorbij zien: dan staat daar deze
onvervaarde bouwer, die heel goed wist, dat hij fouten maakte en maken moest,
maar die duidelijker dan iets voelde: dat er iets moest worden gedaan, samengesteld,
tot stand gebracht; geen woorden, maar daden. En toch ook; als de weg tot dat tot
stand brengen onvermijdelijk liep langs het compromis, dan werd deze stugge
toegeeflijk, deze zoogenaamd onhandelbare volgzaam of tegemoetkomend!
Ware dit niet zoo geweest, ware de ‘onhandelbaarheids-legende’ inderdaad de
vertolking van een diepere werkelijkheid inplaats van de uiting van een oppervlakkig
psychologisch inzicht, dan zou er niet zooveel zijn tot stand gebracht, dat nauw aan
zijn naam en zijn werk is verbonden. De positieve en stevige, voltooide organisatie
van een zéér groot stadsarchief, de werkelijkheid van een ruim en goed geordend
museum, die beide zaken in het ambtelijk leven bereikt te hebben is inderdaad niet
weinig!
Daarnaast komt het stichten, in werking brengen, productief en sterk maken van
den Oudheidkundigen Bond, waarvan hij zonder tegenspraak een kwart-eeuw lang
de leider en de stuwende kracht was, welks bulletin of jaarboek mede aan zijn
volhouden voortbestaan en groei dankt.
Een der eerste daden van dien Oudheidkundigen Bond was de aandrang bij de
Regeering om een begin te maken met een inventarisatie van de Nederlandsche
Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Als de regeering er een permanente
commissie voor instelt, wordt Overvoorde er niet slechts een der meest toegewijde,
maar ook een der meest actieve leden van. Overvoorde was een, soms wat
woordenrijk, maar toch steeds nuttig vergaderingslid om de scherpte van zijn inzicht
en de deugdelijkheid zijner formuleering. Ook het beschrijvingswerk-zelf trok hem.
Samen met Muller en Kalf werkte hij aan de eerste der Voorloopige lijsten, die van
Utrecht (1908). Hij heeft zeer belangrijk aandeel aan Zuid-Holland (1915), aan
Zeeland (1922), aan Amsterdam (1929); hij heeft de definitieve beschrijving van
Leiden voor de helft persklaar nagelaten. Hij wordt dan ook, als de
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regeeringsbemoeiing met restauratie van bouwwerken opnieuw wordt georganiseerd,
en daarmede de Monumenten-Commissie in twee afdeelingen wordt gesplitst,
voorzitter van de afdeeling voor inventarisatie. Hij doet ook buiten deze officieele
bemoeiingen om veel voor de zaak der monumenten. Met toewijding bijv. arbeidt
hij met S. Gratama aan het ontwerpen van een Nederlandsche monumentenwet;
zijn scherp juridisch verstand vond daarin een welkome taak; iets dergelijks was
het eenige jaren later, dat hem sterk boeide: de samenwerking met prof. van Eysinga
voor de regelen ter bescherming van monumenten in oorlogstijd. Naast dit
binnenkamerswerk zijn er zijn artikelen over Monumenten-recht in het Bulletin (reeds
in 1901), zijn ijveren in en met den Bond voor wettelijke Monumentenbescherming
ten onzent (1910), zijn publicaties: Oude Gebouwen te Dordrecht (1900) en Oude
Gebouwen te Leiden (1907) met een speciaal boek over het Raadhuis (1916), die
dat bewijzen. Ook blijkt dat uit wat hij deed voor de kennis der Nederlandsche
Monumenten buiten Europa (1912), ook vooral Zuid-Afrika (1913) beide vruchten
van de reis om de wereld, die hij in 1910 begon en in het najaar van 1911 beeindigde.
Reeds in Dordrecht voorts drong hij aan op het tot stand komen van een
Provinciale Archaeologische Commissie, hij was ook daarin steeds een kracht van
beteekenis.
Er ontwikkelde zich door al deze bemoeiingen, waarbij de samenwerking van
Bond, Monumenten-commissie, Provinciale commissie in zijn persoon mogelijk was,
een levendige werkzaamheid, een ook anderen aanvurende activiteit, een zich met
volle overtuiging geven aan de groote zaak der redding van onze Nederlandsche
architectonische schoonheid, die een mooi voorbeeld is van zich wijden aan het
algemeen belang.
Wij mogen hier ook een oogenblik stil staan bij hetgeen Overvoorde was als lid
onzer Maatschappij; reeds in 1895 lid geworden, kon hij pas met zijn vestiging in
Leiden een nader contact krijgen, dat vooral in zijn lidmaatschap der Historische
Commissie tot uiting kwam. Hij was een trouw en naar behooren mededeelzaam
bezoeker harer samenkomsten, ondanks zijn vele werkzaamheden en ik heb den
indruk, dat hij den voorzittershamer er van niet eenige malen zou hebben aanvaard,
als hij ze niet bijzonder had gewaardeerd. Hier en in het bestuur van Oud Leiden,
waarvoor zijn toewijding vooral niet minder was, vond hij gelegenheid tot een soort
gedachtenwisseling over de onderwerpen zijner belangstelling, welke in het ambtelijk
verkeer, waar zijn functies hem brachten, wat te zeer moest worden gemist.
Voeg tenslotte bij al deze zoo verschillende werkzaamheden een groot getal
langere en kortere publicaties in tijdschriften, waarvan de hierachter volgende
bibliografie een duidelijk beeld geeft. Er zijn er enkele bij, die samenhangen met
het maatschappelijke vraagstuk, dat ook zijn dissertatie behandelde: de
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rechtspositie der vrouw. Maar de meeste zijn vruchten van wetenschappelijke
bezigheid of speciaal onderzoek op het gebied van zijn werk. Er zijn kerkhistorische
bij, vooral in de eerste jaren, later vele plaatselijk historische, die meestal het
Leidsche jaarboek opnam, tal van besprekingen van monumenten, die hoofdzakelijk
in het Bulletin plaatsing vonden, maar ook in Buiten (Sloopend herboren Nederland)
en elders.
Ik kan niet in bijzonderheden bij deze sterk geschakeerde lijst stil staan; de
systematische indeeling, die ik aan de mij door Mevrouw Overvoorde verstrekte
reeks van titels gegeven heb, stelt in staat om juist de veelzijdigheid van zijn
publicistenwerk te erkennen; op een, niet onbelangrijk en nog niet vermeld deel van
zijn belangstelling moet ik echter nog de aandacht vestigen: de ontwikkeling van
ons postwezen. Hij schreef er een zeer gedocumenteerd boek over (1902) en kwam
later op het onderwerp terug. In 1919 heeft hij zelfs pogingen gedaan tot stichting
van een Nederlandsch Postmuseum, dat hij aan de Lakenhal verbinden wilde; de
onderhandelingen liepen op niets uit. Dat men, nu er tenslotte werkelijk een
Nederlandsch Postmuseum tot stand gekomen is, zijn hulp niet inriep, omdat zijn
gezondheidstoestand dit ongeraden maakte, heeft hem leed gedaan. Zeker om de
zaak, die hem ter harte ging. Maar ook - het was de laatste maal, dat ik hem sprak
zéér kort vóór zijn heengaan en ik voelde den ondertoon in zijn beklag - maar ook,
omdat hij erin meende te zien, dat de buitenwereld omtrent het vermogen van zijn
werkkracht even pessimistisch was als hijzelf zich niet wilde toegeven te zijn.
Dat raakte de heldhaftig gedragen tragedie van zijn laatste jaren.
Reeds in het voorjaar van 1913 had een zeer ernstige en langdurige ziekte zijn
lichaamskracht een geduchten stoot gegeven. Maar hij was daarna, althans in schijn,
weder de oude, tot hij in het jaar 1922 - na de opening van het nieuwe museum wederom instortte en geruimen tijd in levensgevaar verkeerde. De ernstige
hartaandoening, die hem daaruit bleef, is hij nooit meer te boven gekomen. Hij wist
en voelde, dat zijn kracht gebroken was, al werd hij uiterlijk ook weer heel wat beter.
Hij moest zijn tempo verminderen, zich in allerlei opzichten ontzien. En dat terwijl
er nog zooveel te doen, vast te houden en te voltooien was; terwijl er in dezen
wilskrachtigen man nog zulk een drang tot werken, tot verdergaan leefde.
Hij woekerde met de jaren, tenslotte nog met de dagen en de uren. De zorg voor
zichzelf, de zorg voor de werkelijke rust, werd uitgesteld tot nà de voltooiing van
den archief-inventaris, waarmede zijn ambtelijk leven met een gerust geweten zou
kunnen worden afgesloten. Dan zou hij inhalen wat hij nu zichzelf te kort deed. Hij
wilde zich niet bekennen, dat hij zijn werkkracht nog overschatte en dat zijn
onverzwakte geest niet instaat was het veege lijf gaande te houden en mee te
krijgen. Maar hij
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droeg wat hem te dragen gegeven werd met mannelijken moed. Zijn laatste gang
naar zijn archief is er het, in al zijn tragiek, grootsch symbool van. Dat was den
zesden Maart. Twee dagen later is hij in zijn rustig gelegen buitenhuis, zijn geliefde
den

Pauwhof, te Wassenaar overleden. Den 12 werd hij, naar zijn wensch zonder
eenig vertoon, op het stille dorpskerkhof ter aarde gebracht. Er waren - natuurlijk vele ‘officieelen’, er waren - evenzeer natuurlijk - vele vrienden. Het was hun laatste
groet aan een eerbiedwekkende, markante figuur, dien wij allen noode zullen missen
om het voorbeeld van zijn werkkracht en om de qualiteiten van zijn persoonlijkheid.
Den Haag.
H.E. VAN GELDER.
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Lijst der geschriften.
Dank zij de hulp van mevrouw Overvoorde, waarvoor ik haar gaarne mijn
erkentelijkheid betuig, kan een vrij volledig overzicht gegeven worden van wat
Overvoorde geschreven heeft. Het is voor hen, die van deze lijst gebruik maken,
wellicht aangenaam de door hem behandelde onderwerpen en niet de chronologie
als grondslag te hebben eener systematische indeeling.
De met een * gegeven titels zijn die van afzonderlijk verschenen boekwerken.
Eenvoudigheidshalve wordt het Bulletin (later Jaarboek) van den Ned. Oudheidk.
Bond aangeduid met B.O.B. - het Leidsche Jaarboekje met L.B. - het Ned.
Archievenblad N.A.B.

Archiefwezen.
‘Archives Extension’. N.A.B. 1899.
Verslag omtrent de positie der Gemeentearchivarissen; met voorstellen ter
verbetering dier positie en ter verzorging der thans niet of onvoldoend verzorgde
archieven. Met Mr. J.C. Joosting en Dr. H.E. van Gelder. N.A.B. 1910/11.
De rede van den voorzitter op de Jaarvergadering. N.A.B. 1918/19.
Maatregelen in het belang van inzendingen op tentoonstellingen. N.A.B. 1925/26,
blz. 46-49.
Opmerkingen over eene boekbespreking. N.A.B. 1914/15.
Waardeering van archiefstukken door buitenlandsche communisten. N.A.B.
1927/28, blz. 54-55.
Archieven en musea, naar aanleiding v.h. verslag van het Drentsche Rijksarchief.
B.O.B. 1918, blz. 45-48.
*Archieven van de (Leidsche) Gasthuizen. Inventaris en Regestenlijst 1913.
*Archieven van de Leidsche Stadsheerlijkheden en van de Vroonwateren.
Inventarissen en regestenlijsten 1914.
*Archieven van de (Leidsche) Kerken. Deel I en II 1915.
*Archieven van de (Leidsche) Kloosters. Deel I en II 1917.
*Archieven van de (Leidsche) Gilden, de Beurzen en van de Rederijkerskamers.
1922.
Een archiefvondst te Dordrecht. N.A.B. 1899/00.
Een verloren doopboek. N.A.B. 1926/27, blz. 47-48.
Vernietiging van archieven te Leiden, 1566, N.A.B. 1905/6, blz 237.
Archieven van de kloosters, door Mej. Dr. S. Drossaers. N.A.B. 1917/18.
Mr. J.A. Feith, Huisarchief Allersma. N.A.B. 1902/03.
Het archief van Reimerswaal, door Mr. R. Fruin Th. Azn. N.A.B. 1898/99.
Mr. R. Fruin. Het archief der O.L.V. abdij te Middelburg. Museum 1903.
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Mr. R. Fruin. Het archief van prelaat en edelen van Zeeland. Museum 1904.
o

P. van Meurs. De oude gemeentearchieven. (Archievenblad 1901/02, n . 4).
Weekbl. v.d. Burg. Administratie 1902, 20 Sept.
Archief der Gem. Rotterdam, door Dr. H.C. Moquette. N.A.B. 1916/17, blz.
174-177.
Rijksarchieven in de provincie Utrecht. Catalogus v.d. archieven der kleine
kapittelen en kloosters, door Dr. J. de Hullu en S.A. Waller Zeper, onder toezicht
van Mr. S. Muller Fz. N.A.B. 1905/06, blz. 58.
Regesten van het archief der stad Utrecht bewerkt door Mr. S. Muller Fzn. N.A.B.
1896/97, blz. 61-63.
Beschrijving der Utrechtsche Stadszegels (Muller en Schuylenburg). B.O.B. 1917,
blz. 38-39.
Mr. C.P.L. Rutgers. Inventaris van het familiearchief van het geslacht van Ewsum
berustende in het Rijks-archief te Groningen. N.A.B. 1900/01.
Mr. C.P.L. Rutgers. Familiearchief van het geslacht van Bolhuis te Warffum. N.A.B.
o

1902/03, n . 1.
E. de Sagher, notice sur les archives communales d'Ypres et documents pour
e

e

servir à l'histoire de Flandre du XIII au XVI siècle Museum 1899.
*Catalogus van de Prentverzameling der Gemeente Dordrecht. 1899.
e

*Catalogus van de Prentverzameling der Gemeente Leiden. 1 afd.
Plaatsbeschrijving van Leiden 1906.
*Catalogus van de Prentverzameling over Leiden en Omgeving. Eerste Suppl.
1920.
Mr. S. Muller Fz. Supplement op den catalogus van den historischen atlas van
Utrecht. N.A.B. 1905/06, blz. 55-58.
Mr. S. Muller Fzn. Supplement op den catalogus van den topographischen atlas
der stad Utrecht. N.A.B. 1907/08, blz. 127-131.
*Catalogus van de Bibliotheek der Gemeente Dordrecht 1898.
*Catalogus van de Bibliotheek over Leiden en omgeving 1904.
*Catalogus van de Bibliotheek over Leiden en omgeving. Eerste Supl. 1919
De Handschriftenverzameling van Dr. David Flud van Giffen. N.A.B. 1923-24, blz.
163-167 en 1924-25, blz. 71-81.
Dr. K.O. Meinsma. Middeleeuwsche bibliotheken. B.O.B. 1902, blz. 63-65
De collectie De La Court. L.J. 1908 blz. 154-176.

Museumwezen.
Bijeenkomsten van Museumdirecteuren. B.O.B. 1923. blz. 35-36.
Plaatselijke historische en kunstmusea. B.O.B., blz. 138. 1921.
De Nederlandsche Musea. B.O.B. 1916, blz. 223.
Robert de la Sizeranne. Les prisons de l'art, B.O.B. 1899/1900, blz. 78.
De Verzameling Bisschop in het Friesch Museum. B.O.B. 1906, blz. 151-154.
De Collectie-Bisschop in het Friesch Museum. B.O.B. 1915, blz. 66-68.
Dordrecht's Museum. Rederijkerstafereel. B.O.B. 1905, blz. 16.
*Het Stedelijk Museum te Leiden. Afb. en verkl. tekst, met W. Martin. 1902.
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De Lakenhal te Leiden. Buiten 10 jaargang. 1916, blz. 100-103 en 112-115.
*Catalogus der Schilderijen in het Stedelijk Museum de Lakenhal te Leiden. 1908;
de

1918; 3

uitgave 1925.
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de

*Catalogus van Voorwerpen in het Sted. Museum de Lakenhal te Leiden. 1914, 2
Uitgave 1924.
*Brouwers Aardewerk in het Stedelijk Museum te Leiden. 1917.

Monumentenbeschrijving.
*Voorloopige lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst.
Deel I, Utrecht 1908. Met anderen.
*Voorloopige lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst.
Deel III, Zuid-Holland. 1915. Met anderen.
*Voorloopige lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst.
Deel VI, Zeeland. 1922. Met anderen.
*Voorloopige lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst.
Deel V 2. Amsterdam. 1929. Met anderen.
Sloopend herboren Nederland (De kleinere steden en het platteland van
Zuid-Holland). Buiten 1914, blz. 222 vgl.
J. Verheul Dzn. Oude boerenhofsteden in Zuid-Holland. B.O.B. 1929, blz. 176.
Eenige Aanteekeningen over de Zuid-Hollandsche eilanden. B.O.B. 1907, blz.
28-32.
Aanteekeningen over Goeree en Overflakkee. B.O.B. 1907, blz. 196-212.
De Kerkbrand te Alphen, met afb. B.O.B. 1916, blz. 76-80.
M. Révész-Alexander. Die alten Lagerhäuser Amsterdams. B.O.B, 1929, blz. 56.
Dr. Ir. D.F. Slothouwer. Amsterdamsche huizen 1600-1800. B.O.B. 1929, blz. 74.
Het meubilair van de vroegere Remonstrantsche Kerk te Bleiswijk. B.O.B. 1927,
blz. 17-19.
Oude Gebouwen te Delft. B.O.B. 1899, blz. 74-78.
*Oude Gebouwen in Dordrecht, (met anderen) 1900.
Mr. S. van Gijn. Dordracum Illustratum. Deel IV. B.O.B. 1912, blz. 163-166.
Oude gevels te Dordrecht, B.O.B. 1906, blz. 59.
De Lieve-Vrouwe of Groote Kerk te Dordrecht. Oud Holland 1898, blz. 212.
Groote Kerk te Dordrecht. B.O.B. 1903, blz. 217-220.
De Onze Lieve Vrouwe of Groote Kerk. Dordrechtsche Courant 1899, 22 Mei, 5
Juni.
Groote of L. Vr. Kerk te Dordrecht. B.O.B. 1906, blz. 56.
Oude Gevels te Dordrecht. B.O.B. 1906, blz. 59.
Het huis Bethlehem te Gorinchem. B.O.B. 1909, blz. 119-122.
Korte beschrijving der Goudsche Monumenten. B.O.B. 1910, blz. 86-115.
Grafschriften in Stad en Lande, verzameld en uitgeg. door J.A. Feith e.a. B.O.B.
1910, blz. 180-187.
Templa Groningana door C.H. van Rhijn. B.O.B. 1910, blz. 187-188.
Raadhuis te Haastrecht. B.O.B. 1905, blz. 32.
F.A. Hoefer, de Kerk te Hattem. B.O.B. 1901, blz. 45-49.
De St. Antoniuskapel te 's Hertogenbosch. B.O.B. 1906, blz. 181.
Kerkklokken te Hillegersberg. B.O.B. 1910, blz. 159-160.
Muurschilderingen in de Kerk te Hoensbroek, B.O.B. 1910, blz. 234.
*Oude Gebouwen te Leiden, 1907.
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Over Leidsche Gebouwen, Verslag Ned. Taal en Letterk. Congres 1909, blz. 261.
De St. Pieterskerk te Leiden. Het Huis Oud en Nieuw 1907, blz. 133 en 173.
St. Pieterskerk te Leiden. B.O.B. 1908, blz. 228-229.
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De Sint-Pancraskerk te Leiden. L.J. 1917, blz. 1-48.
De toren van de Sint-Pancraskerk. L.J. 1918, blz. 15-18.
*Uit de Geschiedenis van Het Raadhuis te Leiden. Sijthoff 1916.
Het Raadhuis te Leiden. Buiten 1915, blz. 205, 208, 211.
De Verbouwing van het Leidsche Raadhuis in 1595-97, B.O.B. 1908, blz. 11.
De Ruïne (te Leiden). L.J. 1907, blz. 33-47.
De Leidsche Academiegebouwen, N. Rtd. Courant 21 Nov. 1912.
Accijnshuisjes te Leiden. B.O.B. 1909, blz. 29-30.
Burgerlijke Bouwkunst te Leiden. L.J. 1905, blz. 58-90.
Kamerbetimmering en beschilderd behang te Leiden. Buiten 1914, blz. 136-137.
De mooie oude sleutelstad. Ons Nederland, April 1919.
H.D.J. van Schevichaven, Het Stadhuis te Nijmegen. B.O.B. 1903, blz. 31-32.
De Kerk der Ned. Herv. Gem. te Ouddorp (Goeree). B.O.B. 1902, blz. 57-59.
Korte beschrijving van Oudewater. B.O.B. 1910, blz. 119-132.
Huize Torenzicht te Poeldijk. B.O.B. 1912, blz. 48-51.
Het Slot van den Winterkoning te Rhenen. B.O.B. 1902, blz. 74-79.
Rotterdam, de sloopersstad (Sloopend herboren Nederland) Buiten 1914, blz.
164 vlg.
Oude huizen van Rotterdam. B.O.B. 1916, blz. 51-57.
Raadhuis te Rotterdam. B.O.B. 1909, blz. 47-50.
Oude Gevels te Rotterdam. B.O.B. 1914, blz. 23-25.
De Kerk te Rijnshurg. B.O.B. 1901, blz. 41-42.
De abdijkerk te Rijnsburg. Leidsch Dagblad, 17 Aug. 1901.
De ruine van Matenesse bij Schiedam, B.O.B. 1909, blz. 46.
Het Nieuwe Kantongerecht te Schiedam. B.O.B. 1908, blz. 92-97.
Korte beschrijving van Tholen. B.O.B. 1924, blz. 229-240.
Geschilderde Kerkramen in de N.H. Kerk te Vierpolders, B.O.B. 1906, blz. 188.
N.H. Kerk te Voorhout. B.O.B. 1913, blz. 210-212.
N.H. Kerk te Zegwaard, B.O.B. 1907, blz. 134.
Korte beschrijving der Monumenten te Zierikzee. B.O.B. 1921, blz. 83-106.

Ned. monumenten buiten Europa.
Monumenten van Nederlandschen oorsprong in de vroegere nederzettingen buiten
Europa. Neerlandia 1910.
Hollandsche Monumenten buiten Europa. B.O.B. 1912, blz. 144-150.
*Verslag van het onderzoek naar de monumenten van Nederlandschen oorsprong
of onder Nederlandschen invloed ontstaan in de vroegere nederzettingen buiten
Europa, 1912.
*Hollandsche Herinneringen in Zuid-Afrika, in het bijzonder op het gebied der
Monumenten, 1913.
Uit Zuid-Afrika. N.R.C. 6 Dec. 1910.
Uit Duitsch Oost-Afrika. N.R.C. 14 Jan. 1911.
Hollandsche Monumenten in Britsch-Indië. B.O.B. 1911, blz. 105-108.
De Nederlandsche handel in Japan. N.R.C. 7, 8, 9 Oct. 1911.
Nederlandsche plaatsnamen in New-York, naar aanleiding van een artikel in de
N.R.C.
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Groot Constantia. B.O.B. 1926, blz. 7-9.
De doopschotel v.d. Ned. Herv. Kerk te Makassar B.O.B. 1918 blz. 218-220.
Hollandsche Herinneringen te Malakka. B.O.B. 1923, blz. 166.
V.I. van de Wall, De Nederlandsche Oudheden in de Molukken. B.O.B. 1928, blz.
303-305.
Herdenking van de Stichting van Batavia. B.O.B. 1919, blz. 172-174.
De Haan, Oud Batavia, gedenkboek uitgeg. door het Bataviaasch Genootschap
v. Kunsten en Wetenschappen, naar aanleiding van het 300 jaar bestaan der stad
in 1919. B.O.B. 1924, blz. 48-50.

Monumentenbescherming.
Bescherming van Monumenten, B.O.B. 1900; blz. 60-68.
*Wettelijke Monumenten Bescherming, adviezen en voorstellen, aan en van den
Ned. Oudheidkundigen Bond, (met anderen) 1910.
Het daghet in het Oosten, B.O.B. 1914, blz. 230-231.
Mr. J.W. Frederiks. Monumentenrecht. B.O.B. 1912, blz. 218-223.
Monumentenbescherming in Oorlogstijd. B.O.B. 1918, blz. 58-68.
Kunstschutz im Kriege. B.O.B. 1919, blz. 207-213.
De Monumenten-commissie in België, tijdens den oorlog. B.O.B. 1920, 165-166.
In Memoriam Leuven, B.O.B. 1914, blz. 195-198.
De Hessische Wet tot bescherming van Monumenten. B.O.B. 1902, blz. 15-19.
De Pruisische Wet op opgravingen. B.O.B. 1918, blz. 244.
Openingsrede op de Jaarvergadering N.O.B. te Gouda. B.O.B. 1910, bl. 148-153.
Openingsrede Jaarvergadering N.O.B. te Haarlem. B.O.B. 1913, blz. 164-166.
Denkmalpflege in Oostenrijk. B.O.B. 1927, blz. 122-126.
Een belangrijk vonnis. B.O.B. 1899, blz. 146-148.
Een belangrijk vonnis betreffende bescherming van monumenten in Duitschland.
B.O.B. 1909, blz. 22-23.
Dritter Tag für Denkmalpflege te Dusseldorf. B.O.B. 1902, blz. 12-15.
Achtste Tagung für Denkmalpflege te Mannheim. B.O.B. 1907, blz. 210-212.
Rede bij de uitreiking der bekroning volgens het fonds Gijsberti Hodenpijl. B.O.B.
1914, blz. 18-21.
Wandalisme (1573). L.J. 1904, 171-172.

Geschiedenis.
*De Gilden van Utrecht tot 1528. Oud-Vaderlandsche Rechtsbronnen met Mr. J.C.
Joosting. 2 deelen 1896 en 1897.
*Rekeningen van de Gilden van Dordrecht. 1438-1600. Werken Hist. Gen. 1895.
*De beteekenis van Dordrecht in 1572. Dordr. Court. 21 Apr. 1895.
*Ter herdenking van het honderdjarig bestaan van de societeit de Harmonie (te
Dordrecht). (1796-1896).
Uitvaart van Hertog Philips van Bourgondië, te Leiden herdacht op 3 Juli 1467. L.J.
1910, blz. 97-100.
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Beleg, L.J. 1909, blz. 154.
Een 16de eeuwsche boosdoenster. L.J. 1927-1928.
Komst van Prins Fred. Hendrik als student, 1593, L.J. 1909, blz. 155
Broodverkoop door de Stad in 1595. L.J. 1918, blz. 86.
Maatregelen ter bestrijding van het pestgevaar te Leiden in de 16de en de eerste
helft der 17de eeuw. L.J. 1923-1924, blz. 68.
Groote sterfte te Leiden in 1669. L.J. 1911, blz. 37-42.
Leiden en omgeving in 1813. Historisch Gedenkboek oud. red. v. Kool. Beijnen,
1913.
Leiden in 1813. L.J. 1913, blz. 191-226.
Eenige bladzijden over de grenzen van Leiden. L.J. 1929, blz. 1-31.
Huisnamen te Leiden. L.J. 1914, blz. 31-42.
De bebouwing van de Paardesteeg. L.J. 1908, blz. 1-8.
De Rijnsburgsche Straatweg. L.J. 1910, blz. 172-183.
Goede voorgangers van de Juridische faculteit. L.J. 1909, blz. 45-49.
Zorg voor Vlaamsche Vluchtelingen in 1577. L.J. 1915, blz. 82.
Opvordering van metalen in oorlogstijd. L.J. 1918, blz. 76-77.
IJsbreken in 1660 L.J. 1910, blz. 167.
Beplanting van den H. en den L. Rijndijk, 1662, L.J. 1909, blz. 202.
Brandspuiten 1668, L.J. 1909, blz. 193.
De Rijnsburgsche Straatweg, L.J. 1900, blz. 172.
Een zeventiende eeuwsche loterij. Jaarb. Die Haghe, 1909, blz. 404-407.
Hypocras. L.J. 1904, blz. 151-I54.
Opvangen van Bruid en Bruigom. L.J. 1910, blz. 49-50.
De derde Streek. L.J. 1910, blz. 33-36.
Gaaischieten. L.J. 1909, blz. 123-125.
Van reizen en trekken. L.J. 1912, blz. 143-145.
Vroege Paschen. L.J. 1913, blz. 112-113.
Vergankelijkheid. (Rijmen uit het Register v.h. Boekverkoopers gild). L.J. 1912,
blz. 80.
Een historisch-geographische atlas van Noord en Zuid Nederland. Tijdschrift v.h.
Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap, 1899.
De Noord-Oostelijke Doorvaart naar China. Bijdr. en Med. Hist. Genootschap.
Deel XLVII.

Kunstgeschiedenis.
Kunstgeschiedenis als Vak van Onderwijs door Johanna de Jongh. B.O.B. 1903,
blz. 107.
Peintures eclésiastiques du Moyen-âge publ. par G. van Kalcken. B.O.B. 1909, blz.
225-226.
Moderne kerkelijke kunst; Gedenkboek van het St. Bernulfusgilde. B.O.B. 1929,
175.
A.J. Servaas van Rooyen, De Kunstschatten der Schutterij te 's Gravenhage.
B.O.B. 1909, blz. 130.
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Altaar en Schilderijen uit de Kerk der Oud-Katholieken te Leiden. B.O.B. 1927,
blz. 12-16.
De portretten der Hollandsche graven in het Stadhuis te Leiden. O. Holland,
Bredius Album 1915.
Schilderijen in de wachtzaal der schutters. L.J. 1911, blz. 106-108.
De Leidsche schutterstukken. L.J. 1911, blz. 101-105.
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Een weinig bekend Altaarstuk van Cornelis Engebrechtsz. B.O.B. 1911, blz. 303-311.
Een levensschets. (Rembrandt) L.J. 1906, blz. 40-65.
L'Hommage de Leiden à Rembrandt. Les Arts anciens de Flandres 1906.
Uit de laatste levensjaren van Jan Steen. B.O.B. 1926, blz. 148-150.
Eenige bijzonderheden over den Leidschen Schilder Jan Jacobz. v.d. Stoffe. L.J.
1920, blz. 49-64.
Afbeeldingen in oude journalen van zeereizen. B.O.B. 1926, blz. 22-23.
Oude Nijverheid en Kunst op de Tentoonstelling te Dordrecht. Elseviers Maandschr.
1897, blz. 289.
Het Oud-Hollandsche huis door S. Muller Fzn. en W. Vogelsang. B.O.B. 1909,
blz. 228-229.
De inrichting van een patricierswoning te Leiden, in de zestiende eeuw. L.J. 1913,
blz. 94-103.
Proef van de Leidsche Stoelmakers, B.O.B. 1907, blz. I80.
Elias Voet Jr. Haarlemsche goud en zilversmeden en hunne merken. B.O.B. 1928,
blz. 306.
De St.-Servatiusbuste te Maastricht. B.O.B. 1909, blz. 129-130.
Keulsche invloed op de Nederl. goudsmeedkunst. B.O.B. 1909, blz. 221-222.
Het Avondmaalzilver der Rem. Gem. te Nieuwkoop. B.O.B. 1915, blz. 260-273.
Barokskulptuur. B.O.B. 1923, blz. 83.
Beeldhouwwerken naar Chr. de Passe, B.O.B. 1907, blz. 39.
Gebouwen der O.I. Compagnie, Amsterdam. B.O.B. 1928, blz. 17-55.
Gebouwen der W.I. Compagnie, Amsterdam. B.O.B. 1928, blz. 134-157.
Gebouwen der W.I. Compagnie, 's Gravenhage. B.O.B. 1928, blz. 188-190.
Advys ende Oordeel van Heere Jacob van Campen, een vermaert architect over
de modelle van de Nieuwe Marekerk. L.J. 1909, blz. 109-112.
Willem van der Helm's werkzaamheid te Leiden. De Opmerker, 1907.
Rekeningen uit de Bouwperiode van de St. Pieterskerk te Leiden. Bijdr.
Geschiedenis v.h. Bisdom Haarlem. 1906, blz. 61 vlg. en 280 vlg.
De verbouwing van het Leidsche Raadhuis in 1595-1597. B.O.B. 1908, blz. 11-21.
De restauratie van de Leidsche kerkorgels na de beroerten. Oud Holland 1919, blz.
107.
Aenneminge van mr. Jan Philipsz van Velzen, organist (te Leiden) Tijdschr. der
Ver. v.N. Ned. Muziekgesch. 1908, blz. 11.
Vijf Klokjes, geleverd door Willem van Woude voor den Voorslag van het Uurwerk
in den Stadhuistoren te Leiden (1460). Gelre, 1915, blz. 55.
Uurwerk Marekerk (1659) L.J. 1909, blz. 112.
Accordt met meester Huych Hopcoper nopende 't maecken ende stellen van een
uyrwerck opte Pancras Kercke binnen deser stede van Leyden. Tijdschrift der Ver.
v.N. Ned. Muziekgesch. 1908, blz. 14.

Rechtsgeschiedenis.
De ontwikkeling van den Rechtstoestand der vrouw volgens het Oud-Germaansch
en Oud-Ned. Recht (proefschrift), 1891.
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van 16 Aug. 1591, fol. 60). Uit? 1919?
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Mr. A.S. de Blécourt. Het belang van het oud vaderlandsch recht voor dezen tijd
(1917). Weekblad van het recht 26 September 1917.
De rechtstoestand van de huisjes der begijnen op de begijnhoven. Rechtsbronnen,
bl. 1-71.
De Ordonnanties voor de Leidsche Ambachtsbroederschappen. Verslagen en
Mededeelingen van de Ver. tol Uitgave der bronnen van het Oud-Vaderlandsche
de

o

recht, 1914, 6 deel n . V, blz. 537 vlg.
De Leidsche Ambachts broederschappen. Rechtshist. opstellen, aangeb. aan
S.J. Fockema Andreae, 1914, blz. 334 vlg.
Oude rechten van Putten. Verslagen Oud Vaderlandsche Recht, deel III, 1898,
blz. 478.

Kerkgeschiedenis.
Kerkelijke geschillen te Lisse in het jaar 1700. L.J. 1905.
Het hof en de kapel van Jeruzalem gesticht in 1467. L.J. 1904, blz. 40-65.
Het Regularissen Klooster van Sint-Agnes te Dordrecht. Reken. 1451 en
1469-1503. Bijdr. Gesch. v.h. Bisdom Haarlem, 1896, blz. 49, 59.
De rechtstoestand van de huisjes der begijnen op de begijnhoven. Versl. Med.
O. Vad. Recht. 1891.
Statuut van het Begijnhof te Haarlem, over het doen van memorien in de kapel
van het hof (1632, Mei 20). Bijdr. Gesch. Bisdom Haarlem 1893, bls. 336.
Het Kapittel van O.L.V. in de Groote Kerk te Dordrecht. Bijdr. Gesch. v.h. Bisdom
Haarlem, 1904, blz. 327 vlg.
Overeenkomst tusschen de Sint Joosten Broederschap in de Groote Kerk te
Dordrecht en het gilde der vijf neringen aldaar tot het opnemen van het gilde in
genoemde Broederschap. (1485) Bijdr. Gesch. v.h. Bisdom Haarlem, 1894, blz.
260.
Uitspraak van Scheidslieden in een geschil over de verdeeling der memoriegelden
voor diensten in de Sint-Pieterskerk te Leiden. Bijdr. Geschiedenis v.h. Bisdom
Haarlem, 1911, blz. 314,
Het Cistercienser-klooster Marienhaven te Warmond. Bijdr. Geschiedenis v.h.
Bisdom Haarlem, 1911, blz. 1.
Eenige aanteekeningen over Bedevaart als straf. N. Archief v. Kerkgeschiedenis,
1906, blz. 298.
Advies van Burgemeesters en Gerecht van Leiden aan de Staten van Holland
over de Acta van de in 1578 te Dordrecht gehouden synode. Ned. Archief voor
Kerkgeschiedenis, 1912, blz. 117.
Uit de Eerste jaren van de Luthersche Gemeente te Leiden. Ned. Archief voor
Kerkgeschiedenis, 1919, blz. 49.
Oude gebruiken. (betreffende de Abdij Leeuwenhorst) L.J. 1917, blz. 68.

Postwezen.
*Geschiedenis van het Postwezen in Nederland voor 1795, met voornaamste
verbindingen met het buitenland, 1902.
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Een Episode uit de geschiedenis van het Postwezen in Gelderland, 1733-35,
Oud-Holland 1916, blz. 69 vlg.
De Centralisatie van het Hollandsche postwezen in het midden der 18de eeuw.
Bijdr. Vad. Gesch. Oudhk. IV I, blz. 205.
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Sociale vraagstukken.
De opvoeding van natuurlijke kinderen en het onderzoek naar het vaderschap.
Vragen des Tijds. Jan. 1896.
Onderzoek naar het Vaderschap. Belang en Recht, 1 Dec. 1896.
Vaderschap van onechte kinderen, erkenning en wettiging. Belang en Recht 1898,
nr. 45 en 46.
Onderlinge Vrouwenbescherming. Belang en Recht, 1 Dec. 1897.

Personalia.
Dr. P.J.H. Cuypers. B.O.B. 1921, blz. 1.
F. Gordon. L.J. 1925.
In Memoriam C.J. Leembruggen. L.J. 1906.
Mr. Muller's werkzaamheid op Oudheidkundig gebied. N.A.B. 1918.
Jhr. Mr. V.E.L. de Stuers, B.O.B. 1916, blz. 113-118.
A. van de Weg Czn. Oudarchivaris van Dordrecht. N.A.B. 1894.

Varia.
Geschiedk. Tentoonstelling v.h. Nederl. Zeewezen te 's Gravenhage. B.O.B. 1900,
blz. 45-50.
Een Holl. Stad in Sleeswijk-Holstein naar Paul Krause. B.O.B. 1902-1903, blz.
189-192.
Oriënteering van kerken. B.O.B. 1902, blz. 72-74.
Muntvondst te Noordwijkerhout. B.O.B. 1902, blz. 117-118.
Handelingen van het 25ste Nederlandsche Taal- en Letterkundig Congres
gehouden te Gent 28, 29, 30 Aug. 1899, blz. 265,-272, 284-343.
*Reisherinneringen uit het Oosten. Uitgav. van Dordrechtsche courant, 1898.
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Levensbericht van Dr. Jacob Cornelis van Slee
23 September 1841-21 November 1929.
sten

De latere predikant, kerkhistoricus en bibliothecaris werd den 23
September
1841 te Hillegom geboren als zoon van Cornelis van Slee, kostschoolhouder, en
Anna Barbera Geertruida Romeny, eene dochter van Marcelis Bernardus Romeny,
predikant te Montfoort. Het gezin bestond uit Jacobs ouderen tweelingbroeder, uit
eene dochter uit zijns vaders eerste huwelijk met Catharina Maria Schuuring; er
werden na Jacob nog zes dochters geboren. Op tienjarigen leeftijd verloor hij door
een geweerschot zijn linkeroog. Er waren op de kostschool geweertjes, die voor
exerceeren dienden en op zekeren dag in gebruik waren gegeven aan een
rondreizend tooneelgezelschap, dat de ‘Roovers van Calabrië’ zou opvoeren. De
directeur zond ze terug zonder de waarschuwing, dat een ervan geladen was: een
der kostjongens legde in speelschheid op onzen Jacob aan ... dagen lang bestond
er ook vrees voor het rechteroog, dat echter gelukkig behouden bleef. Van Slee
droeg sinds een glazen oog achter een gewonen bril en heeft, naar eigen getuigenis,
daarna weinig hinder van dit ongeluk ondervonden, behalve dat het hem soms een
beroep mag gekost hebben.
In 1855 verhuisden zijne ouders naar Amsterdam en in September had de jongen
het groote voorrecht een leerling te worden van den voortreffelijken dr. Epkema,
van wiens uitnemende lessen wij in zoo menige biografie met warme dankbaarheid
vinden melding gemaakt. Sinds 1860 theoloog aan het Athenaeum, hoorde hij
vooreerst prof. J.C.G. Boot, den klassieken philoloog die het Latijn vlotter sprak dan
zijne moedertaal; voorts Hugo Beyerman, die nederlandsch en geschiedenis gaf
zonder zijne hoorders te kunnen boeien. Hij gaf zijne colleges in een zaal van het
Odeon, waar men aan tafeltjes tegenover elkaar plaats nam, zoodat een deel der
auditores met den rug naar den professor gekeerd zat. Toen eens twee jongelui
aan zulk een tafeltje aan het smousjassen waren, liet de oude heer het spel eerst
voortgaan, maar, toen hij bemerkte, dat degeen, die met zijn rug naar hem toezat
en

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1930

92
in wiens spel hij dus zien kon, een fout beging zeide hij: ‘mijnheer, u vergeet een
derde te roemen van Schoppenheer’. Hebreeuwsch én psychologie gaf P.J. Veth,
de latere beroemde schrijver van het werk over Java, maar met die zielkunde en
wijsbegeerte niet in zijn eigenlijk element.
In het najaar van 1861 deed Van Slee (te Leiden) propaedeutisch en ging toen
de lessen volgen, vooreerst van Willem Moll. Van dezen kerkhistoricus heeft van
Slee onuitwischbare indrukken ontvangen en diepgaanden invloed ondergaan. Ook
aan zijne minzaamheid, de gemakkelijkheid waarmede men tot hem naderde, zijne
gulheid in het boeken uitleenen, zijn wijzen raad dacht hij immer dankbaar terug.
Naast Moll waren toen A.D. Loman en Sytze Hoekstra Bzn. in hun volle kracht. Van
den eerste hoorde Van Slee voortreffelijk geschiedenis van den kanon, van den
tweeden godsdienstwijsbegeerte. Toch trok de moderne theologie hem niet
aanstonds aan; voor een goed deel mag dit de invloed geweest zijn van zijn
hoogvereerden, beminnelijken grootvader Romeny, een liberaal man van den
ouderen stempel (in zijn ring heette hij de ‘liedjeszanger’, omdat hij de Evangelische
gezangen liet zingen!), een ernstig en een opgeruimd man meteen, die zich met de
moderne theologie niet kon vereenigen. Ook toen het oude reeds zijne waarde en
waarheid voor hem verloren had, scheidde van Slee niet zonder weemoed van wat
eens met zijn godsdienstig geloof had samengehangen; sinds behoorde hij uit
ernstige overtuiging tot de moderne richting.
Dit was reeds vóór hij in 1863 (weder te Leiden) candidaats deed en daar toen
bleef studeeren. Hij heeft daar vele vrienden gehad (o.a. P.L. Muller en W. Kosters),
maar onaangenaam was, dat men te Leiden de studenten van het Athenaeum niet
voor vol aanzag en b.v. hunne testimonia van twee jaar gelijkstelde met maar één
aan de hoogeschool. Toch, onvergetelijk bleven hem Scholten's improvisaties,
waarbij hij met den eenen handschoen in de rechterhand (den anderen hield hij
aan) zoo karakteristiek wist te gesticuleeren, de intonaties van zijn stem, zijne
scherpzinnige opmerkingen, zijne vernuftige gissingen, zijne treffende resultaten.
Kuenen's college over moraal scheen hem het schoonste, dat hij ooit had gehoord
en het dictaat bewaarde hij als een ‘kostelijk stuk wetenschap’. Men weet dat
Groenewegen later eene schets van Kuenen's onderwijs heeft gegeven op grond
van eigen en anderer aanteekeningen. Middelerwijl behaalde van Slee een zilveren
medalje voor zijn antwoord op een Utrechtsche prijsvraag over het ‘Onze Vader’;
28 Maart 1865 reikte Doedes den eerepenning uit en noodigde hem aan den
rectoralen maaltijd. Van Slee heeft toen enkele colleges van Opzoomer over
Descartes gehoord, waarvan hij zeer onder den indruk was. Doedes' exegese van
1 Cor. XIV vond hij helder en duidelijk; Ter Haar las op zijn college een deel van
zijn Kerkhervorming voor, met eenige bijzonderheden en anecdotes aangevuld.
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In September 1865 volgde het proponents, en in afwachting van een beroep nam
van Slee de betrekking van hulpprediker te Amsterdam aan. Hij genoot daarbij
groote vrijheid en de hulp der predikanten en dacht later aan dit werk met genoegen
terug. In zijne vrije uren catalogiseerde hij voor Frederik Muller eene verzameling
van 14.000 theologische oraties en dissertaties, in onderscheiden talen o.a. vele
de

Zweedsche, van 't laatst der 16 eeuw af, een arbeid, dien een Engelsch jurist, mr.
Allan, aan Muller had opgedragen. De catalogus verscheen in 300 exemplaren, de
verzameling zelve is naar Oxford of Cambridge gegaan.
Nadat van Slee 3 Januari 1868 was getrouwd met Mejuffrouw Elisabeth Kenno
sten

(zonder eenige feestelijkheid, om den dood zijns vaders op 1

Kerstdag des

den

voorafgaanden jaars) deed hij den 12 intrede te Herwijnen, uit de pastorie van
welke gemeente men zulk een prachtig uitzicht heeft over de breede Waal en het
tegenover gelegen Zuilichem. Hem werden hier drie dochters geboren, van wie de
oudste, 1 1/2 oud, overleed. In dezen tijd begon hij het gevaar in te zien van
studieverwaarloozing en besloot, zonder den omvang van het werk te overzien, een
antwoord te schrijven op de prijsvraag van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap
over het Klooster Windesheim. Zoo vond zijne studie eene bepaalde richting en
ging hij voor de wetenschap niet verloren. Toen hij echter eens aan Acquoy, toen
nog predikant te Zalt-Bommel, enkele boeken over het onderwerp ter leen vroeg,
zeide deze lachend, dat hij ze niet geven kon: Van Slee was bij den duivel te biecht
gekomen! Echter ging hij met zijn arbeid voort, zond het antwoord door een
misverstand te laat in, zoodat het niet kon mededingen, maar gaf het werk in 1873
bij Sijthoff uit als de ‘Kloostervereeniging van Windesheim’ nog vóór het judicium
over de prijsvraag bekend was. Men weet dat Acquoy 30 Juni 1874 werd bekroond
en dat zijn werk het toch ook verdienstelijke boek van Van Slee in de schaduw heeft
gelaten.
In 1873 ging hij naar Oostzaan, waar hij veel voor godsdienstonderwijs en
zondagsschool heeft gedaan, volgens de nieuwe methode van W. Jesse in zijn
bekend boekje, ‘Eene nieuwe leerwijze voor het godsdienstonderwijs’. Als gevolg
daarvan gaf hij zelf in 1879 zijn ‘Leerjaar voor de zondagsschool’ in het licht. Hier
in Oostzaan verzuimde hij de studie niet en hield o.a. wekelijksche voorlezingen
over kerkhistorische onderwerpen, gelijk hij te Rumpt, waarheen hij in 1877
vertrokken was, uitgaf ‘De volksdichter Hans Sachs in zijne betrekking tot de
Hervorming’ (Volksbibliotheek) en in den Evangelischen volksalmanak van 1881
eene studie plaatste over de Rijnsburger Collegianten, aan wie hij later zijn groote
werk wijden zou. In Den Briel, waarheen Van Slee in het voorjaar van 1881
vertrokken was, ging hij voort met de biografische schetsen van Nederlandsche
de

godgeleerden tot het midden der 17

eeuw in Von Liliencron's
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‘Allgemeine Deutsche Biografie’; schreef hij in De Tijdspiegel een gedicht, ‘De
legende van Barthold Schwarz’ (naar aanleiding van het springen der kruitfabriek
te Muiden) en in het Zondagsblad van het Nieuws van den Dag, maar dit reeds 30
Nov. 1879, een ander ter herinnering aan L.R. Koolemans Beynen, den
Noordpoolreiziger, die immers 11 November 1879 te Makassar uit het leven was
heengegaan. Deze dichtader van Van Slee heeft bij meer gelegenheden gevloeid
en daarnaast heeft hij ook de teekenstift gehanteerd, want voor de studie van zijn
Brielschen ambtgenoot H. de Jager over de Fransche gemeente in Brielle (in Bulletin
des Egl. Wall.) vervaardigde hij eene teekening van de kleine kerk, vroeger bij die
gemeente in gebruik, en aan zijn anderen collega, N. van der Tuuk Adriani, bood
sten

hij op zijn 80
jaardag 's mans portret in krijt aan. Hij was in Den Briel lid van de
commissies van toezicht op het middelbaar en lager onderwijs, van het classicaal
bestuur van Brielle en het provinciaal kerkbestuur van Z. Holland, terwijl hij ook
catechiseerde in de afdeeling Maassluis van den Nederlandschen Protestantenbond.
Onze Maatschappij bood hem in 1882 het lidmaatschap aan. Twee harer afgestorven
medeleden heeft hij herdacht, in 1887/1888 dr. R.C.H. Römer, predikant te Deil,
den bekenden schrijver van het ‘Geschiedkundig Overzigt van de kloosters en
abdijen in Holland en Zeeland’ (1854 bij Brill) en in 1903/1904 van den
bovengenoemden H. de Jager, die immers gedurende zijn Brielsch predikantschap
als (onbezoldigd) gemeente-archivaris het archief aldaar geordend, beschreven en
er zeer veel bouwstoffen van uitgegeven had. Inmiddels was Van Slee te Deventer
beroepen, waar hij 24 Augustus 1891 intrede deed, de aanvang van het arbeidzaamst
deel van zijn toch reeds arbeidzaam leven. Want hier zou hij, naast zijn
predikantswerk, als bibliothecaris naam maken.
Vóór 1 Januari 1890 had hij eene beantwoording ingezonden van eene prijsvraag
van Teyler over de Collegianten, maar in October bleek zij de bekroning niet waardig
gekeurd. Directeuren schreven haar opnieuw uit en deze maal, October 1893, werd
Van Slee met algemeene stemmen de gouden medalje of ƒ 400 toegekend. In 1895
kwam het boek bij de Erven F. Bohn van de pers, door de vrijgevigheid van H.H.
Bestuurderen versierd met vier platen, de eerste, uitslaande en prachtig uitgevoerd,
van den dompeldoop, de tweede gelijk de eerste in verkleind formaat, de derde van
de avondmaalsviering, de vierde van eene vergadering in de ‘Oranje-appel’ te
Amsterdam. De eerste vindt men bij Hurd, Geschiedenis van alle godsdiensten, uit
het Engelsch, VII tegenover blz. 450, de eerste, derde en vierde bij Moubach-Picard,
Nauwkeurige Beschrijving VI 308 en tusschen 310 en 311. En deze zijn de origineele,
buitengewoon prachtig koper. Met de verschijning van Van Slee's voortreffelijke
werk was de wensch vervuld van dr. C. Sepp, die in zijne Bibliotheek van
Nederlandsche
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Kerkgeschiedschrijvers, 1886, blz. 400 vlg. tot een vernieuwd onderzoek van de
geschiedenis der Rijnsburgers had aangespoord.
Van Slee bibliothecaris. Ieder weet dat de Deventer boekerij haar begin heeft in
de boekenschat van Geert Groote in het Heer-Florens-huis, door vele oversten der
de

Broeders vermeerderd, in het midden der 16 eeuw verrijkt met eene door de stad
aangekochte verzameling, ook in het Fraterhuis geplaatst, onder bisschop Aegidius
de Monte (1571) wreed gehavend, door brand of diefstal beroofd, sinds 1587
stadsbibliotheek in de kerk van het Fraterhuis, beheerd door goede (zooals de
eerste, Jacob Revius) of slechte bibliothecarissen, sinds de opening der Doorluchtige
School (1630) ook dienstbaar aan het Hooger onderwijs, soms verwaarloosd soms
verzorgd, sinds 1816 onder uiterst bekwame beheerders, prof. J. Verburg, P.C.
Molhuysen enz., in 1822 overgebracht naar eene bovenverdieping van het raadhuis,
door kostbare schenkingen verrijkt, geworden eindelijk tot eene boekerij, zoo oud
en zoo kostbaar als waarop weinig kleine steden roem kunnen dragen. Zóó vond
haar Van Slee, toen zijn wetenschappelijke zin en zijne liefde voor de historie hem
tot haar trokken. Reeds in 't najaar van 1891 en volgende maanden bewerkte hij
den catalogus der handschriften op de Athenaeum-bibliotheek (Deventer 1892).
Vooral voor de middeleeuwsche was dat noodig, sinds over de Windesheimers
zooveel nieuw licht was opgegaan; vandaar de nauwkeurige beschrijving die men
hier van de manuscripten vindt. Eene tweede afdeeling geeft de handschriften na
1600, waaronder vele dictaten van Deventer hoogleeraren; eene derde de
Oostersche, waarvan het laatste nummer boekjes beschrijft in de taal der Boegis
op Celebes. Door dezen arbeid had Van Slee zijne sporen verdiend, zoodat, toen
I.J. Cosquino de Bussy als hoogleeraar naar Amsterdam ging, de gemeenteraad
hem 1 Juni 1892 tot bibliothecaris aanstelde. Het honorarium was niet meer of
minder dan ƒ 300 en is op het eind zelfs tot ƒ 850 gestegen! Maar toch was de
betrekking hem aangenaam, omdat zij, bij zijnen drukken pastoralen arbeid, hem
die afwisseling schonk, die den geest frisch houdt. Voor dien gezegenden invloed
van studie heeft hij van den beginne af oog gehad. In diezelfde dagen werd hij ook
curator van het gymnasium, in plaats van zijn ambtgenoot Kosters, die te Leiden
Kuenen ging opvolgen.
Als eerste vrucht van zijn bibliothecarisschap verscheen in 1896 deel I van den
nieuwen catalogus, waaraan hij als inleiding de geschiedenis der vermaarde boekerij
liet voorafgaan, die immers 11 Januari 1897 driehonderd jaren als stedelijke
bibliotheek zou bestaan. De systematische rangschikking der Leidsche
Universiteitsbibliotheek heeft Van Slee daarbij gevolgd. In datzelfde jaar 1896 gaf
hij bij Gebr. Belinfante te 's-Gravenhage eene nieuwe editie van wijlen Van Otterloo's
proefschrift over Jan van Ruusbroec (Utr. 1874), vooreerst omdat dit verdienstelijk
werk in veel minder handen gekomen was dan het verdiend had en dan ook omdat
de
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belangstelling in Ruusbroec en zijn mystiek zeer was toegenomen, tegelijk met die
in zijne prachtige, Middelnederlandsche taal. Inhoud en stijl van het boek zijn
onveranderd gebleven, een enkele noot geeft kleine verbeteringen (21, 72, 132,
133, 136, 137, 138 enz.). In de voorrede (XV-XXIV) geeft Van Slee de literatuur,
die sinds Van Otterloo over Ruusbroec was verschenen en thans natuurlijk weer
uitgebreider is geworden. Op dezen arbeid volgde in 1898 de uitgave van het Diarium
Everardi Bronchorstii voor het Historisch Genootschap, alsof Van Slee bewijzen
wilde, dat hij op terreinen, die niet verder uit elkander kunnen liggen, gelijkelijk thuis
was. Het dagboek (van 25 Maart 1591 tot 27 April 1627) is in Ms. te Deventer.
Bronchorst is van 24 Augustus 1587 af gedurende bijna 40 jaren jur. prof. te Leiden
geweest, een hoogst verdienstelijk man, geleerd en arbeidzaam, meteen (kind van
zijn tijd) liefhebber van een stevigen dronk en van ‘eene andere lichtzinnigheid’, die
Van Slee in zijne inleiding ‘niet met name wil noemen’. Het schijnt ons al te kiesch:
wie Wijntje heeft gezegd, kan ook Trijntje zeggen. Wij, arm aan dagboeken en
mémoires, verheugen ons over deze uitgave, ook voor de geschiedenis der
Hoogeschool van veel belang. Blz. 5 noot 3, 12 noot 3 en elders vermeldt Van Slee
zeker Hs. 873 ter Leidsche bibliotheek. Het bevat uittreksels door prof. H.W. Tydeman
uit twee bundels van Bronchorst, Flosculi sententiarum ex diversis autoribus collecti.
Een spreukenverzameling? Ja, maar toegelicht uit 's mans eigen leven en omgeving.
B.v. ‘Plures perierunt gula quam gladio. Exempla sunt Baudius, Douza senator,
Bontius’ (27). ‘Castitas cibi et potus repletione amittitur. Ego cum famula Hermanna’
(138). Tydeman gaf maar uittreksels. Hoeveel jaren koester ik al het plan het geheel
uit te geven! Zal het er nog van komen?
Het is inderdaad alle lof waardig, dat Van Slee dit werk en ander verrichtte zonder
zijn eigenlijk ambt te verwaarloozen. In 1890 overleed Moltzer, vertrok Herderschêe
naar Oss en Damsté naar Leur, zoodat Van Slee eenige maanden alleen stond voor
den ganschen gemeente-arbeid. Op het eind des jaars kwam daarin verbetering
door de komst van Ter Haar en Quack, in 1892 door die van Rogaar (in 1910
voorganger der Vrije Gemeente). En nauwelijks kon Van Slee weder een veer van
ste

den mond blazen, of hij maakte plannen, om in 1904 het 28

Taal- en Letterkundig

ste

Congres te Deventer te doen plaats hebben. Hij was 1 secretaris en het Congres
slaagde voortreffelijk, vereerd ook met een bezoek van de Koningin en Prins Hendrik.
Onder alles door leed het gezin (er waren twee dochters) onder de ziekte der moeder
(zenuwen), waarom men 's zomers altijd een paar weken buiten doorbracht, in
Doorn, of Oosterbeek of Gorsel (zeer eenvoudig; eerst in 1907 kwam Van Slee's
tractement op ƒ2500), eene ziekte die haar ook verhinderde, om bij haar 40-jarig
huwelijk en haar mans jubileum de recepties en de gedachtenisrede bij te wonen.
Zenuwen -
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schaduw over menig huis! Overigens ondervond Van Slee bij zijne 40-jarige
ambtsvervulling veel belangstelling.
In de bovengenoemde uitgave van het Diarium, blz. 4 noot 1 vermeldt hij reeds
het boekje van Franciscus Martinius, Epistolae ad amicos (posthuum 1653). Wijlen
prof. B.J. Lintelo baron de Geer van Jutphaas had er hem opmerkzaam op gemaakt
en hij had een exemplaar gevonden in de Kon. Bibliotheek te Brussel. Daaruit
ontstond Van Slee's keurige studie, ‘Franciscus Martinius, predikant te Epe
1638-1653’, Deventer, Dixon, 1904. Deze predikant-literator, deze ‘muzenzoon van
niet alledaagsche gaven’ verdiende aan de vergetelheid ontrukt te worden. Zoo is
het inderdaad, en ik verbaas mij niet, dat juist Van Slee zich tot deze min of meer
verwante natuur voelde aangetrokken.
Gelijk Van Slee lang geleden bij de prijsvraag over Windesheim een mededinger
had gehad in Acquoy, zoo had hij in 1912 eene dergelijke, maar onaangenamer
ondervinding. Teyler had ‘Eene geschiedenis van het Socinianisme in de
Nederlanden’ gevraagd en Van Slee in December 1911 zijn antwoord ingezonden.
In Juni 1912 gaf Kühler toen over hetzelfde onderwerp een boek uit (Sijthoff, Leiden).
Van Slee noemde het eene zeer goede studie, maar liet in het midden, of het loyaal
was, een onderwerp, waarop Teyler beslag had gelegd, te gaan behandelen zonder
dit als antwoord in te zenden. Want wie er wel op schrijven, moeten meer of min in
't geheim om bronnen en bouwstoffen aankloppen: de ander kan dat openlijk doen.
Intusschen werd zijn antwoord in October 1912 met den gouden eerepenning
bekroond en verscheen 1914 bij de Erven F. Bohn. Kühler's boek verscheen, toen
dat van Van Slee nog moest bekroond worden; Van Slee had zijn antwoord
ingezonden, toen Kühler's boek nog moest uitkomen. Zij zijn dus geheel onafhankelijk
van elkander, maar natuurlijk loopt de behandeling der stof vaak evenwijdig (v.S. I
= K. I § 1, 2 3. v.S. II = K. I § 4. v.S. III = K. II § 1. v.S. IV = K. = II § 2, 3, 4. v.S. V =
K. II § 5-7). Ik heb indertijd beide werken aangekondigd, dat van Kühler in de
o

Amsterdammer n 1804 (15 Jan. 1912), dat van Van Slee in Theol. Tijdschrift Mei
1915, blz. 240, mijne blijdschap erover uitsprekend, dat ze ieder op hun wijze eene
wetenschappelijke rechtvaardiging geven van het Socinianisme, als eene
afzonderlijke strooming in het protestantisme, die het gezag der rede in den
godsdienst verdedigt, tegenover de leer de rechten der moraal handhaaft en tot een
belijden bij eigen inzicht opwekt.
Hoe sterk en gezond ook, na 45-jarigen dienst vond Van Slee toch dat de tijd voor
zijn emeritaat was gekomen: 27 April 1913 preekte hij afscheid en ging wonen in
het bekoorlijk Diepenveen, waar eenmaal Johannes Brinckerincks nonnen haar
klooster hadden gehad. Zijn rijkspensioen bedroeg ƒ 600, de gemeente bracht die
som door eene levensverzekering op ƒ 1220, wat nog geen hoogen levensstandaard
toelaat. Hij bleef bibliothecaris en kwam daartoe
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viermaal 's weeks naar Deventer, waar hij thans ook president-curator van het
gymnasium was. En zóó kras voelde de grijsaard zich nog, dat hij in 1912 de
vergadering van moderne theologen presideerde die, gelijk men weet, wegens de
totale zonsverduistering om 12 uur eenigen tijd geschorst werd. Ook liet hij zich nog
in 1918 het voorzitterschap welgevallen van de vereeniging voor Overijselsch Recht
en Geschiedenis in plaats van mr. J. Nanninga Uyterdijk.
Dat de Senaat der Groningsche hoogeschool hem in 1914, bij gelegenheid van
het derde eeuwfeest, het doctoraat honoris causa verleende, was hem eene
begrijpelijke vreugde. Hij achtte het de kroon op zijn wetenschappelijken arbeid, al
durfde, gelijk de bescheiden man zich uitdrukte, hij zich die kroon nauwelijks op het
hoofd zetten. In het laatst van 1916 droeg hij uit erkentelijkheid aan den
Groningschen Senaat zijn nieuwe werk over de Illustre School te Deventer op
('s-Grav. 1916). Hij had daarvoor kunnen putten uit den rijken schat van authentieke
stukken op het Deventer archief en heeft ons aldus eene kostbare bladzijde geleverd
uit de geschiedenis van ons Hooger Onderwijs. De eerste afdeeling geeft de
geschiedenis der Doorluchtige School tot de reorganisatie in 1816, de tweede die
van het Athenaeum tot zijn ondergang in 1878. Men weet, dat hij achter zijn boek
het Album Studiosorum 1630-1872 liet afdrukken, zoodat wij thans die Alba in druk
hebben van Leiden, Utrecht, Amsterdam, Harderwijk, Deventer en Groningen.
Jammer, dat wij er Franeker niet bij kunnen voegen! Onder de Deventer studenten
heb ik er gevonden uit Ambon, de Kaap en Batavia.
Onvermoeid, richtte hij in 1917, toen de Protestantenbond te Deventer zijne
jaarvergadering hield, op de groote zaal der Athenaeum-bibliotheek eene
Luther-tentoonstelling in, boekwerken en portretten, waarvan de catalogus 142
nummers telde.
Nadat hij en zijne vrouw 3 Januari 1918 hun gouden bruiloft gevierd hadden, ging
in dat jaar haar gezondheid hard achteruit en 29 Maart 1920 overleed zij, ‘zorgende
en bezorgde liefde’, tot diepe droefheid van haar gezin. Maar Van Slee, gelijk velen
vóór en na hem, zocht in studie afleiding van smartelijke overpeinzingen. Hij gaf de
geschiedenis der doopsgezinden, der waalsche en der gereformeerde gemeente
te Deventer en kondigde het proefschrift van wijlen mej. Poppers aan over de Joden
in Overijsel. Hij catalogiseerde op verzoek van gedeputeerden de bibliotheek ter
provinciale griffie te Zwolle, op dat van Graaf van Rechteren Limpurg de boekerij
op den huize Almelo en bewerkte den inventaris van het klooster Jeruzalem van de
Kruisbroeders te Culemborg. Voor het jaar 1925 stelde hij een Overijselschen
kalender samen en nog in 1927 verscheen in het Nederlandsch Archief voor
Kerkgeschiedenis van zijne hand eene uitvoerige studie over Wendelmoet
Claesdochter van Monnikendam (niet de eerste martelares in Noord Nederland),
zoo helden nauw-
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keurig alsof zij niet uit de pen van een 86-jarige gevloeid ware.
Maar de Bibliotheek was en bleef zijn voornaamste arbeidsdoel. Op het
bovengenoemde eerste deel van den grooten catalogus volgde in 1898 een
afzonderlijke van dat gedeelte der boekerij van mr. A.J. Duymaer van Twist, den
bekenden oud-gouverneurgeneraal, dat betrekking had op de literatuur van onze
overzeesche gewesten, welke boeken zijne weduwe, Vrouwe M.J. Beck, aan de
Athenaeum-bibliotheek had vermaakt. Twee jaar later gaf hij het tweede deel van
den grooten catalogus, even voortreffelijk bewerkt; in 1925 dien van de
Chineesch-Indische boekverzameling, welke de heer B. Hoetink, voormalig
Chineesche tolk aan zijne vaderstad had geschonken; en nog in 1927 een Eerste
Supplement op den grooten catalogus. Doch ten slotte oordeelde de grijsaard toch,
dat zijn tijd gekomen was. In Juli 1928 diende hij zijn ontslag in, toen in die maand
de heer Eilander, 23 jaren lang zijn custos, was overleden en het werk hem te zwaar
viel, al namen de heer Ch. Dixon en zijne dochter, mej. C. van Slee, hem veel uit
handen. Hij verkreeg ontslag tegen 1 Januari 1929, nam het bibliothecariaat toch
nog waar totdat zijn opvolger, mr. Van 't Hoff, tegen 1 Juli benoemd was, en kon
toen eerst afscheid nemen. En dat afscheid is tot eene groote en plechtige huldiging
sten

geworden. Den 29
Juni ontving van Slee in de kamer van B. en W. ten stadhuize
uit handen van burgemeester Wttewael eene zilveren medaille, geslagen op het
wapen der gemeente, met eene hoogst vleiende toespraak. Doch bovendien hadden
velen uiting willen geven aan hun dankbaarheid voor Van Slee's onvermoeibare
hulpvaardigheid, waarmede hij zoo lange jaren zijne groote kennis ten dienste had
gesteld van ieder, die bij hem om voorlichting aanklopte. Eene commissie, onder
voorzitterschap weder van den burgemeester, kon hem Zaterdag 13 Juli een album
met ruim 200 handteekeningen en een geschenk in geld aanbieden. Of liever, daar
hij zelf rust moest houden, heeft toen de dochter het voor haren vader in ontvangst
genomen. In de dagbladen hebben mr. H. Kronenberg, mr. B. Hermesdorf, dr. W.H.
Staverman den scheidenden bibliothecaris met warmte en bewondering herdacht.
Wie grondig weten wil, wat Van Slee in die 37 jaren als bibliothecaris uitnemends
heeft gearbeid, leze de fraaie bladzijdcn, die mej. M.E. Kronenberg hem in Het Boek
1929 blz. 113-120 gewijd heeft. De schrijfster stond mij toe aan hare studie het een
en ander te ontleenen, en ik doe dat gaarne, omdat zij zoo lange jaren en meer dan
iemand anders Van Slee in zijn ambt heeft leeren kennen.
Mej. Kronenberg dan verhaalt ons van de bibliothecariskamer, ‘haast benauwend
van leelijkheid’, waarmêe de niets voor zichzelf eischende man jaar en dag genoegen
nam. Wat deerde het hem bij zijne ‘onuitputtelijke liefde voor studie en eeuwig-jong
enthousiasme’. Hij had daarbij niets van een ambtenaar, niets
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van den bureaucraat, hij, ruim in zijne opvatting. Toen Allen voor zijne
standaarduitgave van Erasmus' brieven een van de grootste schatten der bibliotheek,
o

Ms. n . 91 met meer dan 300 brieven noodig had, heeft Van Slee ze hem tien jaren
lang in de Bodleian laten houden. Wel mocht Allen zelf gewagen van de ‘far-sighted
patience’ van dr. Van Slee en van zijn ‘incomparable assistance’. In ruil voor een
armzalig salaris heeft hij, zegt weder mej. Kronenberg, met vorstelijke mildheid zijn
heele wetenschap, zijn heele hart en al zijn beschikbaren tijd aan de bibliotheek
gegeven, zijn volle aandacht schenkend aan elke vraag om inlichting, gul met zijne
voortreffelijke adviezen, volmaakt op de hoogte van den boekenschat, van die
boeken, die hem zelven immers vaak als medicina animae waren geweest. Vandaar
ook zijn vurig verweer toen men in 1907 de Athenaeum-bibliotheek met de Openbare
leeszaal tot ééne instelling wilde maken! Incunabelen, het eenige Donatus-blokboek,
handschriften, kostbare atlassen in handen van beheerders, die er niets voor zouden
voelen! Gelukkig is de ramp afgeweerd. Dat de betrekking tusschen beide inrichtingen
toch goed is geworden, heeft mej. Stoffel in ‘Bibliotheekleven’ van October 1928
getuigd. Wetenschappelijke zin, liefde voor zijn vak, groote bibliografische kennis,
ziedaar de gaven, waarmede hij gewoekerd heeft. Daarnaast zijne bescheidenheid,
hulpvaardigheid, enthousiasme, een kinderlijk gemoed vereenigd met het rijkgevulde
brein van den geleerde ... gelukkig de man van wien dat, als hier, naar waarheid
mag getuigd worden.
Ben ik aldus mej. Kronenberg verplicht voor hare herinneringen, niet minder
waarlijk ben ik het mej. C. van Slee. Zij heeft mij toegestaan gebruik te maken van
haars vaders aanteekeningen uit zijn leven, waaraan ik zeer veel heb gehad. Zij
ook stelde mij in staat nog iets te melden van de laatste dagen haars betreurden
sten

vaders. Den 23

September 1929 vierde hij in het lieflijk landhuisje te Diepenveen

sten

zijn 88
verjaardag. Nog in October bracht hij enkele bezoeken te Deventer, maar
daarna ging het snel met hem achteruit en, na een zwaar lijden van een paar weken,
is hij 21 November des morgens tot zijne rust ingegaan. Op het vriendelijk kerkhof
van Diepenveen ligt zijn graf.
Ik moet nog bij ééne aangelegenheid stilstaan. De reeds genoemde mr. H.
Kronenberg heeft hem in Versl. en Medd. van de Ver. tot beoefening van
Overijsselsch Regt en Geschiedenis een In Memoriam gewijd, dat men niet dan
met instemming lezen kan. Slechts tegen ééne zinsnede heb ik bedenking. ‘Zijne
liefde’, lees ik in den beginne, ‘ging meer uit naar kerkhistorische studiën dan naar
den practischen arbeid van een herder der gemeente’. Hier schuilt gevaar voor eene
verkeerde gevolgtrekking. Ik gedenk het woord van Allard Pierson, dat wij in ons
leven een paar dingen zijn en daarna ook nog vele andere. Sommigen zullen
misschien den indruk hebben, dat Van Slee's predikantswerk tot dit ‘ook nog’ heeft
behoord. Toch is dit
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stellig onjuist. Dat zijn kanselwerk minder belangstelling vond dan het verdiende, is
waar. Doch voor het overige verwijs ik naar het getuigenis van een zijner
ste

o

ambtgenooten in de Deventer Kerkbode, 29 jaargang n . 29, waar hij zegt: ‘De
arbeid van predikant onzer gemeente stond bij alle toewijding aan de bibliotheek
geheel op den voorgrond’. Op een tuinfeest op het Loo in 1900 sprak de Koningin
hem aan over zijn omvangrijken arbeid aan de bibliotheek, alsof die op het grootste
deel van zijn werkkracht beslag zou leggen. Van Slee antwoordde toen, dat hij in
de eerste plaats predikant van Deventer was en dat daarna eerst de bibliotheek
mocht komen. En zoo was het. Laat ons niet vergeten dat, wie het het drukst hebben,
gemeenlijk het meeste doen. Dat zijne liefde het warmst gloeide voor kerkhistorie
en bibliographie schijnt mij zeer aannemelijk; te hooger verdienste dan dat hij in zijn
plicht niet te kort schoot. Van zijnen wetenschappelijken arbeid zullen zijne werken
getuigen; de beroemde bibliotheek van Deventer zal voor goed zijnen naam aan
den haren verbinden; aan zijn predikantswerk echter zal menig gemeentelid in stilte
gedenken, gelijk ook in het verborgen zijne beide dochters de heugenis aan den
dierbaren vader als eenen kostelijken schat zullen bewaren. Gelukkig de mensch,
van wien men zeggen mag (gelijk mr. Kronenberg op het einde van zijn In Memoriam
deed) dat men niet dankbaar genoeg kan zijn, hem in zijn leven ontmoet te hebben.
Portretten van Van Slee vindt men in de genoemde artikelen van mej. M.E. en
mr. H. Kronenberg.
28 A u g u s t u s , 1930.
L. KNAPPERT.
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Lijst der geschriften.
De kloostervereeniging van Windesheim, een filiaalstichting van de broeders van
het Gemeene leven. Leiden, A.W. Sijthoff, 1874.
Een leerjaar der Zondagsschool ten gebruike bij het lager godsdienstonderwijs.
Tiel, D. Mijs, 1879.
Het visioen van Broeder Maarten, uit het Spaansch van Gaspar Nuñez de Arce.
Tiel, D. Mijs, 1880 (gedicht).
de

De volksdichter Hans Sachs in betrekking tot de Kerkhervorming der 16 eeuw.
(Volksbibliotheek uitgegeven door de Vereeniging tot handhaving van het liberale
de

o

beginsel, 2 Jg., n . 8). Amsterdam, J.C. Loman Jr. 1879.
Hermannus Moded (Vereenig. tot verspreid. v. Stichtelijke blaadjes). Amsterdam,
Tj. van Holkema, 1883.
De Rijnsburger Collegianten. Door Teyler bekroond. Haarlem. Erven F. Bohn,
1895.
Franciscus Martinius, Predikant te Epe 1638-1653. Historische bijdrage tot de
kennis van het kerkelijk, maatschappelijk en letterkundig leven in het midden der
de

17 eeuw. Deventer, Ch. Dixon, 1904.
Geschiedenis van het Socianisme in de Nederlanden. Door Teyler bekroond.
o

Haarlem Erven F. Bohn, 1914. 8 .
Adriaan Florisz. v. Utrecht, de eenigste Nederlandsche paus (in Populair
wetenschappelijk Nederl. Uitg. Ipenbuur en v. Seldam). Amsterdam 1914.
De Illustre School te Deventer 1630-1878 met Album Studiosorum. 's Gravenhage,
o

Mart. Nijhoff, 1916, 8 .
Johannes Ruysbroeck, Een bijdrage tot de kennis van den ontwikkelingsgang
der Mystiek door dr. A.A. van Otterloo, opnieuw uitgeg. d.J.C. van Slee. 's
Gravenhage 1896.
Diarium Everardi Bronchorstii sive Adversaria omnium quae gesta sunt in
Academia Leydensi (1591-1627) uitgeg. door J.C. van Slee. 's Gravenh. 1898. (In
de werken v.h. Hist. Gen. te Utrecht).
Het Necrologium en Cartularium van het Convent der reguliere Kannunikessen
o

te Diepenveen (Arch. aartsbisd. v. Utrecht Dl. XXXIII). Utrecht 1907, 8 . (18 blz.).
In de Allgemeine Deutsche Biographie onder leiding van dr. R. von Liliëncron,
artikelen over personen, behoorende tot de Kerkgeschiedenis van Nederland
(theologen enz.) van letter C af tot het einde. Medewerker van 1875 tot omstreeks
1900.
Mededeelingen aangaande 't klooster St. Janscamp buiten Vollenhove (uitgave
Necrologium, De loco et ministris Campi St. Johannis, - Bescheiden over het klooster
uit 't archief van Kampen). Arch. Aartsbisd. van Utrecht, Dl. XXXVI, 1904.
Een gezegend aandenken, het deel van den brave. Leerrede over Spreuken X:
7a bij gelegenheid van het overlijden van D.J.H. van Tusschenbroek,
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Em. pred. van Rumpt, overl. 7 Mei 1880. Tiel, D. Mijs, 1880. (Niet in den handel).
26 Juli 1581 na drie eeuwen herdacht. Leerrede over Ps. LX : 14a. Met God zullen
wij kloeke daden doen. Uitgesproken 24 Juli 1881 te Brielle. Brielle, J.L. Kluit 1881.
(Niet in den handel).
Gedachtenisrede uitgrespr. d.J.C. van Slee bij gelegenheid van zijn 40-jarige
o

ambtsvervulling 12 Juni 1908 in de Groote kerk te Deventer. Deventer 1908. 8 .
Catalogus Dissertationum et Orationum theologicarum defensarum et habitarum
o

ab A . 1650 ad 1850 in academis Neerlandiae, Germaniae, Sueciae, collectarum
a Fred. Muller. Amstelodami, Fr. Muller, 1868.
Catalogus der Handschriften berustende op de Athenaeum-Bibliotheek te
Deventer. Deventer, Deventer Boek en Steendrukkerij, 1892.
ste

Catalogus van de Athenaeum-Bibliotheek te Deventer. 1 Deel. Werken van
Algemeenen aard, Opvoeding en Onderwijs, Wijsbegeerte, Land- en Volkenkunde,
Geschiedenis. Deventer, J.J. van der Burgh, 1896.
de

Catalogus van de Athenaeum-Bibliotheek te Deventer. 2 Deel. Taal- en
Letterkunde, Schoone Kunsten, Godsdienstgeschiedenis en Godgeleerdheid.
Deventer, J.J. van der Burgh, 1900.
Catalogus van Geschriften en Boekwerken, voornamelijk betrekking hebbende
op de Litteratuur der Nederlandsche Koloniën, afkomstig uit de Bibliotheek van
wijlen mr. J.A. Duymaer van Twist, namens hem vermaakt aan de
Athenaeum-Bibliotheek te Deventer. Deventer J.J. van der Burgh, 1898.
Catalogus v.d. Luthertentoonstelling op 22-25 Oct. 1917. Deventer, bij firma De
Lange.
Catalogus v.d. Chineesch-Indische boekverzameling d. Athanaeum-Bibliotheek
ste

(geschenk v.d. heer B. Hoetink) 1925. 1
op Dl. I, 1927.

Supplement Catal. d. Athenaeum-Biblioth.

In Tijdschriften.
de

De kerk der onderlinge verdraagzaamheid in de 17 eeuw. (Evangel. Volksalmanak
1881).
De Apostel (naar aanleiding van Henri de Borniers's l'Apôtre, drame en trois actes
en vers, Paris). Tijdspiegel, October 1882.
De legende van Barthold Schwarz. (Gedicht). Tijdspiegel, Mei 1883.
Levensbericht van dr. R.C.H. Römer pred. te Deil. (Levensber. v.d. Maatsch. d.
Nederl. Letterk. 1887/1888). Leiden, E.J. Brill, 1888.
Levensbericht van H. de Jager, Em. pred. van Brielle. (Levensber. v.d. Maatsch.
d. Nederl. Letterk. 1903/1904). Leiden, E.J. Brill 1904.
In en om Deventer. (Tijdschr. v.h. Willemsfonds. Aug. 1903). Gent 1903.
Geschiedenis der Deventer Athenaeum-Bibliotheek door J.C. van Slee. (Tijdschr.
o

v. Boek- en Biblioth. wezen 1907, n . 4).
Mededeelingen aangaande St. Janscamp buiten Vollenhove. (Versl. en Meded.
Dl. 26 van de Vereen. v. Overijss. R. en Gesch, 1910).
Een vergeten Deventersche professor. (Versl. en Meded. Over. R. en Gesch.
1915).
De pest te Kampen in 1636. (Versl. en Meded. Ov. R. en Gesch. 1913).
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Simon Tyssot de Patot professor in de Mathesis te Deventer 1690-1727. (Nieuw
e

o

Theol. Tijdschr. 1916. Ook in 't Fransch in de Revue du XVIII siècle 4 . 1917).
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M. Luther's jeugd, leerjaren en intrede in het klooster (Nieuw Theol. Tijdschr. April
1917).
Het album amicorum van Macharias Pinninck. (Versl. en Meded. Ov. R. en Gesch.
1918).
Het grafmonument v. Coenraad Willem Baron van Dedem in de Ned. Herv. Kerk
te Wijhe. (Versl. en Meded. Ov. R. en Gesch. 1917).
Een en ander over Jacobus Faber van Deventer (Versl. en Meded. Ov. R. en
Gesch. 1916).
M. Luther als kloosterling 1505-1513 (N. Theol. Tijdschr. 1918, Juli).
de

Kerkelijk Raalte in 't laatst d. 16
R. en Gesch. I919).

de

en begin d. 17

eeuw (Versl. en Meded. Over
de

Historie der Doopsgezinden te Deventer van 1533 tot het einde der 18

eeuw

o

(Doopsgez. Bijdr. Jg. a . 1919).

In Week- of Dagbladen.
De tentoonstelling van Zaansche Oudheden te Zaandam in 1876 (Verslagen in het
Vaderland).
De tentoonstelling van Overijsselsche Oudheden te Zwolle in .... (Verslagen in
de N. Rott. Cour.).
De Brielsche Archieven door N. de Jager (Aankondiging in het Weekblad of
Brielsche Courant).
Onze Lebuinuskerk (Deventer Dagblad van 25, 26, 27 Aug. 1891).
Sylvester (Deventer Dagblad 1 Jan. 1892).
Franciscus Schurckmannus (Deventer Dagblad 11 Febr. 1895).
De herstelling van het vervallen kerkgebouw te Diepenveen in 1720 (Deventer
Dagblad??).
Oude volksgebruiken. I Het dauwtrappen op den Hemelvaartsdag. II Luilak. III
Paaschvuren (Deventer Dagblad 5, 12 en 19 Juli 1897).
M. de Jong Hz. Joan Derk van de Capellen 1921. (Zwolsche Cour. 1922 Jan.).

Boekaankondigingen.
Zur Thomas à Kempis Frage. Aankondiging van O.A. Spitzen, Thomas à Kempis
als schrijver der navolging van Christus gehandhaafd (Jahrbücher für Protestantische
Theologie 1880/81.
De opere scholastico fratrum vitae communis in Nederlandia a.G. Bonet Maury.
Lutet. Paris. 1889 (Bijblad van de Hervorming 6 April 1890).
Th. Müller, Etude sur Thomas Guthrie, pasteur écossais 1803-1873, Genève 1890
(Theol. Tijdschr. 1893).
Ch. Bachofen, Essai sur l'ecclésiologie de Zwingli, Genève 1890 (Theol. Tijdschr.
1893).
H. Denkinger Alcinus Erdicius Avitus, archévèque de Vienne 460-526 et la
destruction de l'Arianisme en Gaule. Genève 1890 (Theol. Tijdschr. 1890/1).
Wilhelm von St. Thierry, ein Representant der Mittelälterlichen Frommigkeit von
Lic. Her. Kutter, Giessen 1898 (Theol. Tijdschr. 1899).
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Dionysius de Karthuyser. Naar aanleiding van D.A. Mougel, Dénys le Chartreux
o

(1402-1471), sa vie, son rôle, Montreuil sur mer (Nederl. Spectator n . 4, 1897).
F.M. Nichols, The epistles of Erasmus, from his earliest letters to his fifty-first year,
o

arranged in order of time, English translations etc. Longmans & C . London 1901.
o

o

8 . Vol. I. (Nederl. Spectator n . 2, 1902).
o

F.M. Nichols, The epistles of Erasmus etc. Vol. II. (Nederl. Spectator n . 6, 1905).
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P.S. Allen, Opus epistolarum Des. Erasm. Tom. I 1484-1514 Oxonii 1906 (Ned.
o

Spectator n . 51, 1906).
Dr. M. Schoengen, Die Schüle von Zwolle von ihren Anfängen bis zur Einführung
er

der Reformation 1582. 1 Teil. Von den Anfängen bis zu dem Auftreten des
o

Humanismus. Freiburg 1898 (Museum n , 10, December, 1898).
Quellen und Studien zur Geschichte der Hexenprocesse. Weimar 1898. (Museum
o

n . 9, November 1899).
Dr. F.C. Wieder, De Schriftuurlijke liedekens. De Liederen der Nederlandsche
o

Hervormden tot op het jaar 1566. 's Gravenh. 1900 (Museum n . 12, Februari 1902).
Dr. P. Frédericq, Corpus documentorum inquisitionis hereticae pravitatis
o

Neerlandicae. Dl. V, Gent 1903 (Museum n . 10, Juli 1903).
Dr. P. Frédericq, Corpus documentorum inquisitionis hereticae pravitatis
o

Neerlandicae. Dl. III, Gent 1906 (Museum n . 2, 1906).
Thomae Hemerken à Kempis. Opera omnia voluminibus septem edidit, additoque
volumine de vita et scriptis ejus disputavit M.J. Pohl, Friburgi Brisigavorum. Vol. V,
o

II et III, 1902-1904 (Museum n . 5, 1905 Februari).
Thomae Hemerken à Kempis, Opera omnia etc. edidit M.J. Pohl. Friburgi
o

Brisigavorum. Vol. VI, 1905. (Museum n . 1, October 1905). Vol. I, 1917 (Museum
o

n . 7, 1911).
Dr. H. Detmer, Bilder aus den religiösen und socialen Unruhen in Münster
ten

waährend des 16 Jahrhunderts. I Johan von Leiden, II Bernhard Rothmann, III
Über die Auffassung von der Ehe und die Durchführung der Vielweiberei in Münster
o

während der Tauferherrschaft. Münster 1903/1904 (Museum n . 4, Januari 1906).
H. Detmer und R. Krumbholtz, Zwei Schriften des Münsterschen Wiedertaufers
o

Bernhard Rothmann. Dortmund 1904 (Museum n . 6, Maart 1906).
Diarium v. Arend van Buchell uitg. d. dr. Brom en dr. van Langeraad (Werk. Hist.
de

o

o

Gen. 3 Serie n . 21). Utr. 1907 (Museum n . 4, 1908).
M. Schoengen, Jacobus Trajecti alias Voecht Narratio de inchoatione domus
o

clericorum in Zwollis (Museum n . 11/12, 1909).
o

Walther, Heinrich VIII von England und Luther (Museum n . 3, 1908.
o

Pyper, Middeneeuwsch Christend. Heiligenvereering (Museum n . 8, 1912).
o

Richter, Erasmus und seine Stellung zu Luther (Museum n . 1, 1910).
o

Lindeboom, J. Het bijbelsch humanisme in de Nederlanden (Hervorm. 1914, n .
1).
de

J. Reitsma, Geschied. d. Herv. en der Herv. in de Nederl. 3

ste

dr. 1

de

en 2

st.

o

door dr. van Langeraad bijgewerkt (Hervorm. 1915, n . 1).
de

J. Reitsma, Geschied. d. Herv. enz. 3

de

dr. 3

st., bijgewerkt door prof. dr.

o

Lindeboom (Hervorm. 1916, n . 1).
Kerkhist. Opstellen v.h. Gezelschap S.S.S. Nieuwe Bund. 's Hage 1914 (Museum
o

1915, n . 9).
Thomas à Kempis, De navolging v. Christus, uit 't Latijn vertaald door dr. Is. van
de

Dijk, 2

o

herz. uitg. Haarlem 1916 (Museum 1916, n . 11/12).
ste

De kloosters door prof. F. Pyper, 's Hage 1916 (Museum 1916, 24

o

Jg. n . 1).
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Jan Luycken, Jezus en de ziel, uitgeg. d.F. Reitsma, 1916 in de Bibliotheek voor
o

goede en goedkoope lectuur (Hervorming 1917, n . 4).
ste

Cuperus, Kerkelijk Leven der Hervormden in Friesland I. Museum 1917, 24

Jg.

o

n . 10.
de

Reitsma, Gesch. d. Herv. en Herv. Kerk 3

de

dr. 4

st., bijgewerkt door prof. J.

o

Lindeboom (Hervorm. n . 33, 1917).
D. de Man, Hier beginnen sommige stichtige punten van onze oelden
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Susteren. 's Gravenh. 1919 (Amsterdamsche dissertatie) in Museum Februari 1920,
o

(27 Jg. n . 5).
Cuperus, Kerkel. leven in Friesland II (Museum 1921 Aug.).
J. Salsmans S.J., De Index en de kerkelijke boekenwetten. (Museum 1922 Mei
o

n . 8).

Gedichten.
Ter gedachtenis aan Koolemans Beynen den Noordpoolreiziger (Zondagsblad v.h.
Nieuws v.d. Dag 30 Nov. 1879).
sten

Aan den koning op zijn 70
geboortedag (Weekblad of Brielsche Courant 19
Febr. 1887).
Spaansche kerkzangen naar Ventura Ruiz Aquilera (Deventer Dagblad 25 Dec.
1893).
Aan de nagedachtenis van mr. A. van Delden overl. Nov. 1898 (Deventer Dagblad
11 Nov. 1898).
Verkiezingsmeditaties van een leek (Deventer Dagblad 29 Nov. 1898).
De Brielsche martelares. (Het Weekblad of Brielsche Courant, door de Engelsche
Censuur in Transvaal verbrand). (Weekblad of Br. Cour. 22 Dec. 1901).
Botha, de Wet, De la Reij (Deventer Dagblad 26 Aug. 1902).
Aan de H.B.S. te Brielle. 1879-6 September 1904. (Weekblad of Brielsche Courant
6 Sept. 1904).
Ter gedachtenis aan Thomas à Kempis, bij de onthulling van zijn monument op
den Agnietenberg. (Bijdr. en Meded. Ov. R. en Gesch. 1920).

D e v e n t e r K e r k b o d e 1 9 0 1 -1 9 1 2 .
Gedachtenis op 31 Aug. Verj. d. Koningin.
Gedachtenis op 2 Aug. Verj. d. Koningin Moeder.
Gedachtenis op 30 April Verj. d. Prinses Juliana. enz. enz. (opgave in de Kerkbode
1901).
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Levensbericht van Petrus Johannes Blok
(1855-1929)
De verzekering zijn beste krachten te zullen geven, een der vaste bestanddeelen
van de ‘gebruikelijke toespraken’, waarmee een nieuwe hoogleeraar zijn inaugureele
rede pleegt te besluiten, was geen ijdele betuiging in den mond van den jongen
professor in de Geschiedenis, die 26 September 1884 zijn ambt aan de Groningsche
universiteit aanvaardde met een oratie over ‘Het doel van de beoefening der
1
geschiedenis’ . Hij vroeg ‘de gelegenheid om veel te doen’, zonder ophef, want hij
had zijn wilskracht en werkkracht beproefd en was begeerig de hand aan het werk
te slaan; ‘age et perge’, handel en sla er u doorheen, was een van zijn lijfspreuken.
Zijn uiterlijk was tenger, ouwelijk bijna, zoo tenminste herinner ik mij hem van negen
jaren later, klein, mager, gebrild en met een vrij langen baard; en zijn aanstaande
leerlingen hadden niet den indruk, dat hij betrekkelijk weinig in leeftijd van hen
verschilde. Maar hij was rap in zijn bewegingen, levendig en veerkrachtig van geest;
ontmoedigd heeft hij zich in zijn volgend leven zeker maar uiterst zelden gevoeld.
Gustav Schmoller heeft eens in het licht gesteld, hoeveel de Pruisische staat te
danken gehad heeft aan hen, die opgegroeid waren in de dorpspastorie en in het
schoolmeestershuis, waar gedwongen soberheid den kinderen vroegtijdig het besef
bijbrengt, dat ze door eigen kracht vooruit moeten komen en waar toch ook weer
het leven niet gericht is op onmiddellijk materieel gewin. Petrus Johannes Blok was
het oudste kind uit een schoolmeestersgezin. Zijn vader, C.J. Blok, had begin 1854
in Den Helder een daar bestaande particuliere Fransche school overgenomen. Kort
daarop, April 1854, was hij getrouwd met Mej. C.

1

Bij de samenstelling van dit levensbericht heb ik gebruik kunnen maken van een excerpt uit
een autobiographie en van een briefwisseling tusschen Fruin en Blok, mij door de beide
kinderen van Blok tijdelijk afgestaan. Bij dezen dank ik hun voor die bereidwilligheid.
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Ruyter, evenals hij uit Wormerveer afkomstig, en 10 Januari 1855 werd de eersteling
uit dit huwelijk geboren. Hij werd vernoemd naar den grootvader van vaderszijde,
den onderwijzer P.J. Blok.
Een teer ventje, maar de omstandigheden lieten niet toe, dat het met
verweekelijkende ouderlijke zorgen overstelpt werd. Met ouderwetsche regelmaat
volgden de geboorten elkaar op: volwassen zijn geworden zes kinderen, vier jongens
en twee meisjes. De vader, een streng paedagoog, had het druk met zijn school,
waarop in goede jaren een honderdtal leerlingen gingen; op de moeder rustte een
zware huiselijke taak, want de beide secondanten en eenige leerlingen woonden
bij de familie in. Bedrijfsen gezinsleven waren niet scherp gescheiden: school en
huis waren aaneen gebouwd en het was mogelijk 's avonds van de huiskamer uit
de jongens in het oog te houden, die in de leslocalen hun huiswerk maakten.
Lezen en schrijven had de jonge Blok reeds thuis geleerd, toen hij op school
kwam bij meester Dekker, een destijds bekend schrijver van Texelsche novellen.
Drie jaren later nam zijn vader hem op zijn eigen school, September 1870 gold hij
hier als volleerd. Hij was een ijverig leerling geweest, die met graagte opgenomen
had, wat het onderwijs, dat zich er toen nog zonder aarzeling op toelegde den
kinderen veel te ‘leeren’, aan zijn jeugdigen, nog ongespecialiseerden weetlust had
geboden. Een gretig lezer daarbij, op zijn tijd wel verzonken in Indianenboeken of
zich vermakend met het Stuiversmagazijn, maar die ook behagen had in De Aarde
en haar Volken en ten slotte zoowat alles doorgelezen had, wat de
boekenverzameling van zijn vader en de schoolbibliotheek aan
groote-menschenlectuur bevatten. Bosscha en Schlosser, Tollens en De Génestet,
Schiller en Goethe, Shakespeare, Corneille en Lafontaine, het waren alle namen,
waaraan voor hem later nog herinneringen kleefden uit zijn Helderschen tijd. In één
woord, hij was ‘knap’. Maar toch geen knappe jongen, die den indruk maakte van
een kunstproduct. Ondanks zijn lichamelijke tengerheid had hij aan de gewone
jongensspelen op straat, ook aan de gymnastiek dapper meegedaan. Hij hield van
de buitenlucht en van wandelen, toen nog de eenige sport, vooral van loopen door
de duinen en langs den waterkant in den frisschen zeewind. Groote wandelingen
bleven ook later nog zijn genoegen en waren, toen hij oud was, nog zijn trots
daarenboven. Indrukken uit zijn jeugd hebben waarschijnlijk mede bepaald zijn liefde
voor de zee en de Nederlandsche marine; vlak bij het ouderlijk huis lag de dijk,
vanwaar men uitzag over het breede Marsdiep en vol vertier waren destijds, vóór
1876, nog de havens van Den Helder en het Nieuwediep.
De vraag, wat hij zou willen worden, werd hem niet voorgelegd; zijn vader koos
voor hem. De jongen was goed in alle vakken en dat hij een zekere voorkeur toonde
voor geschiedenis,
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aardrijkskunde en letterkunde, was een factor, die verwaarloosd werd bij het
probleem der beroepskeus. Ook geen beteekenis had hierbij, dat hij in de laatste
jaren wat Latijn en een klein beetje Grieksch geleerd had bij den predikant Bron,
wiens zoon daarvoor gratis onderwijs kreeg op de Fransche school. Althans tot aan
de gedachte, dat zijn zoon nog eens aan een universiteit in de Letteren zou
studeeren, reikten de illusiën van den vader niet; zoo iets was te duur en te hoog.
Hij had nogal kennis aan Heldersche dokters en apothekers en zocht op een wat
lager niveau iets in de medische richting. Besloten werd, dat de jonge Blok zich zou
bekwamen voor het ‘literarisch-mathematisch’, om vervolgens als militair medisch
of pharmaceutisch student aan de ‘pillenschool’ in Amsterdam te worden opgeleid
voor den Indischen dienst. Doch toen de examenstudie reeds eenige maanden
geduurd had, ontdekte men - wel onbegrijpelijk laat - een beletsel: Blok zou stellig
wegens bijziendheid afgekeurd worden. Deze weg hooger op was dus afgesloten
en een anderen zag men niet. Blok werkte doelloos nog wat verder, totdat dominee
Jelgersma, wiens oudste zoon Dominicus intern leerling bij Blok's vader was, een
voorstel deed, dat aan zijn tweeden zoon kosteloos onderwijs en huisvesting aan
het Heldersche instituut zou verschaffen, maar het mogelijk zou maken Blok naar
de Latijnsche school in Alkmaar te sturen. Het plan wekte ontsteltenis, doch de
doopsgezinde predikant Dyserinck, die op literaire avondjes met Heldersche jongelui
bij Blok een bijzonderen aanleg voor letterkunde meende onderkend te hebben,
ried toe te slaan. De vader ontdekte bij nader toezien ook een verlokkend vooruitzicht.
Zijn zoon zou als candidaat in de Letteren, mogelijk zelfs geheel afgestudeerd, zijn
school kunnen overnemen en deze zou dan misschien in een gymnasium kunnen
worden omgezet.
September 1871 trok dus Blok, zestienjarig, de wereld in. De wereld, dat was
Alkmaar, van Den Helder uit gezien ver en voornaam. De Latijnsche school had het
gewone programma van dien tijd: klassieke talen, Oude Geschiedenis en wat
wiskunde; voor de moderne talen konden de scholieren de lessen op de H.B.S.
volgen. De rector Jan Jacob van Gelder onderwees er veertien leerlingen in zes
klassen; hij was een geleerd man en Blok heeft zijn methode geroemd, die zich wel
voornamelijk daardoor onderscheidde, dat zij veel aan den ijver van de leerlingen
overliet. Voor een buitenjongen, die het in zijn zeer eenvoudig kosthuis zonder
toezicht en ontwikkelenden omgang moest stellen, bestond alle gelegenheid om
tamelijk onwetend te blijven, maar voor Blok lag hierin geen gevaar. Hij was reeds
welbeladen met kennis aangekomen, wist dat hij zijn toekomst maken moest, en
zijn aangeboren werklust had geen huis- of schooldiscipline van noode. Hij versaagde
niet voor de omvangrijke taken, die zijn leermeester hem, zonder vooraf angstvallig
de moeilijkheden te overwegen, opgaf; in twee jaar wist hij zijn
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Latijnsche en Grieksche auteurs, waaronder lang niet gemakkelijke, onder de knie
te krijgen. De vriendschap verder met klasgenooten gaf hem toegang tot families
van een ander soort dan die waarmee het ouderlijk gezin in het burgerlijke Den
Helder verkeerde, en voltooide zijn opvoeding naar een anderen kant.
Als achttienjarige kwam Blok in 1873 te Leiden aan. Na de stormen van den
groentijd en de dronkemansplechtigheid der ‘ontgroening’ - niet-corpsleden waren
toen nog uitzonderingen - hervond hij zichzelf in de nieuwe, vreemde omgeving als
student in de Letteren, d.w.z. in de klassieke letteren; andere literarische studenten
toch kende het toen nog vigeerende organiek besluit van 1815 niet. Hij vond er zijn
plaats niet onder de corpsbolleboozen, maar in den breeden middenstand der
studentenmaatschappij, die de gezelligheid meer zocht op de kamers dan op de
kroeg, die politiseerde in ‘democratischen’ zin, theologiseerde volgens de moderne
richting, en geregeld werkte.
Voor het ‘groot mathesis’, dat Blok en Jelgersma tegen de Kerstvacantie
zuinigheidshalve wel meenden te kunnen doen met hun reeds in Den Helder
opgedane kennis en zonder collegebezoek zakten de beide vrienden. Zij weten dit
aan hun examinatoren, die hun wilden doen gevoelen, dat men een professor niet
straffeloos de collegegelden kon onthouden, waarop deze destijds nog recht had.
Zij lieten zich echter niet dwingen, werkten op eigen hand verder met boeken en
dictaten en slaagden tegen Paschen.
De studie in de letteren bleek toch niet het beloofde land te zijn, waarnaar Blok
had gehunkerd. Of hij, die als zoovelen graag boeken over geschiedenis las, toen
al een bewust verlangen had historicus te worden, lijkt mij zeer twijfelachtig.
Trouwens, daarvoor was de universiteit, te Leiden evenmin als elders in Nederland,
destijds een leerschool. Eerst het Academisch Statuut van 1877 zou de gelegenheid
en de plicht om zich ernstig met de geschiedenis bezig te houden verruimen, hoewel
toen ook nog maar voor studenten, voor wie ze bijzaak moest blijven. Historisch
denken ook was den hoogleeraren in Grieksch en Latijn, voor wie en met wie Blok
het meest te doen kreeg, vreemd. De zaden der historische taalwetenschap,
overgewaaid uit Duitschland, waren rondom Matthias de Vries opgekomen, maar
in den hof der klassieken bij Cobet en Pluygers vatten on-Leidsche denkbeelden
geen wortel; de conjecturale critiek bloeide er nog welig in het licht van een
humanistischen nazomer.
Cobet had Blok bij zijn eerste bezoek aanbevolen veel en bij voorkeur cursorisch
te lezen. Deze had zich daarop voorgenomen alle gangbare klassieken in tijdsorde
door te lezen van Homerus tot Plutarchus en van de Enniusfragmenten tot Tacitus.
Doch op de colleges werd hem spoedig duidelijk, dat hij den raad misverstaan had.
Zijn voorbereiding op de Latijnsche school gedurende twee jaren slechts was er
meer op gericht geweest om er achter

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1930

111
te komen, wat in zijn auteurs stond dan hoe het er stond. En dit strookte ook met
zijn aanleg, zooals die zich later duidelijk openbaarde. Hij wilde weten, de oude
wereld leeren kennen, personen, gebeurtenissen, realiën. Met den literairen vorm
heeft hij zich nooit veel opgehouden; beheersching der klassieke talen was voor
hem, al zal hij dit destijds nog niet tegenover zichzelf uitgesproken hebben, geen
doel doch slechts middel. Het vernuftspel der conjecturen maakte hem, die gaarne
veel wilde verzetten, ongeduldig. De ontgoocheling was zoo groot, dat hij er in het
begin van 1874 ernstig over gedacht heeft over te gaan naar de theologie. Een
vreemd plan voor wie den lateren Blok heeft gekend, maar toch ook weer niet zoo
ongerijmd, wanneer men bedenkt, hoe rationalistisch de Leidsche theologie van die
dagen was. Het is nauwelijks aan een begin van verwezenlijking toe gekomen. Toen
Blok op weg was naar Den Helder om er met zijn vader over te spreken, werd hem
op het perron van Uitgeest de gedachte aan het verdriet, dat hij zijn vader zou
aandoen, te machtig; hij nam den trein terug naar Leiden en bleef literator. Hij werd
het zelfs met eere, een student, van wien men iets verwachtte, want hij had een
vlug verstand en een meer dan gewonen ijver. Bij zijn candidaats in December 1876
behaalde hij den eersten graad.
den

Maar hij deed dit onder zware zorgen. Den 4 Maart 1875 was zijn vader
gestorven en zijn moeder was onbemiddeld achtergebleven met haar zes kinderen.
Voor hem beteekende dit de veroordeeling tot het harde leven van den armen
student. Hij heeft ze manmoedig aanvaard. Vrienden steunden de moeder, maar
hij, de twintigjarige, moest haar bijstaan met raad en toch ook zooveel mogelijk met
geld. Het werd nu bezuinigen op alles, ook op het noodzakelijke, op huisvesting,
kleeding en eten; verder les geven aan juristen voor hun propaedeutisch en
daartusschen door werken voor zijn examen, overwerken zelfs. Een hevige
zenuwcrisis belette hem in het voorjaar van 1876 voort te gaan; eerst een gedwongen
rust van een paar maanden en een onbarmhartige koudwaterkuur herstelden hem
in zooverre, dat hij na de groote vacantie zijn studie weer voorzichtig kon hervatten.
Weinig bemoedigend lag na het examen de verdere studietijd voor hem, nu hij
zijne energie ook nog moest intoomen. Door alle luxe te vermijden en door veel te
repeteeren gelukte het hem wel zich het gebrek van het lijf te houden en zelfs zijn
moeder af en toe bij te springen, maar hij twijfelde toch of hij tot het einde toe zoo
op den rand van ontbering en overspanning staande zou kunnen blijven. Sterk was
dan ook de verleiding om de wijk te nemen in de betrekkelijke onbezorgdheid van
een gewoon leeraarsbestaan, toen hij in den zomer van 1877 een betrekking kon
krijgen aan de pas opgerichte H.B.S. te Apeldoorn. Toch heeft hij er voor bedankt,
daartoe vooral aangezet door Matthias de Vries, die hem het uitzicht opende op
een van de
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rijksbeurzen, welke nieuw waren ingesteld. Inderdaad werd hem voor den volgenden
cursus een beurs toegewezen. Zijn leven lang is hij den man dankbaar gebleven,
die hem door opwekking en hulp op het academisch pad gehouden heeft.
Geruster dan tevoren ging hij zijn vijfde studiejaar in. De zorgeloosheid van de
jeugd lag reeds ver achter hem; de familie in Den Helder hielp hij met wat hij door
lesgeven verdiende en door zuinigheid bespaarde, ook reeds kon hij denken aan
zijn eigen gezin in de toekomst. Omstreeks dezen tijd namelijk heeft hij zich verloofd
met Maria Dorothea Felix, dochter van een Leidsch kassier. Duidelijker was hem
nu ook zijn eigen aanleg. Van zijn leermeesters trok hem ongetwijfeld De Vries door
zijn open beminnelijkheid en zijn licht ontvlambare geestdrift het meest, maar noch
de Germaansche taalwetenschap, noch ook de Romaansche, waarvoor Dozy hem
zocht te winnen, konden zijn zin voor het zakelijke bevredigen. Van de taalkunde
wendde hij zich zóó ver af, als de exameneischen het toelieten. Met toenemende
belangstelling daarentegen volgde hij de welverzorgde colleges van Fruin over de
vaderlandsche geschiedenis, maar ze waren wat koel naar zijn smaak en persoonlijke
aanraking met hem had hij, naar het schijnt, toen nog niet. Hij dacht er over zelf te
gaan werken in de oude geschiedenis, die hem als student in de klassieke letteren
nader lag.
October 1878 deed hij zijn doctoraal, ‘behoorlijk maar zonder glans’ volgens zijn
eigen zeggen, en plichtmatig vervaardigde hij daarop zijn proefschrift. Het onderwerp
‘Sextus Pompejus Magnus Gnaei filius’, had hem ‘belangrijk en avontuurlijk’ geleken,
maar toen hij er mee bezig was, bemerkte hij, dat hij er van maken kon, wat hij wilde.
Hij gevoelde zich losgelaten in de ruimte door zijn gebrek aan algemeene
historisch-archaeologische kennis. Een poging om zijn studiebeurs omgezet te
krijgen in een reisbeurs, opdat hij zijn opleiding aan een Duitsche universiteit zou
kunnen verbeteren, mislukte. Daarbij kwam, dat zich tegen den zomer van 1879 de
verschijnselen van zenuwuitputting, hoewel minder hevig dan in 1876, herhaalden.
Trotsch is hij op de dissertatie, die zoo ontstond, nooit geweest, ‘een solied maar
droog stuk werk’ noemt hij ze; moedeloos en lusteloos is hij 21 Juni 1879
gepromoveerd. ‘Ieder mijner vrienden en ik zelf’, schrijft hij, ‘dacht, dat dit het
teleurstellende slot zou zij’. Een verblijf bij een zijner vrienden op de Veluwe echter
herstelde zijn gezondheid en deed de neerslachtigheid wijken; in zijn later leven
heeft hij over onwilligheid van den geest of het lichaam weinig meer te klagen gehad.
Anders dan de meeste afgestudeerden, zag Blok op zijn studentenjaren als een
zwaren tijd terug; wanneer hij er nog met eenig welgevallen aan dacht, was het
voornamelijk, omdat ze hem het bewijs - en een onweersprekelijk bewijs - leverden
van zijn standvastigheid en werkkracht. Degene, die de beschrijving
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er van leest in zijn autobiographie, wordt getroffen door de heldhaftigheid, waarmee
hij zijn plichten op zich genomen, en de hardnekkigheid, waarmee hij zich aan zijn
studie vastgeklemd heeft.
Op lateren leeftijd scheen hem deze periode ook het eerste stadium van zijn
loopbaan als historicus. ‘Reeds als student’, mocht hij graag zeggen, ‘heb ik eigenlijk
altijd historisch gewerkt’. Het komt mij voor, dat hij hierbij het beeld van den ouderen
Blok te ver in het verleden projecteerde, waardoor positief leek wat in werkelijkheid
grootendeels negatief was geweest. Tot nu toe had hij nog meer onphilologisch dan
wezenlijk historisch gearbeid. Als historicus had hij zich pas tegen het laatst ontpopt.
Dat hij dit zou blijven, stond nu vast en daarbij ook wel, dat hij de nieuwere
geschiedenis zou kiezen; van de klassieken had hij genoeg. Of hij nu ook reeds het
oog gevestigd had op de vaderlandsche geschiedenis? In elk geval heeft op zijn
keus gewerkt de invloed van Fruin, met wien hij in de volgende jaren in nauwere
betrekking kwam.
De promotie maakte Blok vrij, vrij van geldzorgen nu weldra ook. Het machtwoord
van de hem welgezinde professoren, die destijds in deze universiteitsstad de
gymnasiale betrekkingen aan hun knappe leerlingen vergaven, maakte hem tot
leeraar in het Nederlandsch en de Geschiedenis aan het Leidsche gymnasium. Den
den

14 Juli 1881 is hij getrouwd; 8 Juli 1883 werd zijn eerste kind, Johanna Maria,
geboren. Het leeraarschap (1879-1884) is niet iets gewichtigs in zijn leven geweest;
voor zijn vorming heeft het hem weinig opgeleverd en bij zijn leerlingen zal het geen
diepe indrukken hebben nagelaten. Hij gaf hoofdzakelijk Nederlandsch, waarvan
hij niet veel wist en waarvoor hij zich slechts matig interesseerde. Zijn belangstelling
was bij de geschiedenis, maar ook weer niet in de eerste plaats bij de geschiedenis,
welke hij in de drie laagste klassen onderwees en daar wel op onderhoudende wijze
wist te vertellen, doch bij die, waarin hij zich thuis verdiepte. Hij las veel, o.a. Ranke,
Taine, Dozy, vooral ook geschriften over vaderlandsche geschiedenis, waaronder
die van Fruin. En nu kwam al spoedig de Blok te voorschijn, die zich al had laten
vermoeden in den student, die een drang tot aanpakken in zich had, een lust om
zoo te werken, dat hij tot zichzelf kon zeggen, dat hij iets gedaan had. Hij moest zelf
iets maken; zich lang en passief te vermeien in wat anderen geschreven hadden
lag niet in zijn aard.
Fruin, bij wien hij weldra geregeld eens in de veertien dagen aan huis kwam praten
over het vak, moedigde hem aan en richtte zijn aandacht op het rijke Leidsche
archief. Zelf had hij eerst gedacht over Noordwijk in de middeleeuwen; Fruin's
Gids-artikel ‘Een Hollandsche stad in de middeneeuwen’, zou, zoo meende hij, de
stof voor Leiden uitgeput hebben. Deze evenwel had zijn materiaal voornamelijk
gevonden in de uitgave der Leidsche keurboeken van Hamaker en dit uit gedrukte
werken aangevuld.
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Hij zond nu Blok in het vrijwel onontgonnen braakland van het Leidsche archief.
Eigenlijk een waagstuk: iemand, wien de vragen welke hij aan zijn bronnen moest
stellen, nog maar weinig duidelijk konden zijn, te midden van zulk een groote
hoeveelheid archivalia te brengen, als daar lag; tevens echter een bewijs van
vertrouwen. Het archief bovendien was slecht geordend, maar gelukkig kende de
archivaris Rammelman Elzevier er goed den weg in en toonde deze zich zeer
hulpvaardig. Twee jaren lang, van 1880 tot 1882, heeft Blok hier onverschrokken
en onvermoeid gewerkt in den vrijen tijd, dien hem zijn lesuren overlieten. Toen had
hij de stof voor de middeleeuwen bijeen. Bouwstoffen leverde hem ook nog de
Universiteitsbibliotheek, hij bezocht fabrieken om op de hoogte te komen van de
wolindustrie, liet zich op het Prentenkabinet over kunstzaken voorlichten en Fruin
stond als raadsman steeds bereid. Reeds in 1883 kwam het eerste deel, onder
denzelfden titel als Fruin's opstel, in 1884 het tweede deel ‘Een Hollandsche stad
onder de Bourgondisch-Oostenrijksche heerschappij’, van de pers; het laatste
ongeveer tegelijkertijd met een uitgave van ‘Leidsche rechtbronnen uit de
middeleeuwen’. Een derde stuk der stadsgeschiedenis, waarvoor hij onder de hand
ook reeds vrij wat gegevens bijeengebracht had, zou waarschijnlijk spoedig gevolgd
zijn, indien niet zijn benoeming te Groningen tusschenbeide gekomen was. Dit
tempo was wel niet dat van den gewonen, gemeenlijk kalm aan verzamelenden
stadsbeschrijver.
Neemt men nu de ‘Hollandsche stad’, zooals ze in 1883 en '84 verscheen, nog
eens in handen, dan ziet men, dat de schrijver niet zwaar onderlegd geweest is.
Hoe kon het ook anders? Van de algemeene resultaten der mediaevistische studiën
in Duitschland, die daar al sinds lang bloeiden, had men hier te lande nog weinig
notitie genomen; van de middeleeuwsche stedenhistorie, welke daar reeds in fleur
kwam, van de hiermee samenhangende juridische en oeconomische problemen,
waarover Duitsche geleerden schreven en twistten, was wel iets doorgedrongen in
Utrecht tot De Geer van Oudegein en meer nog tot S. Muller Fzn., doch Fruin sloeg
er weinig acht op. Geschiedenis was destijds in Leiden nog in sterke mate de
staatkundige geschiedenis van Holland sedert den opstand tegen Spanje. Wat
daarvóór of daarbuiten lag, werd er meest als inleiding of uitweiding beschouwd. In
Leiden, door Fruin, was Blok als historicus gevormd en in Leiden had hij het
onbekende gevonden, dat hij in zijn boek verwerkte. Hij wist de politieke lotgevallen
van zijn stad te plaatsen in het kader van de staatkundige historie van het gewest,
maar het overige hing los. Merkbaar ook is, dat hij voor de redactie weinig tijd
genomen had; hij had, vooral in het eerste deel, te veel met grove, soms zelfs met
slordige steken genaaid. Aan den anderen kant echter, hoe goed had hij weten te
kiezen uit den overvloed van stof, die zich aan hem had opgedrongen.
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En wat hij daaruit genomen had, gaf hij wel gedisponeerd, zonder vertoon van
geleerdheid en duidelijk weer, zoodat het nieuwe boek - en nieuw was daarin bijna
alles - opgang maakte bij historici en liefhebbers der geschiedenis.
De geschiedenis van Leiden heeft voor Blok de bekoring van een
wetenschappelijke jeugdliefde behouden. Ongeveer een kwart eeuw later is hij tot
haar teruggekeerd. Hij zag toen, dat de papieren kinderen, welke ze hem geboren
had, niet recht voldragen waren geweest en onomwonden heeft hij dit uitgesproken
in het voorbericht voor den nieuwen druk van het eerste deel. De omwerking van
de vroeger verschenen deelen heeft hem haast evenveel tijd gekost als indertijd de
voorbereiding en het schrijven samen. Daarna heeft hij het nog ontbrekende gedeelte,
de geschiedenis van Leiden in den Nieuwen Tijd, eveneens in een sterk vertraagde
vaart, voltooid. Na tien jaren was ten slotte de ‘Hollandsche stad’ (1908-'18) gereed;
ze is nog een van zijn beste werken.
Snel was Blok bekend geworden. Een voorloopig hoofdstuk van zijn ‘Hollandsche
stad’ was door Fruin in diens Bijdragen geplaatst, hij was lid van het Historisch
Genootschap en Letterkunde, hij schreef al eens in den Nederlandschen Spectator;
na de verschijning van zijn eerste boek gold hij als een der meesters in het gilde
der Nederlandsche historici. Onverwachts kreeg hij onder deze een eerste plaats.
In '83 stierf Dozy en hem volgde op als hoogleeraar voor de Algemeene Geschiedenis
P.L. Muller uit Groningen. S. Muller Fzn. was, ook naar het oordeel van Fruin, wegens
zijn bekwaamheid de aangewezen man voor het open gevallen Groningsche
professoraat, maar deze bedankte. Blok werd nu Fruin's candidaat, P.L. Muller
steunde hem, en in Mei 1884 werd hij benoemd.
Wij hebben hem in Groningen reeds zien gereed staan voor zijn taak, vol
ondernemingslust. Wat hij onder geschiedenis verstond, hoe hij ze dacht te doceeren
en te beoefenen, blijkt uit zijn oratie: ‘De Geschiedenis van een volk is de ontwikkeling
zijner maatschappelijke toestanden. Behalve op de staatsinrichting en op de
omstandigheden, die bij de vorming van den Staat een grooten invloed hebben
gehad, dient men bij de beoefening der geschiedenis daarom te letten op de
godsdienstige denkbeelden, op de letterkundige beschaving, op het gevoel voor
kunst, op de volksmeening aangaande recht en wet, op de dagelijksche levenswijze,
op de economische toestanden - in één woord op de gansche maatschappij, zooals
zij zich bij een volk heeft ontwikkeld.’ Het is te begrijpen, hoe hij er toe kwam geen
geschiedenis van den ‘staat’ te willen, doch die van de ‘maatschappij.’ Hij kwam uit
de middeleeuwen, uit een tijd, toen de staatkundige organisatie nog zwak was; zijn
bronnen hadden tot nu toe voor hem niet slechts den staatkundigen buitenkant,
maar ook dwarse
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doorsneden van een autonome samenleving belicht. Maar het is ook nog de
oud-literator, die hier spreekt; godsdienstige denkbeelden, letterkunde, kunst noemt
hij voorop onder de zaken, waarop de historicus zijn aandacht moet vestigen,
oeconomische toestanden komen achteraan. Tien jaren later zal hij de
Wlrtschaftsgeschichte juist die geschiedenis noemen, welke de ‘maatschappelijke’
historie nabij komt; Inama Sternegg's Deutsche Wirtschaftsgeschichte lag blijkbaar
nu nog buiten zijn gezichtskring.
ste

ste

De tien jaren in Groningen - van zijn 29 tot zijn 39 jaar - zijn voor hem het
gelukkigste tijdvak van zijn leven geworden. In zijn eersten brief aan Fruin vat hij
zijn indrukken samen in de woorden: ‘summa summarum bevalt het mij hier
uitstekend’; in een lateren van 25 Jan. 1885 heet het: ‘ik gevoel mij uitermate gelukkig
in mijn veranderde positie. Het echtpaar was met de te Groningen traditioneele
vriendschappelijkheid in den academischen kring opgenomen. De jonge vrouw met
haar zwakke longen bleek beter bestand tegen het noordelijke klimaat dan men
gedacht had, al moest ze meer teruggetrokken leven dan haar man, die gaarne
onder de menschen ging en spoedig kennissen maakte. Nog twee kinderen werden
hun daar geboren; slechts één daarvan Peter Robert (geb. 1 Juni 1888) hebben ze
mogen behouden.
Met waren hartstocht wierp Blok zich op het werk; onbegrijpelijk veel heeft hij in
Groningen ondernomen en bijna alles had succes. Het college geven ging hem
goed af en bevredigde zijn gehoor. Zijn manier voor de verhalende colleges werd
dadelijk die, welke hij later steeds gevolgd heeft: in vier cursussen doorliep hij de
heele geschiedenis, zoowel de vaderlandsche als de algemeene. In zijn tweede
jaar voegde hij daaraan voor de oudere studenten een college toe, dat op de Series
van 1885 werd aangekondigd als diplomatiek en bronnenonderzoek, iets dergelijks
als ook Dozy in Leiden gegeven had. Hij las er in dien cursus, en ik meen ook in de
volgende, met zijn leerlingen voornamelijk Friesche en Groningsche oorkonden uit
de middeleeuwen. In dit tijdvak was hij door zijn Leidsche studiën het best thuis;
bovendien oorkonden en over het algemeen de fragmentarische overblijfselen van
de overlevering uit de middeleeuwen vormen een bijzonder geschikt oefenmateriaal.
De critiek richtte zich hoofdzakelijk tegen de goedgeloovigheid, waarmee de
oudheidminnaars in het Noorden nog steeds de verhalen der oudere historiographie
aanvaardden; ze werd wel niet gehanteerd met die zorgvuldigheid, waardoor zich
destijds in Duitschland de oorkondenleer onderscheidde, maar ze bracht de leerlingen
tot zelf zien en zelf oordeelen. Blok had niet genoeg aan hoorders, wat de bezoekers
van historische colleges toenmaals over het algemeen nog waren; hij moest met
hen werken en hun iets overdragen van zijn eigen activiteit.
Op het Groninger archief bemerkte men al spoedig, dat Groningen een professor
had gekregen, die in de plaatselijke historie belang
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stelde en ‘jacht maakte’ op oude stukken. Een meer persoonlijk contact hiermee
kreeg hij, doordat J.A. Feith, zoon van den archivaris en voorbestemd dezen op te
volgen, zijn historische leiding zocht. Hij werd een trouw medewerker: reeds in 1886
heeft Blok samen met hem de kroniek van Lemego uitgegeven. Ook in de volgende
jaren heeft Blok op dezen een sterk stimuleerenden invloed uitgeoefend. Zijn
stuwkracht openbaart zich in de hervatting van de uitgave van den Groningschen
Volksalmanak, nu feitelijk als historisch jaarboekje voor de provincie Groningen
(1890), in de stichting van het Museum van Oudheden (1891). Een plan tot oprichting
van een archiefschool, waarvoor Seerp Gratama de derde man had moeten zijn,
kwam niet tot uitvoering.
Een van Blok's gelukkige Groninger daden is ook geweest de oprichting van het
Groningsch Historisch Genootschap, een club van historici, zooals er later, naar het
Groningsche voorbeeld, ook in Den Haag en Amsterdam zijn gevormd. Het
genootschap floreert nog, maar het doet niet meer - evenmin als trouwens de
dochtergezelschappen elders - aan wat Blok er in zwang had gebracht, aan
wetenschappelijke coöperatie. Samen spreken voldeed hem maar ten halve, er
moest ook iets tot stand gebracht worden. Uit de samenwerking der leden kwamen
voort het ‘Gedenkboek der Reductie van Groningen in 1594’ (1894), de ‘Historische
Avonden’ (1896) en het ‘Oorkondenboek van Groningen en Drente’. Reeds kort na
de oprichting van het Genootschap is hij met het plan voor het oorkondenboek voor
den dag gekomen. Of hij zelf toen wel een heldere voorstelling had van den omvang
van wat hij op touw zette en van de tallooze netelige bezwaren, die conscientieusen
vervaardigers van oorkondenboeken het leven zuur maken? In elk geval, zijn
medeleden, in het geheel geen diplomatisten, zagen dit nog veel minder en moedig
is men begonnen. In 1889 meende men de regesten reeds ongeveer bijeen te
hebben - Blok dacht toen al over een Friesch oorkondenboek, dat zou moeten volgen
- maar het werd 1894, voordat het eerste deel kon verschijnen en 1899, eer het
werk gereed was. Feilloos zeker is het niet, doch het is een onontbeerlijk hulpmiddel
voor de beoefening van de geschiedenis der noordelijke gewesten en zal dat nog
voor onafzienbaren tijd blijven. Trouwens, welk van onze oorkondenboeken zouden
wij bezitten, indien er niet van die onvervaarden waren geweest, die zich, bewust
of onbewust, vrij hielden van de knellende eischen eener uiterste wetenschappelijke
nauwgezetheid?
Levenwekkend was de werkzaamheid van Blok te Groningen. ‘Hij heeft’ - ik gebruik
hier de woorden van S. Gratama - ‘ten aanzien van de behandeling der plaatselijke
geschiedenis aldaar een nieuw tijdperk geopend’. Hij opende het niet slechts, maar
vulde het ook spoedig voor een belangrijk deel met zijn werkzaamheid. Sedert 1890
toch komt er - behalve wat
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ik hierboven reeds noemde - telkens wat uit zijn handen. In de inhoudsopgaven van
de eerste zeven jaargangen der Groninger Volksalmanak ontbreekt zijn naam slechts
éénmaal; in Fruin's Bijdragen plaatste hij een paar artikelen over Friesche historie
e

in de middeleeuwen; een uitgave van Groninger stadsrekeningen uit de 16 eeuw
werd te Groningen nog voorbereid en verscheen in 1896.
Toch ging hij volstrekt niet in de locale geschiedvorsching verloren. In zijn
Groningschen tijd vallen zijn uitgave van Lodewijk van Nassau's correspondentie
en diens levensbeschrijving alsmede eenige uitvoerige opstellen over
middeleeuwsche geschiedenis van Holland en daartusschendoor gaat onophoudelijk
voort een druppeling van kleine artikeltjes over allerlei onderwerpen.
Evenmin echter als hij zich opsloot binnen de locale geschiedenis en deze van
binnen uit bezag, wenschte hij dat te doen met de vaderlandsche historie. In 1886
vroeg hij een regeeringssubsidie ten einde gedurende de zomermaanden in Duitsche
archieven een voorloopig onderzoek te kunnen instellen naar archivaliën, belangrijk
voor de geschiedenis van Nederland. Fruin, stoelvast als hij steeds geweest was,
voelde weinig voor het plan. ‘Ik zou u overigens gaarne zulk een uitstapje na een
welbesteed jaar gunnen’, schreef hij wat onhandig vergoelijkend achter een
ontmoedigende beoordeeling van dit onverwachte voornemen; Van Riemsdijk, de
algemeene rijksarchivaris, adviseerde ongunstig; maar Blok won den referendaris
De Stuers voor zijn denkbeeld van een wetenschappelijke verkenningsreis. Het
subsidie werd verleend, dit jaar en daarna weer verscheidene jaren opnieuw. In het
derde jaar kwam, na Duitschland, Oostenrijk aan de beurt, vervolgens Engeland,
later met grootere tusschenruimten Parijs en Italië. Over de verslagen van deze
onderzoekingen kan ik door eigen ervaring niet oordeelen, maar ik heb er dikwijls
zeer gunstig over hooren spreken. Fruin was al door de lezing van het eerste verslag
volkomen bekeerd. Verscheidene groote vacanties van den toch al zoo drukken
Groningschen tijd waren nu geheel gevuld. Vrouw en kinderen gingen naar Leiden
en naar zee in Noordwijk, hijzelf over de grenzen. Hij werkte er ingespannen op de
archieven, verbaasde daar dikwijls de ambtenaren door de stapels papier, die hij
in één dag doorwerkte, zag veel van de wereld, zocht waar hij kon aanraking met
bekende vakgenooten en kreeg zoo relaties met tal van buitenlandsche
beroemdheden. Vermoeid, maar geestelijk verrijkt, kwam hij dan in September weer
thuis. Maar niet alleen hemzelf kwam dit werk ten goede: hij gaf lucht aan onze
geschiedvorsching, zette in de huiskamer van onze toen nog al te vaderlandsche
geschiedenis de ramen open.
Fruin volgde uit de verte al deze bedrijvigheid met vaderlijke belangstelling.
Hoeveel hij met zijn leerling op had, blijkt uit zijn brieven van deze jaren; door den
ietwat vormelijken stijl
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schijnt als door een matglas een welmeenende genegenheid warm en gestadig.
Wat hem, die zoo geheel anders was en deed, in den jongen vriend aantrok?
Natuurlijk diens groote liefde voor het vak en vooral de gaven, die hem in staat
stelden, daar practisch in te werken. Want het aantal volgelingen was niet evenredig
geweest aan dat der hoorders en vereerders: ‘historisch bloed vloeit er al heel weinig
in studentenaderen’, verzucht hij eens. Misschien ook trok hem in Blok aan die
vlugge vaardigheid, welke hijzelf niet bezat. ‘Bij mij moet de opgegaarde stof veel
langer bezinken om zich naar den aard tot een geheel te vormen’, schrijft hij in een
zijner brieven en het staat er niet als een bedekte aanmerking. Hartelijker werden
de gevoelens, naarmate hij sterker de eenzaamheid van den oud-geworden celibatair
om zich begon te ontwaren. Bij Blok was de vriendschap gemengd met dankbaarheid
en eerbied. Een kleine schuchterheid tegenover den bejaarden, critischen meester,
die zoo veel en dat alles zoo degelijk wist, heeft hij lang niet en misschien wel nooit
geheel kunnen afschudden. Hoe hoog hij hem vereerde, blijkt uit de rede, waarmee
hij hem in 1900 in de Koninklijke Academie - zelf was hij hiervan in 1892 lid geworden
- heeft herdacht.
Openhartig waren steeds zijn brieven aan Fruin uit Groningen - behalve over
ééne zaak, die hem al sedert het begin van zijn professoraat vervuld had en waaraan
hij sinds 1890 bezig was. Einde 1891 zond hij Fruin een artikel voor de Bijdragen.
Deze toonde zich er zeer mee ingenomen, maar in het begeleidende schrijven miste
hij iets. ‘Ik had’, zoo schrijft hij terug, ‘gaarne vernomen, in welk verband dat opstel
staat tot het groote werk, waarvan ik de aankondiging van Wolters ontving. Ook
over dat werk en uw plan er mee had ik gaarne iets naders gehoord. Wel wist ik
van Muller, dat Gij er al een poos mee omgingt, maar daar Gij er mij niet van spraakt,
had ik er U niet naar willen vragen. Gij begrijpt, dat het voorafgaande een plagerij
is, waarmee ik niet meer bedoel dan U even te plagen. Want ik weet bij lange
ondervinding, dat de reden van Uw zwijgen jegens mij aan geen boos opzet te wijten
is, al begrijp ik niet welke ze zijn kan......; laat spoedig wat van U hooren’.
Beminnelijker kan een klacht over achterhoudendheid wel niet ingekleed worden.
Blok was kennelijk verlucht, dat nu het stilzwijgen gebroken was. Hij antwoordde
onmiddellijk: ‘Ja, ik zal maar rondweg met de zaak voor den dag komen. Ik heb U
om de volgende reden niet eerder gesproken over mijn plan tot het schrijven van
een groote geschiedenis van het Nederlandsche volk - omdat ik er zelf zoo tegen
opzag! U zult zeggen, waarom hebt ge dan dat boek geschreven? Wel, ik gevoelde
er behoefte aan dat boek te schrijven, ik had er een onweerstaanbare neiging toe,
al voelde ik volkomen de groote bezwaren er van, de groote verantwoordelijkheid,
die ik op mij nam’. Hij had er maar niet over kunnen beginnen, ‘omdat ik zelf wat
bang was voor mijn
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eigen stoutheid èn omdat ik bang was dat U het mij zou afraden’. Gelukkig dat het
artikel voor de Bijdragen bij Fruin in den smaak viel. ‘Ik ben zeer blij, dat U er mede
ingenomen zijt, en heb daardoor zelfs eenigermate den indruk, dat het eerste deel
van mijn boek, dat ik in denzelfden geest schreef, Uwe goedkeuring zal wegdragen.
Dit bewijst mij, dat U mijn plan niet zoo zeer afkeuren zult, als ik aanvankelijk
vreesde’. Inderdaad is de lichte schaduw, àls men daar al van spreken mag, die
even over de verhouding tusschen hen beiden gehangen had, onmiddellijk en
spoorloos weggetrokken. De tegenstelling anders was wel groot tusschen den ouden
geleerde, die uit overmaat van bedachtzaamheid ten slotte nooit gekomen is tot het
groote samenvattende werk, dat men van hem verwachtte, en den jongen
hoogleeraar, dien een onweerstaanbare scheppingsdrang had aangedreven het
dadelijk ter hand te nemen. In 1892 verscheen het eerste, in 1893 het tweede deel
der Geschiedenis van het Nederlandsche volk. Hoe Fruin over het boek zelf dacht?
Ik ken slechts zijn beoordeeling van het tweede deel. Hij schreef er waardeerend
over; alleen gevoelde hij zich door de opeenstapeling van mededeelingen over het
behandelde tijdvak, waarin hijzelf zeer weinig gewerkt had, wat overstelpt. ‘Ik zou
er niet gaarne over geëxamineerd worden’, bekende hij.
In 1889 had Blok voor een benoeming in Amsterdam, in 1892 voor eene in Utrecht
bedankt. Hij wist, dat Fruin hem tot zijn opvolger wenschte; deze had het hem in
1889 al geschreven. Het zou anders wel moeilijk zijn om van Groningen te scheiden:
hij en de zijnen hadden er veel voorspoed gekend, hij had er vele vrienden in den
universiteitskring en onder de burgerij, hij wist zich er nuttig en gewaardeerd - maar
dit alles woog niet op tegen Leiden, tegen den leerstoel van Fruin, tegen een
professoraat in de Vaderlandsche Geschiedenis. Toch is dit hem nog bijna ontgaan.
De meerderheid in de Leidsche faculteit wilde vaderlandsche en algemeene
geschiedenis combineeren en één van de twee historische professoraten bestemmen
voor een hoogleeraar in de Oude Geschiedenis en de Archaeologie. Hiertegen was
weinig in te brengen, te minder omdat Muller, hoewel uiterst welgezind jegens Blok,
bereid en zelfs verlangend was ook de ‘patria’ op zich te nemen. Fruin heeft bij
curatoren en in Den Haag dan ook het volle gewicht van zijn gezag in de schaal
moeten leggen om het behoud van zijn leerstoel en de opvolging van zijn leerling
te verzekeren. 21 Juni 1894 kwam Blok's benoeming af en maakte een einde aan
de periode, die hij achteraf steeds als de gelukkigste uit zijn leven beschouwd heeft.
den

Den 5 October aanvaardde hij zijn nieuwe ambt met een rede over ‘De
Geschiedenis als sociale wetenschap’. Legt men de beide inaugureele oraties,
waartusschen het eerste decennium van Blok's hoogleeraarschap besloten ligt,
naast elkaar, dan ziet
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men, dat zijn kennis zeer toegenomen was. De tamelijk lichte wapenrusting, waarin
hij nog Groningen was binnengekomen, was nu aanmerkelijk verzwaard. Maar hij
droeg nog dezelfde kleuren; dat hij nu sprak van ‘sociale’ geschiedenis, is maar een
verandering van een woord, ‘maatschappelijk’ was voor hem synoniem met ‘sociaal’.
Vermoedelijk is de nieuwe term afkomstig uit Bernheim's ‘Lehrbuch der historischen
Methode’, dat inmiddels uitgekomen was en dat kennelijk bij de samenstelling der
rede gebruikt is. Dat Blok zich thans ook bekend en hoogelijk ingenomen toonde
met de Wirtschaftsgeschichte vermeldde ik reeds; vooral Lamprecht bewonderde
hij nu zeer.
De Leidsche rede, die veel meer de aandacht trok dan de Groningsche, was
weinig doorzichtig; ze vroeg om opheldering. Blok heeft deze gegeven in een
voordracht op de eerste algemeene vergadering van het Utrechtsch Historisch
Genootschap in 1895. Ze bewijst, evenals de voorgaande oratie, dat Blok's opvatting
dezelfde gebleven is; hij maakte Bernheim's definitie van het object der
geschiedvorsching tot de zijne: ‘die Geschichte der Menschen in ihren Bethätigungen
o

als sociale Wesen’. Men kan daarin twee afdeelingen onderscheiden: 1
‘geschiedenis der beschaving’, omvattende ‘godsdienst, kunst, wetenschap, letteren,
o

moraal’, 2 ‘geschiedenis der volkshuishouding’, anders gezegd
‘Wirtschaftsgeschichte’. Van deze laatste is een onderdeel ‘een belangrijk onderdeel,
maar toch slechts een onderdeel’ de geschiedenis van den staat. Dit lijkt wel zeer
betwistbaar, werd ook reeds in de vergadering betwist; wij echter hebben ons hier
daarmee niet op te houden.
Natuurlijk kon men van den theoreticus, die bij deze gelegenheid aan het woord
was, niet afscheiden den practicus, die bezig was een geschiedenis van het
Nederlandsche volk te schrijven. Er waren er, die er zich over verbaasden, welk
een last deze zichzelf oplegde. Zijn voorgangers waren dus, meest onbewust,
specialisten geweest; zij waren uitgegaan nièt van het begrip ‘maatschappij’, maar
van het begrip ‘staat’, hadden slechts den staat en wat op dezen onmiddellijken
invloed geoefend had, beschreven. Blok zou nu geven voor Nederland ‘de
geschiedenis der menschelijke maatschappij’, die alleen waardig was ‘in den vollen
zin des woords geschiedenis te heeten’. Ik kom hierop nog in een ander verband
terug.
Zijn plichten als docent en als schrijver zag Blok thans, ik wil niet zeggen geheel
anders, maar wel duidelijker gekleurd. Zijn nieuwe professoraat, dat in de
Vaderlandsche Geschiedenis, was in zijn oogen - evenals in meer beperkten omvang
die in het Oudvaderlandsch Recht, in de Nederlandsche taal- en letterkunde en in
de Nederlandsche kerkgeschiedenis - een bij uitstek nationaal ambt. Van een
redeneering, als ik wel eens tegen hem gehouden heb, dat een verdeeling van het
geschiedenisonderwijs volgens staatkundig-geographische grenzen wetenschappelijk
kwalijk ver-
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dedigbaar en methodísch onjuist was, wilde hij voor Leiden niet weten. Voor andere
universiteiten mocht men andere inzichten laten gelden, de ééne, Leidsche leerstoel
voor de geschiedenis des vaderlands zou men niet kunnen afbreken zonder schade
voor de natie. Het woord vaderlandsch in vaderlandsche geschiedenis had voor
hem een hooge gevoelswaarde.
Een nationale taak ook had hij onder handen in zijn Geschiedenis van het
Nederlandsche volk. Zoo had hij dit altijd wel beschouwd, maar de gedachte aan
een nationalen plicht overstraalde zijn arbeid met veel helderder licht, nu hij zich
met zijn verhaal niet meer ophield tusschen de kleine middeleeuwsche territoriën
of in de Bourgondisch-Oostenrijksche monarchie, maar de hand van den Prins van
Oranje gegrepen had en met hem eerst binnengetreden was in het land der vaderen.
In de voorrede tot het derde deel klinkt een gansch andere toon dan in die tot de
eerste twee deelen - even zelfs zwelt ze tot een fanfare.
Hij zag zijn werk ‘sub specie amoris patriae.’ De vaderlandsche historicus was
naar zijn opvatting gesteld tot een bewaarder van de kostelijke nationale overlevering.
Niet alles daarin was fraai - men had dit manlijk en eerlijk te aanvaarden (in 1926
publiceerde Blok nog zelf Prins Willems ‘moordplan tegen Alva’); niet alles daarvan
was echt - wat niet tegen de wetenschappelijke critiek bestand was, moest
uitgeworpen worden; maar hij, die er van uitdeelde, was niet slechts een verschaffer
van intellectueel voedsel, doch tevens een schenker van gaven tot sterking van het
volksbewustzijn. Hij verhoogde de liefde voor het vaderland en tegelijk daarmee de
aanhankelijkheid aan de dynastie; want van deze gescheiden kon Blok zich een
gezonden nationalen zin niet denken.
Nog een derde nationaal werk wachtte Blok hier in Leiden, zooals hij ondershands
in Groningen reeds had vernomen, nl. het onderwijs in de vaderlandsche
geschiedenis aan de Koningin. Drie jaar, van 1894 tot 1897, heeft het systematische
onderricht geduurd; het vierde jaar werd gebruikt om de leerlinge in de moderne
politiek te orienteeren. Iedereen, die hem in deze jaren gesproken heeft, weet, hoe
verheerlijkt hij zich gevoeld heeft, doordat hem zulk een deel werd gegeven aan de
opleiding der Oranjevorstin voor haar levenstaak. Hij heeft er zich zeer voor
ingespannen en is beloond, behalve met den Nederlandschen Leeuw, met een
blijvende belangstelling van den kant der Koningin en haar moeder, voor wie hij een
onbegrensde vereering koesterde.
In Leiden vond hij Groningen niet terug. Ofschoon hij spoedig Leidsch burger
werd en zich veel in het openbare leven bewoog, de omgang was er niet zoo
gemakkelijk en heeft nooit vergoed, wat hij door zijn verhuizing aan ongedwongen,
gezellig verkeer had verloren. Gelegenheden om eens iets te scheppen of te
hervormen waren in Leiden minder veelvuldig; de traditie woog er zwaarder en alles
had vastere vormen in de oude geleerdenstad.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1930

123
Zijn driftige arbeidslust overigens was niet bekoeld; een roerig man is hij tot zijn
einde gebleven en nooit heeft hij iets gehad van den rustigen professor, die zich ter
plaatse aangekomen weet.
Hij werkte regelmatig, niet sprongsgewijs. Aan de morgenuren van negen tot één
mocht niemand komen; dan was hij met volle intensiteit bezig aan zijn productieven
arbeid, tot 1907 hoofdzakelijk aan zijn Geschiedenis van het Nederlandsche volk.
Het overige deel van den dag, waaraan nooit een stuk van den nacht werd gehecht,
gevoelde hij zich vrij; hij werkte naar zijn zeggen toen nooit langer dan vier uur per
dag en des Zondags in het geheel niet. Inderdaad echter deed hij in dien vrijen tijd
nog heel wat af. Alleen reeds zijn correspondentie vereischte veel tijd. Liefst gebruikte
hij daarvoor briefkaarten; velen kennen die kaarten, dicht, soms kruiselings
beschreven met zijn fijne, keurige schrift. Meer dan vele zijner collega's zag men
hem op de straat, in vergaderingen, op concerten; thuis zat hij veel in de huiskamer
en daar vooral las hij. Tegen de groote vacantie was hij meestal moe. Zoodra de
omstandigheden het toelieten, werd het huis te Leiden gesloten en trok de familie
naar Noordwijk. Blok zelf was er graag en bovendien, het verblijf aan zee werd
noodig geacht voor zijn vrouw, wier gezondheid wankel bleef. Ze is betrekkelijk jong
sten

gestorven, den 23
Augustus 1908.
Zijn verhalende colleges en ook het oefeningscollege, dat hij nu om het jaar
beurtelings met collega Muller gaf, kostten hem niet veel tijd. De stof, welke hij in
de eerste behandelde, was uitteraard tamelijk nauw bepaald en strekte zich maar
zelden uit buiten die, welke hij in zijn boek behandelde. Slechts moest ze vooraf
gefatsoeneerd worden; dit deed hij gewoonlijk op een lange wandeling. Zijn lessen
vielen in mijn tijd - daarover kan ik het best oordeelen - wel in den smaak. Ik herinner
mij den overgang van Fruin op Blok. Er was een groot verschil: Fruin, die in het
oude collegevertrek in zijn huis aan de Steenschuur door de deur uit de voorkamer
bijna onhoorbaar binnenkwam, met effen stem zijn voordracht begon en als het
ware voor zichzelf zijn verhaal afwikkelde; Blok, die kittig binnenstapte, met rasse
levendigheid aanving, wel eens een vraag deed en voortdurend het oog van zijn
hoorders zocht. Een in het oog vallend onderscheid ook overigens: Fruin de
grootmeester, die voor ons in een eigen sfeer leefde; Blok, met wien men kon praten
en dien men durfde critiseeren. Muller bleef naast hem wat in het duister, doordat
hij slecht sprak, en zijn groote, onpretentieuze geleerdheid stelde men eigenlijk pas
op prijs, als de tijd van collegeloopen - ik bedoel hier de verhalende colleges, die
destijds met het candidaats eindigden - voorbij was.
De Geschiedenis van het Nederlandsche volk schoot geregeld op; den éénen
dag vlotte het beter dan den anderen, maar zelden was er, geloof ik, één tusschen,
waarop Blok in het geheel niet vooruitkwam. Hij verloor geen tijd door zijn gedachten
te laten
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zwerven in de verte. Hij was wars van bespiegeling, waarbij men den vasten grond
onder de voeten zou kunnen verliezen. Toen Lamprecht een omslachtige
volkspsychologische studie ondernam om gezicht te krijgen op de ‘Geschichte des
nationalen Seelenlebens im 17. und 18. Jahrhundert’, vond Blok, dat hij zijn tijd
verdeed aan ‘bijzaken’. Hijzelf kon soms spotten met zijn eigen ‘onwijsgeerigen
geest’. De stof voor zijn geschriften wierp hij ook niet lang heen en weer om ze
kneedbaar te maken. Ze ordende zich gemakkelijk in zijn geest en wanneer hij ze
in den vorm had, polijstte hij daaraan niet veel meer. Ook boorde hij zich niet vast
in problemen: de critiek was naar zijn oordeel bij ons de beschrijving vooruit, en zijn
werk moest er voor dienen, dat deze haar inhaalde. Niet, dat hij neerzag op de
critiek; hij was er op uit slechts critisch beproefd materiaal te verwerken en onder
zijn artikelen zijn er ook van critischen aard, maar toch trok hem de bronnencritiek
en over het algemeen het vraagstuk in de historie niet bijzonder aan. Hij hield niet
van het overhoop halen van kwesties, die slechts matig gewin aan weten beloofden,
want hij was gesteld op positieve kennis en zag gaarne duidelijk waarneembaar
resultaat. Zijn manier van schrijven was meer refereerend dan redeneerend. Meer
dan eens heb ik hem hooren zeggen, wanneer hij voornemens was een of ander
onderwerp te behandelen: ‘ik zal de dingen eens bij elkaar zetten.’
In 1907 was, als gezegd, de Geschiedenis van het Nederlandsche volk, acht
deelen, klaar. Een geschenk aan de Nederlandsche natie, dat deze ten volle
gewaardeerd heeft; nog bij zijn leven is het boek tweemaal (1912-1915 en 1923-1926,
beide malen in vier deelen) herdrukt. ‘Met dit achtste deel’, schreef hij in 1907, ‘....
leg ik de pen neder .... in de hoop, dat mijn boek de kennis der geschiedenis van
ons volk eenigszins heeft vermeerderd. Ik zeg, heeft vermeerderd, maar ik hoop
nog iets meer te hebben gedaan dan dit. Ik wil zeggen, dat mijn werk de resultaten
van het tot nog toe verrichte, in tal van boeken en tijdschriften verspreide onderzoek
op het gebied onzer volkshistorie, voor het eerst sedert vele jaren, in samenhang
onder de oogen heeft willen brengen van allen, die in onze geschiedenis belang
stellen .... Daarmede hoop ik iets gedaan te hebben in het belang van mijn volk.’
Op een wijze, die veelszins respect verdient, heeft hij voldaan aan de zware eischen,
welke hij hier in bescheiden woorden omschreef. ‘Wij mogen geen oogenblik
vergeten’, had in 1895 S. Muller in een geruchtmakende recensie van de eerste
twee deelen verklaard, ‘dat de heer Blok, schrijvende een dergelijk boek op
veertigjarigen leeftijd (iets wat - behalve Fruin - geen thans levend Nederlander hem
zou kunnen nadoen) recht heeft op onze ongeveinsde bewondering.’ Dit oordeel
van iemand, die - de bespreking, waaruit ik het ontleen, bewijst het duidelijk - zeker
een open oog had voor de tekortkomingen
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in Blok's boek, mag men ook laten gelden voor den ruim vijftigjarige, nu hij zijn acht
deelen voltooid had.
Een beoordeeling van het omvangrijke werk is in een opstel, dat een persoonsen levensbeschrijving moet zijn, niet op haar plaats. Het mag evenwel niet verzwijgen,
dat Blok zich door de critiek van Muller zeer gekrenkt gevoeld heeft. Gekrenkt
waarschijnlijk bovenal door den toon der beoordeeling. Lof, welverdienden lof,
bevatte ze genoeg, maar de aanmerkingen, eveneens rechtmatig - over
vluchtigheden, over den onverzorgden stijl, over gebreken kortom, die uit Blok's
wijze van werken, in den grond uit zijn gansche persoonlijkheid voortkwamen klonken te veel als spot, doordat de beoordeelaar zijn humor niet in toom gehouden
had. Vrienden van Blok konden hetzelfde gezegd hebben, en onder elkaar zeggen
ze het nog, maar ze zouden het anders hebben gezegd. De recensie lag Blok ‘zwaar
op het hart’, maar zijn arbeidslust heeft ze niet geremd. Ze zou het misschien wel
eenigszins hebben gedaan, als zijn opus magnum in deze jaren voor hem zijn alles
was geweest, waarop hij zich met den hardnekkigen vlijt van een stillen ploeteraar
had toegelegd. Maar men behoeft de bibliographie van zijn geschriften maar op te
slaan om te zien, hoeveel artikelen hij daar tusschendoor nog geschreven heeft en
wie hem in zijn openbaar leven gevolgd heeft, weet, dat hij allerlei om handen had,
waarvoor de gewone geleerde geen tijd pleegt te hebben.
De Geschiedenis van het Nederlandsche volk werd vertaald in het Duitsch
(1902-'18) en bewerkt in het Engelsch (1898-1902, 1907-1913). In het buitenland
gold Blok als de eerste Nederlandsche historicus en met vele der toenmalige
corypheeën op het gebied der geschiedenis verkeerde hij op een voet van gelijkheid.
Op internationale congressen kon hij optreden als vertegenwoordiger der historische
wetenschap in ons land, buitenlandsche geleerde genootschappen benoemden
hem tot lid, de universiteiten van Marburg en Leuven verleenden hem een
eeredoctoraat, vreemde regeeringen decoraties. Hier te lande stond hij, ik durf niet
zeggen aan het hoofd der historici, want een onbetwist gezag, zooals Fruin genoten
had, heeft hij nooit bezeten, maar ontegenzeggelijk wel op de eerste plaats. De
leiding der Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde voerde
hij na Fruin's dood (1899) eerst met P.L. Muller samen, na diens overlijden (1904)
1
tot 1915 alleen ; in de redactie van Het Museum - in 1893 door hem met J.S. Speyer
en B. Sijmons opgericht - was hij de historicus, van de Commissie voor den
Historischen Atlas van Nederland, die in 1908 haar werk begon, de voorzitter, van
het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek een der redacteuren. Dat hij
zitting had in het bestuur van het Historisch Genootschap te Utrecht en in de
Commissie voor 's Rijks

1

Daarna met Dr N. Japikse samen.
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Geschiedkundige Publicatiën sprak vanzelf en eveneens, dat hij herhaaldelijk als
bestuurslid en op zijn tijd als voorzitter van ‘Letterkunde’ fungeerde. In 1901 had hij
samen met een aantal gelijkgezinden, die meenden, dat onze algemeene tijdschriften
en met name de Gids tegenover nieuwe stroomingen te weinig standvastigheid
betoonden, een nieuw ‘maandschrift voor staatkunde, letterkunde, wetenschap en
kunst’ gesticht: ‘Onze Eeuw’. In den kring van ‘Onze Eeuw’, van wat men in Engeland
‘Victorians’ zou noemen - ‘onze’ eeuw? welneen, ‘hun’ eeuw, merkte eens iemand
op - paste Blok met zijn politieke overtuigingen. De democratische student van
vroeger was al sinds lang een conservatief professor. Iemand van invloed nu, die
wanneer hij zich ergens voor spande, iets gedaan kreeg; voor wien een gang naar
het kabinet van den minister iets gewoons was en wiens steun bij benoemingen
dikwijls den doorslag gaf. Trouwens, als hij voor een persoon of een zaak gevoelde,
dan kon men op hem rekenen en hij werkte er voor met een sterken, strijdlustigen
ijver.
Van hetgeen hij daardoor tot stand heeft gebracht, is hem het dierbaarst geworden
het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome. Zijn eersten vorm heeft het plan
daarvoor gekregen tijdens een lange archiefreis in Italië in 1901. Aanvankelijk hadden
hem daarheen het meest gelokt de Venetiaansche gezantschapsberichten, de
‘relazioni Veneziane’, welke zich eens voor zijn lievelingsschrijver Ranke hadden
ontsloten als een wonderland voor den historischen ontdekker. Zelf heeft hij later
(1909) die ‘relazioni’, welke betrekking hadden op de Republiek der Vereenigde
Nederlanden, uitgegeven. Maar sterker dan Venetië trok hem op den duur Rome.
Men leest het reeds uit een paar reisbrieven, die hij in 1901 en 1902 voor den
Nederlandschen Spectator geschreven heeft. Het denkbeeld van een Nederlandsch
instituut te Rome, zooals andere naties er bezaten, is van G. Brom, doch de eer
daaraan een breedere basis gegeven en het verwerkelijkt te hebben, komt Blok toe.
Op de staatsbegrooting voor 1904 werd een bedrag voor de stichting uitgetrokken;
de ijver en bekwaamheid van Brom, den eersten directeur (tot 1915), rechtvaardigde
in de volgende jaren de uitgaven, welke de staat er voor op zich nam. De
geschiedenis van het Instituut staat beschreven in den eersten jaargang der
Mededeelingen, die het in 1921 begon uit te geven en in dien van 1929, toen het
zijn 25-jarig bestaan herdacht. Maar niet duidelijk komt daarin uit, hoeveel
scepticisme moest worden overwonnen, voor het zich ontwikkeld had tot wat het
nu is. Meermalen nog heeft Blok het bezocht, reeds in de dagen van Brom ‘als ‘onze
wijze vader’ schertsend begroet, maar in allen ernst geëerd’. Hij dacht er aan als
aan een kind in de verte en in het eigen gebouw, waarin het thans gehuisvest is,
staat nu zijn borstbeeld.
De herziening van zijn ‘Hollandsche stad’ voerde Blok terug
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naar de middeleeuwen. Slechts enkele malen had hij daarover in zijn Leidsche
periode nog wat gepubliceerd en dan nog meest wat hij uit den Groningschen tijd
in portefeuille had of wat zich hierbij liet aanknoopen. Nadat hij met zijn stadshistorie
weer het tijdvak van den Nieuwen Tijd bereikt had, werden zijn uitstapjes naar het
arbeidsveld, waar hij vroeger bijna veertien jaren bezig geweest was, nog zeldzamer.
Mij dunkt, recht naar zijn zin had hij het niet meer op het terrein, waarheen hem
indertijd de toevallige keus van een onderwerp voor onderzoek gevoerd had en
waar hem daarna zoowel de aard van het Groningsche studie-materiaal als de
bewerking van de eerste beide deelen van zijn hoofdwerk hadden vastgehouden.
En zijn ‘sociale geschiedenis’, bleef hij haar trouw? Zijn meening immers - ik
merkte dit reeds op - dat zij alleen aanspraak had op de volle belangstelling van
den algemeenen historicus, die niet een deel voor het geheel aanzag, had hij
waarschijnlijk gevormd onder en door het hanteeren van de middeleeuwsche stof.
Als beoefenaar der geschiedenis van de middeleeuwen ook was hij in Duitschland
in de leer gegaan; vakken toch als Wirtschaftsgeschichte en Verfassungsgeschichte,
welke zich bewogen buiten het gebied der gewone politieke historie, waren er binnen
den kring der mediaevistische geschiedvorsching ontstaan en lagen er destijds nog
geheel in besloten.
Hoe het zij, degenen die met eenig oordeel de latere deelen van de Geschiedenis
van het Nederlandsche volk lazen, kregen den indruk, dat die nieuwe soort van
geschiedenis, welke Blok had aangeprezen, de ‘sociale geschiedenis’, niet wezenlijk
verschilde van wat men tot dusver onder den naam van ‘geschiedenis’ zonder meer
aangeboden had. Hoofdzaak was ook hier de staatkundige geschiedenis; de bijgiften
over oeconomische en cultuurgeschiedenis waren er uitvoeriger, maar ze vormden
ten slotte ook hier maar het garnituur van een politieke historie.
In zijn voorbericht tot het vijfde deel, breedvoeriger in een artikel in Onze Eeuw
de

van 1902, heeft Blok daarvoor een verklaring gegeven - hij was toen met de 17
eeuw klaar. Alles vertellen, zoo luidt zijn betoog, gaat niet, een geschiedschrijver
moet rekening houden met zijn eigen krachten en het geestelijk digestievermogen
van zijn lezers. Hij heeft zich in hoofdzaak te bepalen tot wat ‘belangrijk’ is. Wat is
‘belangrijk’? Niet datgene wat den hedendaagschen auteur misschien het hoogst
ligt, niet bijv. het lot ‘van den werkmansstand, die zich thans in zoo groote
belangstelling mag verheugen’; wel daarentegen wat ‘men’ gedurende de te
beschrijven periode zelf het gewichtigst heeft gevonden. Een geschiedschrijver
de

heeft dus voor de 17 eeuw het sterkste licht te laten vallen op ‘Oldenbarnevelt en
Maurits, Frederik Hendrik en Coen, Willem III en Johan de Witt, Tromp en de Ruijter
- zij waren de mannen, wier namen
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hoofd en hart vervulden, wier daden met spanning werden nagegaan, met wier lot
men het zijne verbonden voelde’. Niet op Vondel, Rembrant of Spinoza, die in hun
eigen tijd maar weinig meegeteld hadden, ook niet op Cats, die den volksgeest niet
vormde, doch slechts weergaf, evenmin op den werkman, ‘die al heel weinig in de
toenmalige maatschappij had in te brengen’, noch zelfs op de ‘broodvraag’, op de
oeconomische toestanden in het algemeen. Dit alles behoort op het tweede plan.
Natuurlijk mag de beschrijver dezer eeuw niet nalaten ‘ook aandacht te wijden aan
het dagelijksch leven, het eten en drinken, het feestvieren en begraven onzer
voorvaderen, hij mag niet zwijgen van onze letteren en onze kunst, maar hij moet
allereerst en met de meeste uitvoerigheid behandelen de dingen, die in het
toenmalige volksleven in hoogeren zin de eerste plaats innamen. In hoogeren zin,
want er is een volksleven van den dag en een van een anderen, hoogeren aard. Er
is het dagelijksch leven van den burger en den boer, van den visscher en den
matroos, van den fabrikant en den koopman, beginnend met den vroegen morgen
en eindigend met den laten avond, waarin hij werkt en zwoegt, rust en zich verpoost
van den dagelijkschen arbeid en zijn gezin. En er is het hoogere leven van
dienzelfden man, diezelfde vrouw, waar zij zich gevoelen als deel van een grooter
geheel, als mensch in de maatschappij van menschen. Met beide kanten van het
menschelijk bestaan houdt de geschiedenis zich bezig, maar zij bewaart hare
grootste belangstelling niet voor den enkeling, maar voor het leven van den mensch
als deel der menschenwereld, als bewust of onbewust medewerker aan de
samenleving, aan het geluk van allen. Daaruit volgt, dat voor dien tijd staatkundige
en militaire geschiedenis een belangrijke plaats moeten innemen en daarnaast’ dit komt er wel wat vreemd achteraan - ‘handels- en nijverheidsgeschiedenis,
geschiedenis der godsdienstige twisten en denkbeelden’.
Dat ziet er uit als een palinodie. Nog meer heeft dien schijn het reeds genoemde
voorbericht. ‘Die arme staatkundige geschiedenis!’ heet het daar. ‘Vroeger was zij
alles, de alom erkende heerscheresse; thans wordt zij in den ban gedaan en
geworpen in den hoek, waarnaar men weinig omziet. Ten onrechte.’ Maar de
woorden klinken anders, als men ze zelf spreekt dan wanneer een ander ze uit. In
een bijschrift tot het verslag eener voordracht, die Bussemaker, de Groningsche
collega had gehouden op de algemeene vergadering van het Historisch Genootschap
in 1902, vroeg deze eenigszins schamper, welken maatstaf Blok toch wel gebruikte
bij de onderscheiding tusschen ‘belangrijk’ en ‘onbelangrijk’ in de geschiedenis. ‘Is
het’, informeerde hij, ‘de staat? Of is het dat eenigszins geheimzinnige ‘volk’, waarvan
mijn vriend zooveel gesproken heeft en spreekt, maar dat niet nader is gedefinieerd
en ook m.i. bij het voortschrijden zijner Geschiedenis van het Nederlandsche volk
hoe langer hoe meer
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zoek raakt?’ Blok, gewoon om hard terug te slaan, als hij aangevallen werd,
antwoordde vinnig in den Spectator; re- en dupliek volgden, maar de dissonanten
losten zich daarin niet op.
Men moet het Bussemaker toegeven, Blok's geschiedenis begon al minder en
minder te gelijken op de volkshistorie, zooals men op grond van zijn toespraken
had kunnen verwachten. Toch was deze zichzelf meer gelijk gebleven dan het zoo
leek. Na de middeleeuwen was zijn bronnenmateriaal veranderd, had ook inderdaad
de politiek meer beteekenis gekregen en zijn voorstelling was daarmee gewijzigd.
Maar er was nog iets: Blok was bij de toepassing nooit zuiver geweest in de leer,
die hij in zijn oraties verkondigd had. Men leze slechts de inleiding voor zijn boek.
De schrijver heeft zich steeds hierop beroepen - niet op zijn andere, theoretische
beschouwingen - om te betoogen, dat hij inderdaad gegeven had, wat hij eens
beloofd had. Doch dit was geen eigenlijke ‘maatschappelijke geschiedenis’: de staat
verschijnt er niet als een groepeering binnen de maatschappij, of als een der
aspecten van de maatschappij, maar het is hier steeds de maatschappij binnen den
staat of de staat als maatschappij. Van den beginne af is in zijn geschiedenis de
staatkundige historie het skelet geweest, dat hij omkleedde met wat oeconomische
geschiedenis en cultuurgeschiedenis. Soms stond hij verlegen, omdat hij niet wist
- hij zelf erkent het -, waar die toevoegsels aan te brengen. In zijn verhaal van de
veertiende eeuw vindt men het voornaamste over de gilden in de staatkundige
historie van Vlaanderen, over den adel in die van Henegouwen, over hoorigheid in
die van Holland, over de moderne devotie in die van het Sticht Utrecht. Op de wijze,
zooals de auteur aangevangen was, is hij voortgegaan; de verhouding tusschen
politieke en niet-politieke geschiedenis, is in de verschillende deelen ongelijk, maar
nergens wordt de geschiedenis er wezenlijk ‘sociale geschiedenis.’ Deze zou
trouwens met de toen beschikbare gegevens niet te schrijven geweest zijn, en ze
is dat naar mijn meening ook heden nog niet.
Hoe de tegenstelling tusschen Blok's beginselen en hunne toepassing verklaard
moet worden? Voor een deel zeker met wat hij eens in een debat - in 1895 op de
reeds vermelde vergadering van het Historisch Genootschap - heeft uitgesproken:
dat het ‘natuurlijk onmogelijk is een auteurs-individualiteit op te sluiten in een
definitie’. Zijn persoonlijkheid dreef hem naar de staatkundige historie. Ik geloof niet,
dat hij een innerlijk behagen vond in de uitteraard wat grauwe oeconomische
geschiedenis, in de beschouwing van toestanden en hunne verandering, waarbij
de afzonderlijke mensch in de anonieme bevolkingsklasse en zijn handelingen in
de algemeene uitwerkingen opgaan. Voorts, dat hij te weinig houvast voelde in de
ijle geschiedenis van ideeën over godsdienst, moraal, kunst of wetenschap. Hijzelf
was een man van de daad en wat hem in het verleden interesseerde waren: de
gebeurtenis en de handelende persoon. En waar hij
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met zijn gedachten het liefst vertoefde? In den tijd van den opstand en in de 17
eeuw, bij de mannen van stavast. Hier bovendien vonden ook zijn gevoelens als
nationalist van den ouden stempel, wien de staatkundige glorie van zijn land lief
was, hun volle bevrediging.
Veel, waarin hij het ware welgevallen niet had, heeft hij ter wille van de volledigheid
in zijn geschiedenis moeten beschrijven; hij heeft het gedaan naar zijn beste kunnen
en kennen, maar het heeft gemaakt, dat hij tegen het einde van zijn leven van zijn
voornaamste boek moest getuigen: ‘het is mijn liefste werk niet geweest’.
Wat zijn liefste werk dan wel was? Het bleek, toen hij eindelijk in 1918 na de
voltooiing van zijn ‘Hollandsche stad’ zich vrij gevoelde om te schrijven, waarin hij
lust had. Hij begon aan de biographie van mannen, die vooraan gestaan hadden
bij de vestiging en handhaving van Hollands politieke grootheid: Prins Willem I (1920,
'21), Frederik Hendrik (1924), De Ruyter (1928). Dit was geschiedenis, die hij geheel
1
mede kon beleven .
Hij beschreef zijn personen als mannen in hun werk, zooals zij hadden gestaan
te midden van de gebeurtenissen van hun tijd, zonder het - bij moderne biografen
soms opdringerig wordende - streven om hen psychologisch geheel te doorgronden,
maar met een oprechte genegenheid. Prins Willem I daarbij met diepen eerbied.
Zijn bewondering voor dezen was echt en versmaadde nu doorgaans de rhetoriek,
die in zijn vroegere werken nogal eens hindert. Fouten worden wel soms vergoelijkt,
maar niet verborgen. Wat de wetenschappelijke waarde van het boek over dezen
prins aangaat, Japikse, beter kenner van de periode dan ikzelf, heeft die in
aankondigingen in Onze Eeuw en de Bijdragen geprezen met woorden, die ik slechts
tot de mijne kan maken. Ook één aanmerking van dezen beoordeelaar schijnt mij
juist: de Prins wordt te veel voorgesteld als schepper van de Republiek der
Vereenigde Nederlanden en de invloed van de Staten op den staatsvorm van deze
te zeer buiten rekening gelaten. Was dit, zooals de criticus meent, het gevolg van
een te weinig raadplegen der Statenresoluties, of ligt dit niet ook in Blok's
persoonlijkheid, die hem eens deed spreken van groote mannen als degenen, die
‘vraagstukken door de menschheid doen oplossen, haar beste krachten, haar leven
en goed doen opofferen..... voor..... beginselen’? Kwam het niet mede, doordat Blok
weinig oog had voor naamlooze krachten in de maatschappij, als ze zich niet in de
daden van leiders weerspiegelen?

1

Dat Blok een voorliefde voor de biographie in het algemeen had, is reeds opgemerkt door
mijn collega Brugmans in zijn gedachtenisrede op Blok, die hij heeft gehouden in de Koninklijke
Akademie. Deze wijst er op, dat in het Nieuwe Nederlandsche Biografische Woordenboek
van 1911 tot 1925 330 artikelen van zijn hand zijn verschenen.
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Van Willem I sprong hij over op Frederik Hendrik. Maurits was hem te uitsluitend
oorlogsman, zei hij; misschien ook kon hij hem den dood van Oldenbarnevelt niet
vergeven. Pas in het laatste jaar van zijn leven heeft hij aanstalten gemaakt om de
opengebleven plaats in de eeregalerij der Oranjes en de gaping in het verhaal van
den Tachtigjarigen Oorlog - want dat waren deze prinsenbiographieën tevens - te
vullen. Twee hoofdstukken van zijn Prins Maurits, waarop reeds ouderdom en ziekte
een duidelijk stempel hadden gezet, bevonden zich onder zijn nagelaten papieren;
ze zijn door Japikse in de Bijdragen uitgegeven.
Het boek over Frederik Hendrik, hoe verdienstelijk ook in vele opzichten, vertoont,
zooals het staat tusschen die over Prins Willem en De Ruyter, een zekere matheid.
Eenige spanning slechts is er in de epische gedeelten, waar de ‘stedendwinger’
optreedt; maar voor het overige is Frederik Hendrik ook niet iemand om de actie in
het verhaal te houden en de slottirade, dat hij zou zijn geweest ‘de
bewonderingswaardige figuur in dit glorievolle tijdvak’, in ‘zijn tijd’, wordt door den
inhoud van het boek niet gerechtvaardigd.
Maar ten volle heeft Blok, een niet zeer gecompliceerde natuur - zoo althans lijkt
hij mij, die hem in zijn intimiteit niet gekend heb -, zich kunnen geven in zijn
1
levensbeschrijving van De Ruyter . Deze zeeheld, met zijn eenvoudigen geest
zonder grillige schuilhoeken, met zijn eerlijk plichtbesef en zijn zuivere
vaderlandsliefde, die de Nederlandsche vlag glorieus liet waaien over den oceaan,
was volkomen een man naar zijn hart. Liefde voor het onderwerp, zorgvuldig
onderzoek en wetenschappelijke nauwkeurigheid hebben de biographie gemaakt
tot een magistraal boek, het meest gave van al zijn werken, naar mij voorkomt.
De biographische studiën zijn hem een voortdurende verkwikking geweest in de
jaren, toen hij meer en meer alleen kwam te staan met zijn werk. Veel weet ik niet
uit eigen ervaring over dien lateren tijd; zeer weinig over zijn persoonlijk leven. Ik
vermeld hieruit slechts, dat hij 12 April 1911 hertrouwd is met Mej. Johanna Frederica
Kuyper en dat hij zijn tweede vrouw nog zeven jaren overleefd heeft. Ze stierf 10
December 1922.
En verder? Een zeer langdurig hoogleeraarschap en een vroegtijdig primaat onder
de vakgenooten bergen bijna onvermijdelijke gevaren in zich. Ze kunnen oorzaak
zijn, dat het hoogtepunt van het leven betrekkelijk vroeg overschreden wordt. Een
bijna regelmatige stijging vertoont zich bij Blok in zijn hoofdwerken: in de statige rij
van de Geschiedenis van het Nederlandsche volk, de Hollandsche stad, Willem I,
Frederik Hendrik en Michiel Adriaanszoon de Ruyter is een opgaande lijn, die alleen
door het voorlaatste boek even onderbroken wordt - maar overigens

1

Herdrukt in 1930.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1930

132
is in de latere periode een daling onmiskenbaar. Tienmaal heeft hij op zijn colleges
den rechten weg door de vaderlandsche geschiedenis van het begin tot het einde
doorloopen en zijn leerlingen gevoelden, dat het pad hem te bekend was geworden,
dat de vreugde van het gebaand te hebben in hem verflauwde. In de geleerde wereld
kwamen naast hem nieuwe krachten op en zij bemerkten de nadeelen van een
voortvarendheid, die niet genoeg tijd had gelaten aan het rustig overleg in de
Geschiedenis van het Nederlandsche volk, in soms haastig geschreven artikelen,
in wel eens overijlde uitspraken bij de discussie. Maar ook, het is een moeilijke kunst
om oud te zijn voor iemand, die zich steeds jeugdig en sterk blijft gevoelen. Aan het
kind leeren de ouderen bescheidenheid; aan den grijsaard leeren het de jongeren,
die hun plaats vragen; zij niet meer door lessen doch metterdaad, onopzettelijk
veelal en desniettegenstaande soms pijnlijk: ze verlaten hem. En niet steeds heeft
Blok, die zooveel menschen kende en gekend had, de menschenkennis getoond,
die noodeloozen wrevel weet te voorkomen. De stille viering van zijn vijfentwintigjarig
jubileum als hoogleeraar in 1909 op zijn villa te Noordwijk, toen hem een penning
met zijn borstbeeld werd aangeboden, was warmer dan de openbare hulde, die
hem in 1925 gebracht werd bij zijn aftreden, toen leerlingen en vrienden een
bibliographie van zijn geschriften hadden laten vervaardigen en de regeering hem
1
het commandeurskruis van de orde van Oranje-Nassau verleende . Wat hij van
deze dingen gevoeld heeft, is mij onbekend; geen uitlating daarover staat mij ten
dienste.
Maar door het leven van Blok loopt ook een ongebogen, forsche lijn. Onbezweken,
trouw en belangeloos heeft hij gewerkt, zoo noodig gestreden, voor zijn wetenschap
sten

die hem boven alles lief was, bijna tot op den dag, den 24
October 1929, toen
de dood hem in den weg trad. Onverzwakt, weerbaar en onmiddellijk tot dienst
bereid is hij gebleven tot aan het einde, als hij had op te komen voor zijn idealen,
zijn volk en zijn vorstenhuis, èn voor zijn vrienden. Ik leg hier een klemtoon, een
persoonlijk accent, want ik ben zijn oud-leerling en hij heeft mij tot zijn vrienden
gerekend. Hoe zijn hulp en belangstelling voor zijn leerlingen ook na hun studietijd
nog steeds gereed stonden, heb ikzelf - en velen met mij - ondervonden en niet zal
ik vergeten, wat ik te danken heb aan een genegenheid, welke hij aan hen, die hij
zijn vrienden wist, steeds heeft bewezen met de gulheid van een kinderlijk gebleven
gemoed.
I.H. GOSSES.

1

In 1929 is hij bevorderd tot groot-officier in die orde.
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Lijst der geschriften.
Aanvulling op de bestaande Bibliographie 1879-1925 en vervolg 1925-1930.
Volgens prof. Blok zelf zou een hoofdstuk getiteld: ‘Germany 1272-1314’ van zijn
hand verschijnen in Cambridge Mediaevai History Vol. V, verschenen in 1926. In
dit deel noch in het volgende Vol. VI (1929) is dit hoofdstuk te vinden. Waarschijnlijk
zal het nog moeten verschijnen in Vol. VII, daar de geschiedenis van Duitschland
in Vol. VI juist loopt tot ± 1273.
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1. kol. 4-5.
e

Blok, P.J., Waarom ja! - L. Dagbl. 9 April 1929. 3 bl. p. 1. kol. 4-5 en N. Rott. Crt.
Avondbl. A.v. 9 April 1929. p. 3 kol. 2.
Blok, P.J., † Het Nederlandsch Historisch Instituut 1922-1929. - Med. v.h. Nederl.
Hist. Inst. te Rome. IX (1929). p. 1-9.
e

Blok, P.J., † Prins Maurits (Fragment). - Bijdr. voor Vad. Geschied. en Oudh. VI
Rks. dl. IX (1930). p. 161-176.
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Nieuw Nederl. Biogr. Woordenboek.
Blok, P.J., Casembroot (Edu. Aug. Otto de) N. Ned. Biogr. Wrbk VII (1927) p.
281-282.
Blok, P.J., Casembroot (Frans. Fred. de), N. Ned. Biogr. Wrbk VII (1927) p. 282.
Blok, P.J., Casembroot (Jeh. de), N. Ned. Biogr. Wrbk VII (1927) p. 282-283.
Blok, P.J., Casembroot (Jean Louis de), N. Ned. Biogr. Wrbk VII (1927) p. 283.
Blok, P.J., Casembroot (Leon. de), N. Ned. Biogr. Wrbk VII (1927) p. 283.
Blok, P.J., Casembroot (Reinier de), N. Ned. Biogr. Wrbk VII (1927) p. 283-284).
Blok, P.J., Casembroot (Sam. de), N. Ned. Biogr. Wrbk VII (1927) p. 284.
Blok, P.J., Cops (Jacob), N. Ned. Biogr. Wrbk VII (1927) p. 322-323.
Blok, P.J., Court (Johan de la), N. Ned. Biogr. Wrbk VII (1827), p. 335.
Blok, P.J., Court (Pieter de la), I N. Ned. Biogr. Wrbk VII (1927) p. 335.
Blok, P.J., Court (Pieter de la) II N. Ned. Biogr. Wrbk VII (1927) p. 335-337.
Blok, P.J., Court van der Voort (Pieter de la), N. Ned. Biogr. Wrbk VII (1927) p.
337.
Blok, P.J., Doubleth (Francois), N. Ned. Biogr. Wrbk VII (1927) p. 378.
Blok, P.J., Doubleth (Philips), I N. Ned. Biogr. Wrbk VII (1927) p. 378-379).
Blok, P.J., Doubleth (Filips) II, N. Ned. Biogr. Wrbk VII (1927) p. 379.
Blok, P.J., Doubleth (Philips) III N. Ned. Biogr. Wrbk VII (1937) p. 379.
Blok, P.J., Doubleth (George Rataller) N. Ned. Biogr. Wrbk VII (1927) P. 379-380.
Blok, P.J., Heyn (Pieter Pieterse), N. Ned. Biogr. Wrbk VII (1927) p. 590-591.
Blok, P.J., Houtman (Cornelis de), N. Ned. Biogr. Wrbk VII (1927) p. 627.
Blok, P.J., Houtman (Frederik de) N. Ned. Biogr. Wrbk VII (1927) p. 627-628.
Blok, P.J., Jager (Herbert de), N. Ned. Biogr. Wrbk VII (1927) p. 654.

N. Ned. Biogr. Wrdbk VIII (1930).
J.H. Carrega

p. 261

G. Casen

p. 265

Th. van Cassiopyn

p. 265

Fr. Casteleyn

p. 265

B. Cau

p. 269

C. Cau

p. 269

I. Cau

p. 269

J. Cau

p. 269-270

N. Cau

p. 270

M. de la Cave

p. 270

Chr. de Cerf

p. 270

P. Cerialis

p. 270

de Chavannes

p. 281

Christoffel

p. 283
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Christoffel Bernard

p. 283

Julius Civilis

p. 284-285

Th. Claassen

p. 285

Cl. Claesz

p. 286

Corn. Claesz

p. 287

J. Claris

p. 288

Claudius Labeo

p. 288

Claudius Victor

p. 288

H. Cleuter

p. 289

J. Cleydyck

p. 289

Cleynsorgh

p. 289

R. Coenders

p. 294
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J.P. Coertsen

p. 294

W. van Colster.

p. 301

A. Colve.

p. 301

C.G. Compaen

p. 306

N. Connio

p. 309

P. Constant

p. 309

L.D. van Convent

p. 309

J.J. van Cooperen

p. 311

P. Cooreman

p. 311

M. Corlee

p. 314

Chr. Cornelis

p. 314

Jac. Cornelisz

p. 315

Job Cornelisz

p. 315

Y. Cornelisz

p. 313

E.M. Cortenaer

p. 317-318

Cortenbosch

p. 318

A. Costerus

p. 320

F. van Limbout v.d. Cracht

p. 334

D. Cras

p. 336

J. Crauwelaer

p. 336

W. Crull

p. 347

C.A. Cruyck

p. 347

W. van Cuylenburgh

p. 355

Errata op de in 1925 verschenen bibliographie.
Blz. 9 r. 12 van onderen te lezen XI/XII in plaats XI.
Blz. 10 r. 2 van boven te lezen 1924 [1926] in plaats 1925, XIII in plaats XII.
Blz. 13 r. 9 v. onderen te lezen Buning in plaats Buring.
Blz. 63 r. 7 van boven 1e kolom W.J. in plaats J.W.
J.E. KROON.
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Het Bestuur hoopt dat in volgende bundels zullen verschijnen de Levensberichten:
van
G.J. Ligthart,

door
R. Casimir.

Dr. F.L. Rutgers,

H.H. Kuyper.

Mr W.H. de Beaufort,

W.W. van der Meulen.

Mr J.J.S. baron Sloet,

J.S. van Veen.

Dr P.J. Muller,

J.C. van Dijk.

Marcellus Emants,

E.J. de Meester.

Dr M. Wollff,

Rabbijn S. Ph. de Vries.

Jhr Mr A.F. de Savornin Lohman,

F.C. Gerretson.

Dr J.H. Leopold,

J.C. Bloem.

H. van Kol,

J.E. Stokvis.

Dr E. van Rijckevorsel,

J.P. van der Stok.

Mr W. van der Vlugt,

A.S. de Blécourt.

Dr G.A.J. Hazeu,

Hoesein Djajadiningrat.

Just Havelaar,

W. Jos de Gruyter.

Dr C. te Lintum,

......

A.P.H. Hotz.

J.H. Kramers.

Jac. van Looy,

H.J. Robbers.

H.M. Werner,

S.P. Haak.

P. Roorda,

E. Kruisinga.

Dr H.Y. Groenewegen,

J. Groenewegen.

Dr C. Hofstede de Groot,

H.E. van Gelder.

Jhr A.W.G. van Reimsdijk,

......

L.C. Westenenk,

H.T. Damsté.

Dr L. Bolk,

J.A.J. Barge.

A. Reyding,

L. Simons.

Dr H. Ph. Visser 't Hooft,

......

Dr G.J. Boekenoogen,

J.W. Muller.

Mr W.F. van Leeuwen,

......

Dr M.W. de Visser,

J.J.L. Duyvendak.
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