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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 9

October 1931
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VI
Den Penningmeester Dr J. Heinsius te Wassenaar (Santhorstlaan 21) gelieve men
zijn contributie (normaal ƒ 10.-) over te maken uiterlijk in September door bijschrijving
o

op 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, 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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Bestuur
Dr L. Knappert Voorzitter
H.T. Damsté Secretaris
Dr J. Heinsius Penningmeester
Dr A.A. van Rijnbach Bibliothecaris
F. de Meyier
Mr G. André de la Porte
Dr A.A. van Schelven
Dr Ph. S. van Ronkel
W.J.J.C. Bijleveld
Dr J.L. Walch

Commissie voor taal- en Letterkunde
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Dr A. Eekhof
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Mr D. van Blom
Dr J. Huizinga
W.J.J.C. Bijleveld
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VIII

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

Gewone leden
Bij de namen der leden, die geen andere rechten hebben dan die welke de Wet aan
buitengewone leden toekend, is een * geplaatst.
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., Corpus Christi College, Oxford - 1909
Andel, Dr M.A. van, Groote markt 11, Gorinchem - 1930
André de la Porte, Mr G., 's-Gravenhage - 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., Johan v. Oldenbarneveldtlaan 7 (Pension Winternitz),
's-Gravenhage - 1930
Baart de la Faille-Wichers Hoeth, Mevr. H., Johan v. Oldenbarneveldtlaan 7
(Pension Winternitz), 's-Gravenhage - 1930
*Baekelmans, Lode, St.-Jacobsmarkt 7, 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, New-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 107, 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
Beets, Dr A., Witte Singel 79, Leiden - 1886
Beets, Dr Henry, 737 Madison Avenue S.E., Grand Rapids, Mich., U.S.A. 1931
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., Vondelstraat 42, Amsterdam W. - 1914
Berg, Dr C.C., Rijnsburgerweg 95, Leiden - 1930
Berg, Dr J., Vondelstraat 42, Amsterdam W. - 1919
Bergsma, Dr. J., 's-Gravenhage - 1895
Berlage, Dr H.P., Violenweg 14, 's-Gravenhage - 1916
Besselaar, Dr G., Fasantplein 4, Den Haag - 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 34, Melle (bij 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
Bloem, Mr J.C., ‘De Zwaluw’, Breukelen - 1922
Blöte, Dr J.F.D., Tilburg - 1900
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., Harlingerstraatweg 75, Leeuwarden - 1906
Boer, Dr C. de, Rijnsburgerweg 77a, Leiden - 1916.
Boer, Dr Tj. de, Zuidwerflaan 19, 's-Gravenhage Marlot - 1900
Boersema, Dr K.H., Plantsoen 17, Leiden - 1926
Bokhorst, Dr M., Postbus 988, Pretoria - 1931
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
Brandsma O. Carm., Dr Titus, ‘Carmel’, Doddendaal 8, Nijmegen - 1931
Brakel, Mr Dr S. van, Stadhouderslaan 29, Utrecht - 1928
Bredius, Dr A., Monte Carlo - 1884
Brinkerink, D.A., Prümelaan 68, 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
Brünner, Dr E. Ch. G., Koningslaan 39, Utrecht - 1929
Brusse, M.J., Dorpsstraat 18, Hillegersberg - 1905
Buck, Dr H. de, Heide- en Watersteeg, Haren, Gron. - 1931
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., Posbus 166, Harrismith (O.V.S.) - 1911.
Clay, Dr J., Prinsengracht 1011, Amsterdam C. - 1921
*Clercq, Dr René de, Bestevaerstr. 55, Amsterdam W. - 1908
Cleveringa, Mr R.P., Rijnsburgerweg 29 - Leiden - 1931
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
Coolen, Antoon, Oude Amersfoortsche weg 102, Hilversum - 1931
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XI
Cornette, Mr A.H., Desguinlei 14, Antwerpen - 1928
Coster, Dirk, Kennemerbeekweg, Bennebroek - 1915
Coster, Dr H.P., St.-Lucasstraat 8a, Groningen - 1917
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 6, 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
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
Dominicus, Dr F.C., Van Boetzelaerlaan 41, 's-Gravenhage - 1931
Donkersloot, Dr N.A. Lyceum-Alpinum, Zuoz (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., Koninginnelaan 2, Valkenburg (L.) - 1930
Draaijer-de Haas, Mevr. A., Kwikstaartlaan 10, 's-Gravenhage - 1917
Draaijer, W., Zoeterw. Singel 16, 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 145, Rotterdam - 1926
Dullemen-De Wit, Mevr. J. van, Waldeck-Pyrmontlaan 44, Amsterdam Z. 1923
Duyfjes, Mr H.G.P., Morschsingel 9, Leiden - 1931
Duyvendak, Dr J.J.L., Rapenburg 50, Leiden - 1923
Ebbinge Wubben, Dr C.H., Malakkastr. 107, 's-Gravenhage - 1911
Eck, Dr D.A.H. van, Geversstraat 75, Oestgeest - 1915
Eck, Mej. O.J. van, Hunzestr. 45 III, t/h fam. Enno v. Gelder, 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

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1931

XII
Eerde, J.C. van, Oosterpark 75, Amsterdam O. - 1918
Eggen van Terlan, Dr J.L.M., Poppelsdorfer Allee 24, Bonn - 1909
Eykman, L.P.H., Adelheidstr. 22, 's-Gravenhage - 1931
*Elffers, Hub., Rustica, Wijnberg (Kaapstad) - 1908
Elst, Dr J. van der, Ipenrodestr. 4, Haarlem - 1921
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 39, 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
Euwens O.P., P.A., Willemstad, Curaçao - 1931
Eymael, Dr H.J., Mailstraat 38, Elsene (Brussel) - 1888
Eysinga, Jhr Mr W.J.M. van, Rijnsburgerweg 100, Leiden - 1913
Fabius, Mr D.P.D., Delistraat 35, 's-Gravenhage - 1899
Fabricius, Jan, Haviklaan 19, 's-Gravenhage - 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
Fockema Andreae, Mr J.P., Kromme Nieuwegr. 58, Utrecht - 1911
a

Fockema Andreae, Mr S.J., Breestraat 35 , Leiden - 1930
*Foncke, Dr Rob., Gent - 1921
Franken, Dr J.L.M., Stellenbosch - 1931
Frenkel-De Jong van Beek en Donk, Mevr. C., Avenue de l'Université 12, Parijs
- 1898
Frings, Dr Th., Monthéstrasse 31 II, 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
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XIII
Gelder-Van de Water, Mevr. C.J.M. van, Parklaan 4, Bilthoven - 1895
Gelder, Dr H.A. Enno van, Wildhoeflaan 25, 's-Gravenhage - 1922
Gelder, Dr H.E. van, Ant.-Duyckstr. 155, 's-Gravenhage - 1906
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., Tjikini 2B, Batavia C. - 1911
Goekoop-De Jongh, Mevr. de Wed. Dr J., Kasteel Essenburg bij Harderwijk 1906
Goemans, Dr L., Bondgenootenstraat 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
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., Bakenbergsche weg 52A, Arnhem - 1909
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XIV
Haantjes, Dr J., Heerenlaan 44, Zeist - 1930
Haeringen, Dr C.B. van, Vogelkersstraat 62, 's-Gravenhage - 1923
Hamel, Dr A.G. van, Prins-Hendriklaan 19, Utrecht - 1916
Haan, Dr J.C. de, Poerwosari 354, Solo - 1931
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
Hille-Gaerthé, Mevr. C.M. van, Van-Hogenhoucklaan 20, 's-Gravenhage - 1920
Hille, Dr G.E.W. van, Van-Hogenhoucklaan 20, 's-Gravenhage - 1916
Hintzen, Mej. Dr J.D., ‘Het Nieuwe Huis’, Roelof-Hartplein 47, Amsterdam Z.
- 1924
Hoefer, F.A., Heerenlaan 43, Zeist - 1894
Hoeven, Mr G.G. van der, Westerkade 21, Rotterdam - 1914
Hof, J.J., Leeuwarden - 1912
Hofker, Mej. Dr S., Plantsoen 87, Leiden - 1915
Holtrop-Van Gelder, Mevr. E. Ph., Koningin-Emmahaven 161, 's-Gravenhage
- 1920
Honig, G.J., Zaandijk - 1904
Hooft, C.G. 't, Van-Eeghenstraat 81, Amsterdam Z. - 1914
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Tjeenk Willink Jr, H.D., Baan 27, Haarlem - 1918
*Toit, Dr J.D. du, Potchefstroom - 1914
Tolman, Rinke, Nieuwe weg 115, Soest - 1920
Tonnet, J.C.C., Huize Hoetink, Vorden - 1917
Tutein Nolthenius, R.P.J., La Tour de Peilz, la Corbassière (Vaud) - 1898
Tuyll van Serooskerken, Jonkvr. M. barones van, Balkenschoten, Nijkerk 1925
Uilkema, K., Engelsche straat 9, Leeuwarden - 1923
Unger, Dr W.S., Middelburg - 1919
Valck Lucassen, Mr Th. R., Sparrenheide, Driebergen - 1925
Valkhoff, Dr P., Eikenlaan 38, Hilversum - 1910.
Veldhuizen, Dr A. van, Praedinius-singel 43, Groningen - 1928
Ven, D.J. van der, De Meihof, Oosterbeek - 1924
Verburgt, Mr J.W., Zoeterw. Singel 70, Leiden - 1924
Vercoullie, Dr J., Lange Munt 61, Gent - 1891
Verdam, Dr H.D., Burg.-De-Raadtsingel 31, Dordrecht - 1917
Verdenius, Dr A.A., Frans-v.-Mierisstraat 24, Amsterdam Z. - 1925
Verdeyen, Dr R., rue Henri Mans 269, Luik - 1928
Verdoes, P., Sam.-Mullerstraat 18b, Rotterdam - 1929
Verhoeven-Schmitz, Mevr. M., Kon. Wilhelminastraat 7 rood, Dordrecht - 1925
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*Vermeylen, Dr A., St.-Bernardstraat 74, Brussel - 1906
Verrijn Stuart, Dr C.A., Wilhelminastraat 55, Utrecht - 1900
Verschaeve, C., Alveringhem, bij Veurne - 1922
Verster, J.F.L. de Balbian, Stadhouderskade 151, Amsterdam Z. - 1924
Veth, Corn., Obrechtstr. 345, 's-Gravenhage - 1917
Villiers, Daniel de, Suid-Afrikaanse Legasie, Dr Kuyperstraat 3, 's Gravenhage
- 1930
Viotta, Mr H., Hotel Monnay, Montreux - 1892
Visscher, Dr H., Duinweg 5, Huis ter Heide - 1908
a

Visscher, Mej. R., Harlingersingel 13 , Leeuwarden - 1923
Visser, Dr J. Th. de, J.-P.-Coenstraat 20, 's-Gravenhage - 1920
Visser, Ph.C., Calcutta, p/a Ned. Standaard Bank, Amsterdam - 1923
Vissering, Mej. C.M., Anna-Paulownastraat 115, 's-Gravenhage - 1915
Vissering, Mr G., Hooge Duin-en-Daalsche weg, Bloemendaal - 1913
Vletter, Dr A. de, ‘Kennemer Lyceum Bloemendaal’, Overveen, - 1928
Vlugt, E. van der, Boulevard Raspail 42, Parijs - 1922
Vogel, Dr J. Ph., Noordeindsplein 4a, Leiden Vogel, L.A., Frankenslag 300, 's-Gravenhage - 1905
Vogelsang, Dr W., Admiraal-Van-Gentstraat 35, Utrecht - 1906
Vollenhoven, Mr C. van, Rapenburg 40, Leiden Vooys, Dr C.G.N. de, Van-Hogendorpstraat 27, Utrecht - 1902
Vooys, Ir J.P. de, Velperweg 61, Arnhem - 1920
Vor der Hake, Dr J.A., Eemnesser weg 81, Baarn - 1912
*Vos, Dr F.H. de, Galle (Ceylon) - 1901
*Vos, P.J.G. de, Stellenbosch - 1904
Vreese, Dr W.L. de, Spoorsingel 37, Rotterdam - 1893
Vries, Dr A.G.C. de, Singel 146, Amsterdam C. - 1901
Vries, Mr C.W. de, Pieter de Hoochweg 122, Rotterdam - 1931
Vries, Mr E. de, Rapenburg 122, Leiden - 1887
c

Vries, Mr F. de, Van Vollenhovenstr. 11 , Rotterdam - 1931
Vries, Dr J. de, Haagweg 22, Leiden - 1922
Vries, Dr W. de, Korreweg 114, Groningen - 1910
*Waal, J.H.H. de, Kaapstad - 1908
Wageningen-Salomons, Mevr. A. van, Joh. v. Oldenbarneveltlaan 77,
's-Gravenhage - 1913
Wagenvoort, Dr H., Prins Hendriklaan 68, Utrecht - 1923
Walch, Dr J.L., Laan van Poot 163, 's-Gravenhage - 1915
Waller, F.G., Vondelstraat 73, Amsterdam W. - 1926
Waller Zeper, Dr S.A., Groote Kerkstr. 10, Leeuwarden - 1915
Wasch, Karel, Leerdam - 1924
Waszink, Mr M.A.M., Swalmerstr. 12, Roermond - 1927
Wattez, Omer, Ooststraat 49, Schaarbeek - 1905
*Welcker, Mej. C.J., Nieuwe weg 173, IJselmuiden bij Kampen - 1926
Werumeus Buning, J.W.F., Okeghemstr. 23, Amsterdam Z. - 1923
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Wieder, Dr F.C., Gooweg, Noordwijk-Binnen - 1909
Wiedijk, P., Jacob Marisstr. 22III, Amsterdam W. - 1931
Wiersum, Dr E., 's-Gravendijkwal 143c, Rotterdam - 1904
Wijhe-Smeding, Mevr. Alie van, Purmerend - 1929
Wijk, Dr N. van, Nieuwstraat 36, Leiden - 1907
b

Wijk, Dr W.E., Rochussenstr. 363 , Rotterdam - 1931
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. Hooftstr. 113b, Amsterdam Z. - 1928
Witlox, Dr J., Nieuwe Binnenweg 33, Rotterdam - 1925
Wittert van Hoogland, Mr E.B.F.F. baron, Groot-Hasebroeksche weg 13,
Wassenaar - 1912
Woltjer, Dr R.H., Oranje-Nassaulaan 62, Amsterdam Z. - 1922
Wormser, Mr C.W., Groote Postweg 54-56, Bandoeng - 1926
Wouters, D., Prof.-Lorentzlaan 135, Zeist - 1927
*Wrangel, Dr E.H.G., Lund, Universitetet (Zweden) - 1898
Wyer, Dr H.J. van de, Schreursvest 29, Leuven - 1929
Zeggelen, Mevr. M.C. van, Valeriuspl. 5, Amsterdam Z. - 1912
Zernike, Mej. Elisabeth, Sparrelaan 47, Doorn - 1921
Zijderveld, Dr A., Pieter-Lastmankade 33, Amsterdam Z. - 1928
Zimmerman, Dr A.R., Oosterbeek - 1909
Zoetmulder, A.J., Parklaan 17, Eindhoven - 1927
Zuidema, Dr W., St-Pieterstraat A 65, Middelburg - 1895
Zwaan, Dr J. de, Oestgeesterlaan 31, Leiden - 1931
Zwartendijk, Mej. J., Hoflaan 107, Rotterdam - 1930

Buitengewone leden
Antal, Dr G. von, Pápa (Hongarije) - 1922
Anthonisz, R.G., Colombo (Ceylon) - 1902
Bergmans, Dr P., Smisstraat, Gent - 1909
Bolte, Dr Joh., Elisabeth Ufer 37, Berlijn S.O. - 1893
Borchling, Dr C., Rondeel 43I, Hamburg - 1912
Brandstetter, Dr R., Waldstätterhof, Luzern - 1911
Carpenter, W.H., Columbia University, New-York - 1900
Cohen, Dr Gust., Rue Gay-Lussac 16, Parijs - 1912
Cook, Albert S., Bishopstreet, New Haven (Conn.) - 1905
Cordt, Benjamin, Univers. Bibliotheek, Kiew (Ukranië) - 1892
Cuvelier, Dr J., Rijksarchief, Brussel - 1913
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Daae, L., Christiania - 1885
Degering, Dr H., Riehlstrasse 11, Charlottenburg - 1911
Derudder, Dr G., Avenue de la Tourelle 20, Valenciennes - 1899
Dosker, Dr H.E., First street 1709, Louisville (Ky.) - 1899
Dülberg, Dr Fr., Pfalzburgerstr. 82, Gartenhaus III Treppen, Berlin - 1924
Duproix, I.I., Rue Breteuil 111, Marseille - 1907
Dyke, Dr H. van, Princeton (N.J.) - 1914
Edmundson, G., Chelsea Hans Place 7, London S.W. 11 - 1886
Ehrle, Dr F., Via G. Belli 3, Rome 26 - 1910
e

Eyquem, P., Impasse Ronsin 4, Parijs XV - 1926
Fatio, Guillaume, Rue du Stand 62, Genève - 1928
Frimmel, Dr Th. von, Baumanngasse 9, Wien III - 1906
Fritz, Dr Jos., Drohobycz - 1913
Gaidoz, H., Rue Servandoni, Parijs - 1902
Goeters, Dr W.G., Argelanderstr. 40II, Bonn - 1915
Gore, Dr J.H., Columbia University, Washington - 1902
Hammerich, L.L., Hellerup, Juul Steens Allee 8, Kopenhagen - 1931
Hanne, Dr J.R., Waldenserweg 8, 20 Hamburg - 1887
Hauser, O., Carl-Alexander-Allee 2, Weimar - 1908
Hewett, Dr W.T., Ithaca (State of New-York) - 1896
Holmberg, Dr John, Högskolan, Göteborg - 1931
Hubert, Dr E., Luik - 1883
Ipsen, Alf., Kopenhagen - 1905
Jellinghaus, Dr H., Böhmerstr. 22II, Osnabrück - 1897
Knudsen, Joh., Kopenhagen - 1921
Kohlschmidt, Dr O., Ilmenau - 1906
Lasch, Mej. Dr A., Rehhagen 9, Hamburg - 1920
Littmann, Dr E., Melanchtonstr. 16, Tübingen - 1911
Long, Mevr. A., Wassall Court, Rolvenden (Kent) - 1912
Looten, C., Rue Charles-de-Muyssart 20, Rijssel - 1927
Lowjagin, A.M., Leningrad - 1902
Manfroni, Dr Cam., Padua - 1911
Mendez Bejarano, Dr M., Luna 34, Pral., Madrid - 1925
Menne, Dr K., Heimdallstr. 10, Keulen - 1906
Meyhoffer, J., Stanleystraat 47, Ukkel (Brussel) - 1915
Müller, Ernest, Langnau (Kanton Bern) - 1890
Müller, Heinrich, Pastor, Emmerik - 1914
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Nachod, Dr O., Arndtstrasse 2, Dresden N. - 1905
Nippold, Dr W.C.A., Cassel- 1901
Noppen, Leonard Charles van, Brooklyn (N.-Y.) - 1900
Pastor, Dr L. von, Innsbruck - 1916
Pedersen, Dr Holger, Eleanorsvej 8, Charlottenlundt, Kopenhagen - 1914
Pernot, Dr H., Avenue de Joinville 31, Nogent-sur-Marne - 1907
Peyster, Dr H. de, Rue de Lafitte 69, Neuilly-sur-Seine - 1906
Pirenne, Dr H., Sint-Pietersnieuwstraat 132, Gent - 1894
Pohl, Dr M.J., Kurfürstenstrasse 28, Bonn - 1911
Prampolini, Dr G., Via Pallavicino 3, Arenzano, Prov. di Genova - 1923
Priebsch, Dr R., University College, Corverstr. W.C., Londen - 1899
Psilander, Dr H., Uppsala - 1905.
Putnam, Mej. Ruth, c.o. Library of Congress, Washington - 1896
Rackham, B., Victoria and Albert Museum 7, Londen, S.W. - 1927
Robertson Scott, J.W., Great Canfield (Essex) - 1914
Rocheblave, S., Rue Denfert-Rochereau 87, Paris XIVe - 1924
Rolland, Romain, Hotel Byron, Villeneuve (Vaud) - 1917
Seelmann, Dr W., Mainzerstr. 19, Berlijn-Wilmersdorf - 1897
Siclen, Dr George W. van, Cornwall (New-York) - 1892
Siebs, Dr Th., Hohenzollernstrasse 53II, Breslau - 1927
Stein, Henri, Rue Gay Lussac 38, Parijs - 1891
Szalay, Dr K., Beniczky-út 8, Mátyásföld (Hongarije) - 1925
Vos, Geerh., Theological Seminary, Princeton (N.J.) - 1900
Waddington, A., Place d'Helvetia 5, Lyon - 1898
Wadstein, Dr Elis, Uppsala - 1929
Wätjen, Dr H., Münster - 1931
Wernekke, Dr H., Weimar - 1884
Westrin, Dr J. Th., Stockholm - 1903
Wijck, Aug. van, Singer Building, Broadway 149, New-York - 1900
Woodward, John, Supreme Court, Brooklyn (New-York) - 1900
Zarncke, Dr E., Kaiser Wilhelmstr. 50, Leipzig - 1908
Zenuti, M., Console dei Paesi Bassi, Firenze - 1905
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Verslag van de jaarlijksche vergadering gehouden te Leiden op
den
den 10 Juni 1931.
De Beschrijvingsbrief luidde aldus:
sten

LEIDEN, den 1
M.

Mei 1931.

Het Bestuur van de M a a t s c h a p p i j d e r N e d e r l a n d s c h e L e t t e r k u n d e
t e L e i d e n heeft de eer U uit te noodigen tot het bijwonen van de Jaarlijksche
den

Vergadering, die gehouden zal worden op Woensdag, den 10 Juni 1931 klokke
halftwaalf, in het gebouw der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Steenschuur
21.
De orde der werkzaamheden is als volgt:
I.
Opening der Vergadering door den Voorzitter, den Heer Dr N.J. KROM, met een
toespraak.
II.
Verslag van den staat der Maatschappij en van hare belangrijkste lotgevallen en
handelingen gedurende het afgeloopen jaar 1930/1931.
III.
Verslag van den staat der Boekverzameling gedurende hetzelfde tijdsverloop.
IV.
Verslag omtrent de rekening en verantwoording van den Penningmeester.
V.
Verslag der Commissie voor Taal- en Letterkunde.
VI.
Verslag der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde.
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VII.
Verslag der Commissie voor Schoone Letteren.
VIII.
Bekendmaking van den uitslag der stemming over de te benoemen gewone en
buitengewone leden.
IX.
Mededeeling van de voordracht door de Commissie voor Geschied- en
Oudheidkunde n.a.v. art. 58 der Wet tot toekenning van een Prijs van Meesterschap
groot ƒ 1000 en voorstel van het Bestuur om dien prijs toe te kennen.
X.
Bekendmaking van het werk, dat het Bestuur der Maatschappij, voor het
vereenigingsjaar 1930-1931, 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.
Mededeeling van het Bestuur over een nieuw in te stellen prijs.
XII.
Voorstel van de Maandelijksche vergadering om uit de renten van het Vaste Fonds
ƒ 500 beschikbaar te stellen voor den aankoop van Volksboeken uit de verzameling
van wijlen Dr G.J. BOEKENOOGEN.
XIII.
Verkiezing van een Secretaris, een Penningmeester en een Bibliothecaris, in de
plaats van de volgens artikel 24 der Wet aftredende titularissen, die herkiesbaar
zijn. De Maandelijksche Vergadering stelt de volgende dubbeltallen voor:
Secretaris: a. H.T. DAMSTÉ
b. Dr C. SERRURIER
Penningmeester: a. Dr J. HEINSIUS
b. Dr J.W. MULLER
Bibliothecaris: a. Dr A.A. VAN RIJNBACH
b. Dr R. VAN DER MEULEN
XIV.
Verkiezing van een Bestuurslid in de plaats van den Heer N.J. KROM, die aan de
beurt van aftreden en niet herkiesbaar is. De Maandelijksche Vergadering stelt voor
het dubbeltal:
a. Dr J.L. WALCH
b. Dr N. VAN WIJK
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XV.
Verkiezing van leden in de drie Vaste Commissiën.
1. Commissie voor Taal- en Letterkunde.
Verkiezing van drie leden in de plaats van wijlen Dr G.J. BOEKENOOGEN en de
aftredende leden J.H. KERN en J. DE VRIES. De Commissie stelt voor de dubbeltallen:
1. a. Dr W.L. DE VREESE
b. Dr C.H. EBBINGE WUBBEN
2. a. Dr J.H. KERN
b. Dr C.B. VAN HAERINGEN
3. a. Dr J. DE VRIES
b. Dr N. VAN DER LAAN
2. Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde.
Verkiezing van twee leden in de plaats van de aftredende leden A.S. DE BLÉCOURT
en H.T. COLENBRANDER. De Commissie stelt voor de dubbeltallen:
1. a. Dr H.T. COLENBRANDER
b. Dr N.J. KROM
2. a. Mr A.S. DE BLÉCOURT
b. Dr J.A.J. BARGE
3. Commissie voor Schoone Letteren.
Verkiezing van een lid in de plaats van mej. F. DE MEYIER, die aan de beurt van
aftreden doch herkiesbaar is. De Commissie stelt voor het dubbeltal:
a. F. DE MEYIER
b. DIRK COSTER
XVI.
Voordracht van den Heer HENRI POLAK: Het Land, het Dorp en de Stad.
XVII.
Rondvraag.
NAMENS HET BESTUUR, H.T. DAMSTÉ, Secretaris.
Tegenwoordig zijn de Bestuursleden: N.J. Krom, Voorzitter, J. Heinsius,
Penningmeester, A.A. van Rijnbach, Bibliothecaris, Fenna de Meyier, L. Knappert,
G. André de la Porte, A.A. van Schelven, Ph. S. van Ronkel, W.J.J.C. Bijleveld, H.T.
Damsté, Secretaris; de gewone leden: H. Blink, C.J. Wijnaendts Francken,
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C. Snouck Hurgronje, B.A.P. van Dam, S.W.F. Margadant, J.F.M. Sterck, C. van
Son, P. Verdoes, J.J. van Bolk, Fred. Oudschans Dentz, F.S. Knipscheer, B. Becker,
J.A. van Praag, Siegfried van Praag, J.J.L. Duyvendak, J. Clay, J.H. Boeke, N. van
Wijk, J.A.J. Barge, C. Peltenburg, L.W.A.M. Lasonder, R. van der Meulen, W.M.C.
Regt, J.P. de Bie, P.C. Molhuysen, W.G. van der Tak, G. Hulsman, D. van Blom,
C.H. Ph. Meijer, C.B. van Haeringen, K.R. Gallas, J.W. Verburgt, Mevr. J. van
Dullemen-De Wit, P.J.M. van Gils, J. Kleijntjens, C.A.J. van Dishoeck, J. de Vries,
A. Beets, D.C. Hesseling, J.M. Romein, J.H. Kramers, Mej. J.H. van Lessen, H.W.J.
Kroes, D.A. Stracke, Waldie van Eck, J.E. van der Pot, Mej. E.M.A. Timmer, E.J.
Huizenga-Onnekes, J.M. Sterck-Proot, Mej. E.M. Rogge, Mej. Chr. Doorman. Mevr.
M.C. van Zeggelen, Mej. A.G. de Leeuw, J. Naeff, N. van der Laan, J.W. Muller,
O.C. van Hemessen, Ed. Th. J. Brom, H. Polak, A. van Wageningen-Salomons,
Mej. C. Serrurier, H.T. Colenbrander, Z.W. Sneller, K.H. de Raaf, M. Nijhoff, J.L.
Walch, P. Endt, C. Veth, L. Baekelmans, Z. Stokvis, E. Kruisinga, M.L.H.
Eerdbeek-Claasen, W. de Vreese, R.A. Kern, A.J. Bothenius Brouwer, Mej. M.E.
Kronenberg, Mea Mees-Verwey, Mej. C.J. Welcker, H.A. Enno van Gelder, K.H.E.
de Jong, M.v. Blankenstein, M.A. van Andel, C.A. Crommelin.
I. De Voorzitter, de heer Dr N.J. Krom, opent om halftwaalf de vergadering met een
toespraak (Bijlage I).
II-III. De Secretaris en de Bibliothecaris lezen hun verslagen voor (Bijlagen II en
III).
IV. Namens de uit de heeren Mr J.H. Kramers en Dr Ph. S. van Ronkel bestaande
Commissie voor het nazien der rekening en verantwoording van den Penningmeester
(Bijlage IV) meldt de heer Van Ronkel, 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.
V-VII. De Secretaris van de Commissie voor Taal- en Letterkunde Dr J.W. Muller
en voor den Secretaris van de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde, de
heer W.J.J.C. Bijleveld, lezen hun jaarverslagen voor; Mej. F. de Meyier leest dat
van de Commissie voor Schoone Letteren (Bijlagen V-VII).
VIII. Namens de door de Maandvergadering van 1 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 30 gewone en 3
buitengewone leden. Ingeleverd zijn 254 stembiljetten. Het grootste aantal stemmen
op één candidaat uitgebracht is 127. Zoo worden benoemd:
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Gewone Leden:
Dr Henry Beets.
Dr M. Bokhorst.
Dr Titus Brandsma.
Dr H. de Buck.
Mr R.P. Cleveringa.
Dr F.C. Dominicus.
Mr H.G.P. Duyfjes.
P.A. Euwens.
L.P.H. Eykman.
Dr J.L.M. Franken.
Dr J.C. de Haan.
Mr P.J. Idenburg.
W. Kramer.
L.C. Michels.
P.A.J. Moojen.
Nanne Ottema.
Dr H.D. Ozinga.
Dr J.C.H. de Pater.
Dr H.J. Pos.
Dr E.H. Renkema.
Jhr Dr H.J.L.T.v. Rheineck Leyssius.
S. Rombouts.
Dr André Schillings.
Dr W.A.P. Smit.
Dr F.W. Stapel.
Mr C.W. de Vries.
Mr F. de Vries
P. Wiedijk.
Dr W.E. van Wijk.
Dr J. de Zwaan.

Buitengewone Leden:
Dr H. Wätjen.
Dr John Holmberg.
L.L. Hammerich.

IX. Overeenkomstig het voorstel van het Bestuur besluit de Vergadering om den
Meesterschapsprijs groot ƒ 1000 toe te kennen aan Dr A.E. van Giffen, die daarvoor
werd voorgedragen door de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde.
Het desbetreffende voorstel volgt hierachter (Bijlage VIII).
X. Bij de bekendmaking van het werk, dat het Bestuur met de C.W. van der
Hoogt-Prijs bekroond heeft, spreekt de Voorzitter er zijn bevreemding over uit, dat,
evenals in 1930, nog vóór het Bestuur over de toekenning had beslist, de Pers reeds
wist te vertellen wèlk werk bekroond was. De Pers vertelde dus méér dan zij weten
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kon. Wat er geweten kòn worden bij goed verstand van wat een ingewijde blijkbaar
de onbescheidenheid heeft gehad te doen uitlekken, was, dat de Commissie voor
Schoone Letteren geadviseerd had den prijs toe te kennen aan zeker werk.
Naar dat advies heeft het Bestuur ten slotte gemeend zich te moeten gedragen,
zoodat de C.W. van der Hoogt-Prijs inderdaad is toegekend aan het boek, dat in de
Haagsche boekwinkels reeds voor de ramen ligt, met de aanbeveling erbij: ‘Prijs
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde’. Het is dus welhaast overbodig
den titel nog te noemen: ‘Het Fregatschip Johanna Maria’ door Arthur van Schendel.
De aanbeveling van de Commissie voor Schoone Letteren wordt voorgelezen
door het lid dier Commissie Mr M. Nijhoff (Bijlage IX).
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XI. Voor de mededeeling over een nieuw in te stellen prijs ontving - gelijk bij punt
VII reeds bleek - het Bestuur zijn inspiratie van de Commissie voor Schoone Letteren.
Die mededeeling is deze:
‘Ons lid, de heer Jacob Mees te Rotterdam, deed het voorstel: jaarlijks (voor een
onbepaald aantal jaren) een prijs van ƒ 1000 beschikbaar te stellen voor een roman
uit het milieu der zaken- en kantoorwereld.
In plaats van een roman zou ook een tooneelwerk of een film-scenario in
aanmerking kunnen komen.
Na overleg met de Commissie voor Schoone Letteren bleken er bezwaren te
bestaan de strekking van den prijs in dien zin te beperken, dat de stof van den roman
alleen ontleend zou zijn aan het zakenleven.
Besloten werd de prijs van algemeene strekking te maken en die te bestemmen
voor den besten roman, hetzij van een jong schrijver, hetzij van een schrijver van
reeds gevestigden naam.
Het karakter van den prijs zou dus alleen in dat opzicht verschillen van dat van
den ‘C.W. van der Hoogt-Prijs’, dat daaraan het element van aanmoediging van
jonge schrijvers of debutanten zou ontbreken.
Zelfs zou een roman die niet in het afgeloopen jaar verschenen was in aanmerking
kunnen komen.
Alleen stelde de heer Mees de voorwaarde dat, wanneer er bij het toekennen van
den prijs tusschen eenige romans twijfel mocht bestaan, steeds een roman die
verband houdt met het zakenleven den voorrang zou hebben, om hiermee, zij het
dan in zeer geringe mate, nog eenigszins van den oorspronkelijken opzet te doen
blijken.
De Commissie voor Schoone Letteren stelde voor, de Commissie voor den
‘Mei-Prijs’ te doen bestaan uit hare leden, vermeerderd met de heeren Jacob Mees
en Dirk Coster.
De heer Mees deelde ons tenslotte mede, dat het hem aangenaam zou zijn, indien
voortaan zijn naam in verband met dezen prijs niet meer werd genoemd, doch de
prijs aangeduid zou worden als ‘Mei-Prijs van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde’.
Het behoeft wel niet gezegd, dat het Bestuur zich geen oogenblik heeft hoeven te
bedenken, of het 't gulle aanbod van den heer Mees wel zou aanvaarden. Het heeft
dat gedaan met vreugde en dankbaarheid, en ook de annexe voorstellen en
wenschen worden gaarne gevolgd en nagekomen.
Zoo zal vanaf dezen stond zijn naam als stichter van den ‘Mei-Prijs’ ook niet meer
worden genoemd; maar ons gevoel van dankbaarheid het zwijgen op te leggen,
zou een eisch zijn welke na te komen, onze krachten zoude te boven gaan. Dat
gevoel hopen wij dan ook, dat de heer Jacob Mees aan Bestuur
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en Leden van Letterkunde wel zal willen toestaan, hem te blijven toedragen.
De vergadering toont haar vreugde en instemming in een warm applaus.
XII. Overeenkomstig het voorstel van de Maandelijksche Vergadering beslist de
Vergadering om uit de renten van het Vaste Fonds ƒ 500 beschikbaar te stellen voor
den aankoop van Volksboeken uit de verzameling van wijlen Dr G.J. Boekenoogen.
XIII-XV. Aan de orde komt de verkiezing van vier Bestuursleden (waaronder
Secretaris, Penningmeester en Bibliothecaris) en leden in de drie Vaste Commissiën.
De Voorzitter verzoekt den aanwezigen het als stembiljet ingerichte stuk van den
Beschrijvingsbrief in te leveren; òngewijzigd indien men bedoelt de éérste candidaten
te steunen, en anders met wijziging van het biljet in overeenstemming met zijn
wenschen.
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
in het Bestuur te zijn herbenoemd Secretaris H.T. Damsté, Penningmeester J.
Heinsius en Bibliothecaris Dr A.A. van Rijnbach, en voorts is daarin gekozen Dr J.L.
Walch; in de Commissie voor Taal- en Letterkunde Dr W.L. de Vreese, Dr J.H. Kern
en Dr J. de Vries; in de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde Dr H.T.
Colenbrander en Mr A.S. de Blécourt; en in de Commissie voor Schoone Letteren
Mej. F. de Meyier.
XVI. Dan houdt de heer Henri Polak zijn rede: ‘Het Land, het Dorp en de Stad’,
waarvoor Dr L. Knappert - die den Voorzitter die verhinderd was de
middag-vergadering bij te wonen als zoodanig vervangt - hem namens de
Vergadering hartelijk dank zegt.
De heer Van Schelven maakt n.a. van het gehoorde eenige opmerkingen, die
door den heer Henri Polak worden beantwoord.
XVII. Bij de rondvraag oppert de heer Duyvendak, dat de leden hun naam aan
den lijve zichtbaar zullen vertoonen.
De heer Sterck meent, dat het door den heer Duyvendak gewenschte effect, dat
de vergaderden vroeger op den dag zullen weten wie er al zoo zijn, zou zijn te
bereiken, zoo de rondvraag geschiedde vóór het noenmaal.
De heer Veth merkt op dat er weinig belletristen zijn onder de nieuw benoemde
leden.
o

Mej. Kronenberg heeft een aanmerking op de Candidatenlijst, waarin n . 53 staat
aangeprezen wegens zijn ‘gedegen studie’ over het een of ander. Haar wordt
toegegeven, dat dergelijke lof in de Candidatenlijst niet thuishoort.
Ten slotte dankt de heer Blink voor de voortreffelijke leiding.
Met een woord van dank aan de aanwezigen voor hun opkomst en aan den heer
Blink voor zijn vriendelijke woorden sluit de waarnd. Voorzitter de vergadering.
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Bijlage I. Toespraak van den voorzitter.
Dames en Heeren, Leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
De tweede Woensdag van Juni, de dag van Letterkunde, brengt ons weer samen
in het Nutszaaltje, waar de jaarvergadering zich ondanks alle, telken jare weer
opnieuw geconstateerde, bezwaren thuisvoelt. Zoo mag ik U dan begroeten,
Nederlandsche onderdanen en die dat niet zijt, voor het eerst als in alle opzichten
gelijkgerechtigde leden der Maatschappij, nadat de wetswijziging van 1930 de
staatkundige scheidsmuren binnen onzen kring heeft doen vallen. Mij dunkt, niet
alleen daarom mag in het welkomstwoord van Uw Voorzitter een opgewekte toon
klinken. In den loop van het heden eindigend vereenigingsjaar is er aanleiding
geweest een beroep te doen op Uw liefde voor de Maatschappij, toen het gevaar
dreigde dat de kostbare verzameling volksboeken van ons betreurd medelid
Boekenoogen zou worden verstrooid. Aan den oproep om die verzameling voor
onze bibliotheek te behouden hebt Gij snel en afdoend gehoor gegeven: dank zij
dien steun zijn de boeken thans ons eigendom en zult Gij ze zoo straks op de tot
dit doel ingerichte tentoonstelling kunnen bezichtigen. Voor het zoover is, zult Gij,
zooals de Beschrijvingsbrief U reeds heeft medegedeeld, nog een ander bewijs
hebben gekregen van den steun, dien de Maatschappij van haar leden mag
ondervinden: één hunner zal haar gelegenheid geven tot het instellen van een
nieuwen letterkundigen prijs.
De vermelding van de verzameling-Boekenoogen herinnert ons tevens aan dien
plicht der dankbaarheid, waarmede de jaarvergadering haar werkzaamheden pleegt
aan te vangen, de herdenking onzer afgestorven medeleden.
Het eerste verlies in het afgeloopen jaar was dat van den vermaarden anatoom
Dr L. B o l k , in dezen kring vooral te noemen als onderzoeker van de samenstelling
der Nederlandsche bevolking. De tooneelschrijver A. R e y d i n g , vooral bekend
door zijn revues, maakte zich daarnaast verdienstelijk aan het hoofd van zijn bureau
voor auteursrecht. Op het gebied der letterkunde
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bewoog zich Mr H. Ph. V i s s e r 't H o o f t , van wien ik in herinnering breng wat hij
over Beets als student geschreven heeft.
Dan volgt in de rij Dr G.J. B o e k e n o o g e n , zooveel jaren een werkzaam lid,
vooral in de engere omgeving der commissie voor taal- en letterkunde,
oud-bestuurslid en oud-voorzitter, de geleerde en hulpvaardige taalkenner en
folklorist, van wiens wetenschap en wiens verzamelingen zijn medeleden zoo dikwijls
hebben mogen medegenieten. Uit een geheel anderen werkkring Mr W.F. v a n
L e e u w e n , vice-president van de Raad van State, maar vooral oud-burgemeester
van Amsterdam en als zoodanig voorvechter van Nederlandsche belangen.
Den Leidschen hoogleeraar Dr M.W. d e V i s s e r zagen wij vóór zijn langdurige
ziekte gaarne op onze maandvergaderingen; zijn studie van de Japansche taal
vereenigde hij met die der Japansche geloofsvoorstellingen, die hij ook in populairen
vorm nader wist te brengen tot zijn landgenooten. Slechts kort was zijn ambtgenoot
Dr H.T. d e G r a a f lid onzer Maatschappij; zedekundige en godsdienstwijsgeer,
man van stuwende kracht, organisator en leider, gewaardeerd ver buiten den kring
zijner geestverwanten.
G.J. D i e k e m a , gezant der Vereenigde Staten, maar Nederlander van afkomst,
heeft in den weinigen tijd dat het hem vergund was, gaarne de gelegenheid
aangegrepen, die zijn positie hem bood tot het nauwer aanknoopen van de banden
met het vaderland zijner ouders. Van de in den besten zin des woords populaire
figuur van J o h . H. B e e n kunnen wij ons afvragen, of wij in de eerste plaats den
kundigen Brielschen archivaris herdenken of den schrijver, die in zijn frissche
jongensboeken onze jeugd liefde voor onze zeehelden bijbracht. De journalistiek
vond in J.J. B r u n a , correspondent en redacteur bij de groote pers, een toegewijd
en bekwaam beoefenaar.
Vriend en bevorderaar van Nederlandsche cultuur in den vreemde was S i r
J o h n d e V i l l i e r s , cartograaf en historicus, aan wien wij studies over de
Hollanders in Zuid-Afrika en in Amerika danken, in het bijzonder het belangrijk werk
over Storm van 's Gravesande. De plaatselijke beoefening der oudheidkunde en
geschiedenis van Groningen leed een gevoelig verlies in J. V i n h u i z e n , wiens
werkzaamheid van veel meer dan plaatselijke beteekenis was.
Nog slechts een paar maanden geleden trof ons het verlies van Mr A a r t v a n
d e r L e e u w , den fijnen prozaschrijver en dichter, strevend naar een synthese
van classicisme en romantiek; ik behoef er nauwelijks aan te herinneren, dat onze
Maatschappij het voorrecht heeft gehad tot hem in nauwere betrekking te treden
door de bekroning van den dichtbundel ‘Het aardsche paradijs’. Vervolgens Mr F l o r
H e u v e l m a n s , de Vlaamsche voorman, dien wij hier vooral eeren als strijder voor
de taal.
Ten slotte J o h a n d e M e e s t e r , die een zoo eigen plaats
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innam onder de belangrijke figuren der Nederlandsche letterkunde, als journalist
en criticus, als schrijver, die heeft ‘gestreefd naar kennis van het leven’ en in zijn
werk zijn hart kon leggen.
Zoo betreurt de Maatschappij in het afgeloopen jaar vele en uitmuntende leden.
Zij zal de herinnering aan hun veelzijdige werkzaamheid trachten vast te leggen in
haar Levensberichten, maar ook zonder dat blijft hun nagedachtenis bij ons in eere.
Wanneer ik nu naar gewoonte nog eenige oogenblikken uw aandacht vraag voor
een bepaald onderwerp, dan zal het u zeker niet verwonderen, dat dit onderwerp
op het gebied van Nederlandsch-Indië ligt. Al is het aantal Indische leden der
Maatschappij, in Indië woonachtig of zich met Indië bezighoudend, ook gering - te
gering, dunkt mij - zij toont door de verkiezing van Indische bestuursleden haar
belangstelling voor Nederland overzee. Terecht, want door verwaarloozing van het
Indische deel der taal- en letterkunde, geschied- en oudheidkunde en schoone
letteren zou zij in de vervulling van haar taak tekortschieten.
Nederlandsch is op Indischen bodem gesproken en Nederlandsch proza is er
opgesteld, sinds de eerste factorijen aan den vasten wal met hun boekhouding,
handelscorrespondentie en dagregisters begonnen; voorloopig taal van een kleine
groep vreemdelingen, zooals elders in soortgelijke groepen Engelsch, Deensch of
Fransch werd gesproken of zou gesproken worden; maar dan weldra ook de
bestuurs- en rechtstaal in een zich allengs uitbreidend eigen gebied. Nederlandsche
poëzie, gelegenheidspoëzie, is er al van vóór de stichting van Batavia. Ik zal u van
dat alles niet vertellen, teminder omdat u er zes jaar geleden uit den mond van mijn
toenmaligen voorganger al van gehoord heeft. Maar laat ik op één verschijnsel even
mogen wijzen.
De Compagnie schrijft Nederlandsch. Men zal in hetgeen haar dienaren opstellen
wel kunnen onderkennen, dat de een ontwikkelder en vaardiger met de pen is dan
de andere en men zal ook wel eens inlandsche woorden voor inlandsche zaken
gebruikt vinden, er zullen zelfs op den duur enkele inheemsche woorden en
zinswendingen kunnen binnendringen, het blijft toch Nederlandsch. Voor de Indische
kleur biedt het vers de gelegenheid, en er is dan ook onder de producten der poëzie
allerlei met inheemsche woorden en inheemsche gedachten, een gewas, dat
uitsluitend op Indischen bodem kon zijn gegroeid. Dat alles intusschen bepaalt zich
tot laag bij de grondsche en vaak platte rijmelarij. Zoodra de maker zich wat hooger
wil verheffen, hij er naar streeft een dichter te zijn, houdt dat coquetteeren met het
inheemsche op, en krijgt men zoo zuiver mogelijk Nederlandsch, niet alleen in de
woorden, maar in den geheelen opzet en bedoeling van het dichtwerk.
De beste dezer Indische dichters is volgens Dr de Haan, die aan de verzenmakers
van den Oost een studie heeft gewijd,
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Ter Kamp, wiens Proeve van Dicht- en Letter-Oeffeningen in 1770 te Batavia
verscheen. Volstrekt niet iemand, die zich buiten het leven terugtrekt; hij valt in zijn
noten met klaarblijkelijk genoegen zijn mededichters aan en zijn collega's-medici
(hij was zelf opperchirurgijn), wien hij de vraag voorlegt ‘of een onkundig
geneesmeester door het ombrengen van veele Rampzaaligen eindelijk een waare
Ervaarenheid kan verkrijgen’. Wanneer deze man nu gaat dichten, is het al zoo
onindisch mogelijk; strophen over Fillis en Celimeen, met bewijsplaatsen uit Horatius,
en met minnende paartjes onder beukeboomen. Tweemaal in den heelen bundel
is het een Indische aangelegenheid, die hem tot dichten noopt, de eene maal
wanneer ‘'t Gewenscht Besluit der e'dle Maatschappij Heft Van der Parre in d'
Opperlandvoogdij’, dus in 1761, en dan, veel korter, bij de benoeming van Van Eck
tot gouverneur van Ceilon. Ook daar zijn het Apoll en Jupijn, Caesar en Alexander,
waarover men hoort, meer dan over 't Neerlandsch Oost, en de schrijver klaagt dan
ook met zooveel woorden, dat hij leeft ‘wel ver van 't zalig Land, daar Weetenschap
haar Troon en Kerk in plant’. Zijn kunst is Nederlandsche kunst in de ballingschap.
Achttiende-eeuwsche mentaliteit? Wij luisteren nog even naar de woorden,
waarmede de reeds genoemde Dr de Haan nog geen tien jaar geleden zijn te Batavia
geschreven prachtig boek over de geschiedenis dier stad besloot. ‘Wat er
sympathieks in het onderwerp of de behandeling mocht zijn, het is steeds on-Indisch,
het is altijd Hollandsch en steekt daarom wezenlijk af tegen den valen achtergrond,
waar zich nooit iets schijnt te bewegen dat de moeite van onderzoek wettigt’. Is dat
bij den historicus den twintigste eeuw niet iets soortgelijks als bij den dichter der
achttiende? En moeten wij aannemen, dat zoo de Nederlandsche kunst en
wetenschap in Indië was en bleef iets vreemds, dat er niet thuis hoorde en er zich
niet thuis voelde, ook al hielden zij zich bezig met Indische onderwerpen?
Men zou het zich te gemakkelijk maken door te meenen, dat men die vraag met
eenvoudig ja of neen kan beantwoorden. Aan den eenen kant ziet men, hoezeer
de Nederlandsche kunst en wetenschap in Indië hun eigen karakter behouden,
wanneer men opmerkt, dat zelfs inheemschen die zich (gelijk met succes geschiedt)
aan de Nederlandsche letteren of het wetenschappelijk onderzoek wijden, zich
daarbij in methode en vorm niet onderscheiden en niet willen onderscheiden van
hun Westersche soortgenooten. Maar aan den anderen kant zijn er toch ook de
voorbeelden, dat de aard van het waargenomene en de plaats van de waarneming
wel degelijk van invloed blijken te zijn geweest op den kunstenaar of den geleerde
zelf en op zijn werkwijze, en waar men moet vaststellen, dat hetgeen uit hun pen
komt Nederlandsch-Indisch werk is. Een combinatie van twee wijzen om de dingen
te zien of te voelen kan verwarrend zijn; zij kan
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ook wel eens een verrassende verheldering geven. Het verschijnsel, goed of kwaad,
lijkt ons niet te loochenen; het Nederlandsche denken, zoo goed als de
Nederlandsche taal, kan zich in Indië afzijdig en zuiver houden, maar blijft ook
toegankelijk voor plaatselijke invloeden, die tot verbastering zoo goed als tot verrijking
kunnen leiden.
Men zal begrijpen, waarom juist op het oogenblik de vraag naar de plaats en de
rol van het Nederlandsch en het Nederlandsche denken in de Indische samenleving
van bijzonder belang is; eenige maanden geleden heeft het Indische Departement
van Onderwijs zijn plannen bekend gemaakt voor de inrichting der litteraire faculteit,
die eenmaal een onderdeel zal vormen van de Nederlandsch-Indische Universiteit.
Die plannen, wier verwezenlijking door den drang naar bezuiniging voorloopig
uitgesteld is en die natuurlijk nog aan wijziging onderhevig zijn voor zij Volksraad
en Staten-Generaal bereiken, geven niettemin een leiddraad voor wat men zich
voorstelt dat noodzakelijk is voor het Indisch hooger onderwijs. Zij voorzien in een
leerstoel voor het Nederlandsch, die, naar de toelichting uitdrukkelijk op den
voorgrond stelt, ‘een algemeen cultureele beteekenis’ zal hebben.
Vertegenwoordiging van het Nederlandsch aan de Nederlandsch-Indische
Universiteit ligt volstrekt niet zoo voor de hand, als men allicht zou denken. Dat bij
de eerste plannen, die in uiterst vagen vorm in 1908 voor den dag kwamen, niet
allereerst het Nederlandsch op het programma stond is begrijpelijk, maar ook toen
er wat meer vastheid kwam in de wenschen, die oorspronkelijk van een groep
Nederlanders in Indië waren uitgegaan, bleef hun moedertaal op den achtergrond.
Een Indisch onderwijscongres in den Haag heeft in 1919 een groot deel van zijn tijd
aan deze plannen gewijd, en daar vindt men slechts in een der praeadviezen
vermeld, dat het Nederlandsch een bijzondere plaats zou moeten innemen, naar
blijkt omdat het voorloopig de voertaal van het onderwijs zal zijn, en de kennis van
die taal, welke bij toelating tot de universiteit een vereischte zal zijn, gedurende de
studie moet kunnen worden onderhouden en uitgebreid. Geheel in overeenstemming
daarmede is de formuleering, welke de Commissie, belast met het nader uitwerken
der plannen, geeft: er moet gelegenheid zijn ‘om de kennis van het Nederlandsch
bij te houden, niet in den vorm van een leerstoel echter, doch van een lectoraat of
iets dergelijks, als hulpmiddel bij de studie, doch niet als vak van studie op zichzelf.’
Men proeft daarin de vrees om door te veel plaats aan het Nederlandsch in te ruimen,
niet Indisch genoeg te blijven.
Toch was reeds eenige jaren te voren de staatscommissie voor de Indische
middelbare scholen tot het inzicht gekomen, dat voor die scholen Nederlandsch het
groote, het klassieke vak zou moeten zijn, zoowel wat taal als letterkunde betreft;
‘de studie van deze taal vertegenwoordigt voor Indië tot op zekere hoogte
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een klassieke opleiding in Westerschen zin.’ De autoriteiten der onderwijscongressen
hebben van die opvatting niet de consequentie willen trekken voor de universiteit;
hun klassieken zochten zij, bij hun streven naar een Indo-centrische universiteit, in
Sanskrit en Arabisch. Een congres van 1924 behandelt uitsluitend het Indisch hooger
onderwijs; de toestand is dan al wat veranderd, want de rechtshoogeschool is op
komst en men hoopt op een latere letterkundige faculteit als uitgroei van de
rechtsgeleerde. Slechts in één der praeadviezen wordt onder andere, tot een verre
toekomst verschoven, desiderata, wanneer eerst allerlei nuttiger en noodiger zaken
vooraf zijn gegaan, gesproken van leerstoelen in het Nederlandsch, de moderne
en de klassieke talen, het Japansch en het Chineesch. Overigens is echter in de
dikwijls tot kleinigheden afdalende gedachtenwisseling ten congresse geen enkel
woord aan het Nederlandsch verspild, en ook bij de beraadslaging in andere lichamen
over de wenschelijkheid en mogelijkheid der litteraire faculteit staat de kwestie van
het Nederlandsch geheel op den achtergrond.
Het is dus belangrijk en opmerkelijk, dat de voorstellen van 1930, die toch ook
Indo-centrisch zijn, een leerstoel voor Nederlandsche taal- en letterkunde brengen;
belangrijk en opmerkelijk ook om hetgeen men van dien leerstoel blijkens de
toelichting verwacht. Zijn practische beteekenis ligt volgens die toelichting niet in
een verwachte behoefte aan volledige universitaire opleiding van neerlandici, doch
in het feit, dat er een studiecentrum voor middelbare acte Nederlandsch mede wordt
geschapen, een acte, die in A en B zal moeten worden gesplitst, in den trant van
die voor de moderne talen hier te lande, aangezien immers dit diploma ook zal
worden begeerd door personen, voor wie het Nederlandsch een vreemde taal is.
De B-acte zal dezelfde bevoegdheid geven als het hier te lande verkregen
middelbaar-Nederlandsch; meer dan in het moederland zal echter de aandacht
vallen op taal- en letteren buiten de landsgrenzen: Indië, Zuid-Afrika, Vlaanderen.
En dan komt de toelichting van wat de algemeene cultureele beteekenis wordt
genoemd. ‘Een faculteit der letteren in Nederlandsch-Indië is zonder zulk een
leerstoel ondenkbaar. Zij zal een soortgelijke doelstelling hebben als die, welke in
Londen, in New-York, in Zuid-Afrika bestaan: verbreiding van kennis van en
belangstelling voor de Nederlandsche literatuur en hare geschiedenis. De colleges
zullen, ten deele althans, zoo moeten worden ingericht, dat zij ook bij studenten van
andere faculteiten en andere belangstellenden weerklank kunnen vinden. Mede
door ook aandacht te wijden aan de Nederlandsche literatuur buiten het moederland
zal de leerstoel bijdragen tot versterking van de Groot-Nederlandsche gedachte.
Bij de keuze van een hoogleeraar zal met deze bijzondere eischen rekening dienen
te worden gehouden.’
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Tot zoover de toelichting. Zij zal, dunkt ons, tegenstrijdige gevoelens opwekken.
Bevrediging, omdat het recht van het Nederlandsch op één der zes leerstoelen van
de faculteit wordt erkend, en daarbij zoo duidelijk het inzicht blijkt, dat het hier meer
dan taal- en letterkunde, dat het hier de Nederlandsche beschaving in haar vollen
omvang betreft. Maar toch ook teleurstelling, omdat de leerstoel te Batavia zoo
onomwonden wordt gelijk gesteld met die in Engeland of Amerika. Dat is dan toch
wederom: Nederland in den vreemde. En dat in de driehonderdjarige hoofdstad van
het Nederlandsche rijk in Orienten!
Maar misschien is het zoo erg niet bedoeld en heeft de opsteller der toelichting
slechts de wijdere strekking van den leerstoel in het licht willen stellen, daarbij
onvoorzichtiglijk dat oude richtsnoer van opeenvolgende Indische regeeringen om
toch vooral ‘geene nadeelige interpretatie over te laten’ uit het oog verliezend. Het
behoeft toch waarlijk niet betoogd of verzekerd te worden, dat de Nederlanders in
Indië, al zijn ze dan maar een paar honderdduizend op de zestig millioen en al hoort
een groot aantal niet tot de blijvende bevolking, er niettemin thuis zijn en hun taal
en beschaving er iure suo vertegenwoordigd zal zijn aan een ‘universiteit van
Nederlandsch-Indië’, die op dien naam werkelijk aanspraak wil maken. ‘Ten laatste
rijst de vraag’, zeide de toelichting, ‘of de letterkundige faculteit onder hare leerstoelen
ook eene voor de Nederlandsche taal- en letterkunde moet kunnen tellen.’ Ten
laatste, nadat achtereenvolgens philosophie, godsdienstwetenschappen, Latijn en
Grieksch, Chineesch, paedagogiek besproken zijn. Onzes inziens behoefde de
‘vraag’ nauwelijks te rijzen, en zeker niet ten laatste.
Intusschen, wij kunnen er ons over verheugen, dat de vraag volmondig en zonder
voorbehoud een bevestigend antwoord krijgt en willen ons thans nog even
rekenschap trachten te geven, wat van de nieuwe faculteit verwacht mag worden
voor hetgeen in het bijzonder onze Maatschappij ter harte gaat. Een beschouwing,
die natuurlijk iets eenzijdigs zal hebben, want wat het hoofddoel van de stichting is,
het voldoen aan een gerechtvaardigd verlangen om de inheemsche cultuur tot haar
recht te doen komen, blijft onbesproken.
Ook wat den Nederlandschen leerstoel zelf aangaat, kunnen wij voorbijgaan wat
deze noodzakelijkerwijze met die hier te lande gemeen zal hebben; de interpretatie
van zeventiende-eeuwsche teksten, welbekend uit ons Academisch Statuut en ook
op het studieprogramma van Batavia voorkomend, zal wel geen aanleiding tot
verschil van behandeling geven. Wanneer echter de opleiding voor middelbare
actes, die wat den practischen kant van het professoraat betreft wel zeer op den
voorgrond staat, niet allen tijd en belangstelling van den hoogleeraar in beslag
neemt, zal zich te Batavia een middelpunt van studie kunnen vormen voor dat deel
der Nederlandsche taal- en letterkunde,
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hetwelk zich in Indië het beste bestudeeren laat, dat eigenaardige Indische
Nederlandsch, waarmede wij niet bedoelen de uit tallooze anecdoten welbekende
verhaspelde taal van menschen, die inlandsch denken en het weerbarstige
Nederlandsch niet kunnen hanteeren, maar wel die nuanceering van het zuivere
Nederlandsch, welke men alleen in Indië, als gevolg van Indische invloeden, opmerkt.
De woordenschat geeft trouwens ook al voor den onderzoeker een merkwaardig
materiaal, als voor Indische begrippen ook Indische woorden gangbaar worden,
een verschijnsel, dat al vroeg in het Compagnies-Hollandsch merkbaar is, en dan
verder zijn weg vindt met name naar het Duitsch, zoodat, als men bijvoorbeeld in
een reisbeschrijving van een Duitschen Compagniesdienaar leest, hoe de admiraal
zijn kapiteins tot een Bescharrung opriep, men in dit op het oog gedegen Duitsche
woord niet dadelijk den via den uit Indië afkomstigen scheepsterm pitsjaeren naar
het Maleische bitjara voerenden oorsprong zou vermoeden.
Vooral wat de letterkunde betreft, zal, naar wij zagen, aandacht worden gewijd
aan de Nederlandsche gebieden buiten het moederland. Een uitnemend denkbeeld,
dat ook geheel strookt met de opvatting onzer Maatschappij. Men zal er echter voor
moeten waken, dat toch de moederlandsche letterkunde hoofdzaak blijft, en dient
ook overigens voor den individueelen hoogleeraar niet al te zeer den weg af te
bakenen, waarlangs zijn belangstelling zich zal hebben te bewegen; hem zij in de
opvatting van zijn taak dezelfde vrijheid gelaten, die tot het klaarblijkelijke succes
der leerstoelen in Amerika en Engeland zooveel bijdraagt.
De geschiedenis (om tot de tweede afdeeling te komen van de onderwerpen, wier
bevordering onze Maatschappij zich ten doel stelt) zal te Batavia uit den aard der
zaak ook vertegenwoordigd zijn, en wel op zoodanige wijze, dat een hoogleeraar
wordt aangesteld voor de geschiedenis van Europa, benevens nieuwe geschiedenis
van Nederlandsch-Indië, terwijl de oude geschiedenis wordt toevertrouwd aan een
anderen professor, den extraordinarius voor archaeologie, tot wiens leeropdracht
in het algemeen de oude geschiedenis en kunstgeschiedenis van Zuid-Oost-Azië
behoort; de cultuurgeschiedenis van datzelfde gebied komt voor rekening van den
hoogleeraar in het Sanskrit.
Ziedaar nu een voorstel, dat wij allerminst kunnen bewonderen. Het schijnt
vooreerst in tegenspraak met de regeling van de examens; immers, terwijl bij de
zooeven medegedeelde indeeling der leerstoelen de historicus den faculteit de man
is der geschiedenis van Europa, die ook Indische nieuwe geschiedenis geeft, ziet
men bij de exameneischen, dat de student na zijn candidaats zich alleen en
uitsluitend op Zuid-Oost-Azië richt, en zich van Europeesche geschiedenis niets
meer aantrekt. Dit lijkt ons voor de ontwikkeling van zijn historisch inzicht een groot
bezwaar, waarop ik echter niet inga, omdat ik hier natuurlijk het examenprogramma
niet in bijzonderheden kan gaan bespreken.
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Een andere vraag is deze: moet van de geschiedenis van Indië de oude
geschiedenis, als betrof zij een ander volk, worden afgeknipt? Men kan zich zulk
een verdeeling voorstellen aan een oude universiteit, waar men met bestaande
leerstoelen en aanwezige docenten rekening moet houden, maar niet als men iets
nieuws gaat opzetten, en zeker niet bij een faculteit, die haar reden van bestaan
allereerst in de inheemsche cultuur vindt. Het is natuurlijk waar, dat over stukken
van de oude geschiedenis de archaeoloog door het studiemateriaal, waarmede hij
werkt, licht kan verspreiden, evenzeer als het waar is, dat de geschiedenis sinds
de zeventiende eeuw niet te begrijpen is, als men die van Nederland er niet in
betrekt. Het is dus zeker aanbevelenswaardig voor allerlei onderdeelen gebruik te
maken van andere gespecialiseerde leerkrachten, maar daarvoor mag nooit het
voordeel prijs gegeven worden, de geschiedenis van Indië te zien en te doceeren
als één geheel. Na het Hindoeïsme en de Islam brengt de komst der eerste
Europeanen volstrekt geen ommekeer: eerst geleidelijk veranderen de
omstandigheden en ontstaat een Nederlandsch-Indië, welks groei slechts door
inzicht in het Indië vóór de Nederlanders kan worden verstaan. Geschiedenis van
Nederlandsch-Indië is niet hetzelfde als Nederlandsche koloniale geschiedenis. Dat
ook het overige Zuid-Oost-Azië binnen den kring der belangstelling wordt getrokken,
is voortreffelijk; of echter de cultuurgeschiedenis, gelijk men voornemens blijkt, van
de geschiedenis in het algemeen moet worden losgemaakt, lijkt weder uiterst
twijfelachtig.
Aan de geschiedenis koppelt onze Maatschappij de oudheidkunde. Wij zagen
reeds aan den buitengewonen leerstoel in archaeologie, dat ook dit laatste vak
vertegenwoordigd zal zijn, maar dat is dan natuurlijk de Hindoe-Javaansche. Dat
er daarnaast ook een Nederlandsche oudheidkunde in Indië recht van bestaan heeft,
d.w.z. het onderzoek naar de overblijfselen uit den Compagniestijd, in kunstwaarde
geenszins maar in historische beteekenis zeer zeker met die uit het Hindoe-tijdperk
vergelijkbaar, is een feit, dat al te lang vergeten is. De opvatting, die de
Oudheidkundige Dienst thans van zijn taak blijkt te hebben, is er borg voor, dat de
tijd van verwaarloozing achter den rug is. Wanneer de voorloopige opname, die in
de Molukken, Oud-Batavia en Celebes is aangevangen, door diepergaande studie
zal zijn gevolgd, mogen, naast het voldoen aan een plicht van piëteit door het in
stand houden dezer monumenten, ook resultaten worden verwacht, die het
geschiedkundig onderwijs ten goede zullen komen.
Over den derden tak van werkzaamheid der Maatschappij, de schoone letteren,
zal ik niet spreken. In het algemeen staat de beoefening daarvan in geenerlei verband
met het voorhanden zijn van een leerstoel; hoogstens kan men meenen, dat wanneer
het nieuwe professoraat aan zijn doel beantwoordt om de belang-
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stelling in de Nederlandsche beschaving en de Nederlandsche letterkunde te
verbreiden, dit ook aan de letteren zelf ten goede moet komen, al was het alleen
maar door den grooteren kring van mogelijke lezers en de ruimere gelegenheid tot
publicatie. Dit brengt ons dus tot wat in het stuk de algemeen cultureele beteekenis
van den leerstoel werd genoemd, en deze hangt weer ten nauwste samen met de
rol, die het Nederlandsch in het Indië der toekomst zal hebben te vervullen.
Een jaar of dertig geleden kon men op congresses en dergelijke bijeenkomsten
dikwijls hooren spreken over het Nederlandsch als algemeene omgangstaal in Indië,
en daarbij werd dan doorgaans een zeer hoopvolle toon aangeslagen. Op het
oogenblik is dat geheel anders, en wordt ons verzekerd, dat het Nederlandsch geen
kans meer heeft; er zijn naar verhouding veel te weinig menschen, die het leeren,
en het is ook veel te moeielijk; daarenboven heeft het een gevaarlijken concurrent
in een andere taal, die men wel met den allerzonderlingsten term ‘het Indonesisch’
hoort aanduiden - zooiets alsof men van ‘het Europeesch’ sprak - maar die niet
anders blijkt te zijn dan het Maleisch: het Maleisch toch dringt steeds verder overal
door, ook door toedoen van de Nederlandsche ambtenaren, die er zich tegenover
de inheemschen bij voorkeur van bedienen.
Wij zullen dat alles niet tegenspreken, maar willen er op wijzen, dat toch het
Nederlandsch is en voorloopig blijven zal de taal, de eenige taal, die den weg opent
tot hoogere wetenschappelijke ontwikkeling. Dat geldt niet alleen van de Westersche
wetenschap, maar evengoed van de Oostersche: onder al die inheemsche
cultuurvakken van de nieuwe faculteit is er geen, dat, op wetenschappelijke wijze,
in een inlandsche taal gedoceerd kan worden, ook de inlandsche talen zelf niet.
Zeker niet in het Maleisch; eerder zouden wij op den duur in dit opzicht het Javaansch
een kans willen geven, maar dan toch ook pas, als deze (ook lang niet gemakkelijke)
taal zich daartoe heeft geeigend. Vooralsnog is het Nederlandsch onontbeerlijk, en
hoezeer dat begrepen wordt blijkt uit het feit, dat ook de sterkste theoretische
tegenstanders van de bevoorrechting dezer ‘vreemde’ taal er voor ijveren, dat op
hun scholen het Nederlandsch uitstekend verzorgd wordt.
En ziehier nu tevens de taak en de beteekenis van den Nederlandschen leerstoel.
Verbreiding van kennis en belangstelling voor de Nederlandsche letterkunde en de
Nederlandsche beschaving zou, bij alle bekwaamheid en allen goeden wil van den
hoogleeraar, niet aan het doel kunnen beantwoorden, wanneer hij slechts diegenen
kon bereiken, welke temidden van een of andere studie ook wel eens iets van het
Nederlandsch willen weten, als een extra-vak, dat hun belangrijk of aantrekkelijk
voorkomt. Hoe geheel anders is de toestand, en hoe geheel eenig is de gelegenheid,
nu voor alle intellectueelen in Indië, van welken
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landaard ook, die hoogerop willen, het Nederlandsch onmisbaar is. De
Nederlandsche leerstoel heeft er voor te zorgen, dat het Nederlandsch voor die
allen, welke er mee in aanraking komen, meer gaat beteekenen dan een hulpmiddel.
Tot dit verantwoordelijke werk, vol van toekomst voor de Nederlandsche gedachte,
wordt door den zesden leerstoel van de faculteit der letteren der Universiteit van
Nederlandsch-Indië de mogelijkheid geopend. Daarom vooral kunnen wij met zooveel
voldoening kennis nemen van de hier besproken plannen en van die zinsnede, dat
zonder dezen leerstoel de faculteit ondenkbaar ware.
Dames en Heeren, vóór ik nu nog in de verleiding mocht komen U de origineele
verzekering te geven, dat er in Indië iets groots verricht kan worden, verklaar ik de
ste
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vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde geopend.
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Bijlage II. Verslag van den secretaris.
Op de Jaarlijksche Vergadering van 11 Juni 1930, waarvan het verslag 77 blz. van
de U bekende ‘Handelingen’ vult, volgde om zes uur de avonddisch in ‘Den Burcht’.
De eerste Maandelijksche Vergadering in het nieuwe vereenigingsjaar op 10
October 1930 koos Dr N.J. Krom tot Voorzitter, als opvolger van Dr J.H. Kern.
De nieuwe Voorzitter kon de vergadering verblijden met het bericht, dat het H.K.H.
Prinses Juliana behaagd had het Haar aangeboden buitengewoon Eere-lidmaatschap
te aanvaarden.
In die vergadering hield Dr P. Valkhoff een voordracht over ‘De wonderbaarlijke
Reizen van Simon Tyssot de Patot’.
Aan dezen merkwaardigen man, zoon van een refugié is in Holland tot nu toe niet
de aandacht gewijd die hij verdient. Dr Van Slee heeft in het Nieuw Theologisch
Tijdschrift van 1916 over hem geschreven en uitvoerig den strijd besproken dien
de Deventer kerkeraad en predikanten tegen hem gevoerd hebben en die in 1727
zijn ontslag als hoogleeraar in de wiskunde aan de Illustre school ten gevolge heeft
gehad. Doch over zijn ideeën is meer te zeggen dan Van Slee gedaan heeft. Spreker
trachtte dit te doen, ook gebruik makend van enkele werken van Tyssot, die Van
Slee niet gekend heeft, o.a. zijn ‘Oeuvres poétiques’. Uit zijn ‘Lettres choisies’, keur
van brieven, die hij gedurende vele jaren geschreven heeft aan bloedverwanten en
vrienden, komen het karakter en de ideeën van Tyssot duidelijk tot ons. Hij was een
opgeruimd man, die veel van scherts hield. Dat deze niet altijd van de fijnzinnigste
soort was, daaraan schijnen zijn vrienden en vriendinnen uit de kringen van patriciaat
en adel in Overijsel en Gelderland zich niet gestooten te hebben.
Belangrijker dan zijn ‘gauloiseries’ zijn de ideeën die hij verkondigt. Hij is een
discipel van Descartes. De Rede stelt deze Deventer mathematicus boven alles.
Doch ook den invloed van Spinoza had hij ondergaan, en dien van de talrijke
reisverhalen, die lievelingslektuur van de tweede helft der zeventiende eeuw en van
de achttiende. Die reisverhalen, die dikwijls nauwkeurig
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en bewonderend over andere godsdiensten dan de Christelijke spreken - zooals de
Chineesche - wekten o.a. twijfel aan de bijbelsche opvatting van den ouderdom van
de wereld en den mensch. Over dit laatste punt schreef Tissot een artikel in de
‘Journal littéraire’.
Doch zijn bijbelkritiek richt zich nog op veel andere bijbelplaatsen. Vermeteler
dan in de ‘Lettres choisies’, valt hij 't orthodoxe protestatisme en 't katholicisme aan
in twee utopistische reisverhalen: ‘Voyages et aventures de Jacques Massé’ (1710)
en ‘Le Voyage de Groenland’ (1720). Die schildering van imaginaire ideaal-rijken
herinnert aan ‘Utopia’ van More, ‘Civitas solis’ van Campanella, ‘Histoire des
Sévarambes’ van Denis Vairasse.
Veel ideeën die Tyssot lief zijn laat hij verkondigen door koningen, priesters of
rechters van zijn mysterieuse Zuidland- en Groenlandrijken. Dat hij de rechtzinnigen
moest ergeren, zal niemand verwonderen die de geschiedenis der bijen in ‘Jacques
Massé’ of het spinozistisch ‘paradijs van Raoul’ in ‘Le Voyage de Groenland’ leest.
Vooral in het laatste boek geeft hij toe aan den lust eenigszins scabreuze
profaneerende verhalen te vertellen. Dan schijnt hij een voorlooper van Voltaire en
den auteur van ‘L'Ile des Pingoins’. Evenals bij veel libertijnen stond bij Tyssot
humaniteit boven alles. In zijn ideale koninkrijken heerschen gelijkheid, pacifisme,
verdraagzaamheid.
Van Slee heeft niet kunnen uitvinden waar Tyssot in 1727, na zijn ontslag, is
gebleven. De heer Van Fenema, directeur van het ‘Fonds voor biographische
documentatie’ te Oosterbeek, heeft ontdekt dat Tyssot, seigneur de Patot, in 1738
met groote staatsie te IJsselstein begraven is.
In het buitenland, o.a. door Lamson, Le Breton en Chinard, is Tyssot terecht
gekenmerkt als een voorlooper, een die een nieuwen tijd voorbereidt: van
anti-dogmatisme, ontkenning van de revelatie, afkeer van priesters; maar ook van
positieve eigenschappen: menschelijkheid en verdraagzaamheid.
Ter vergadering van 7 November deed de bibliothecaris, Dr A.A. van Rijnbach,
mededeelingen nopens door de Boekerij ontvangen schenkingen, en hield de heer
Herman Poort een rede over: ‘Nieuwe Nederlandsche Romankunst’.
Van de familie Haverschmidt te Utrecht ontving de boekerij een zeer belangrijke
verzameling handschriften, brieven van en aan ds François Haverschmidt, den
auteur van Piet Paaltjens' Snikken en Grimlachjes, zoomede een volledige
verzameling van de verschillende drukken van diens werken; allerlei geschriften,
overdrukken en uitknipsels die op hem betrekking hebben.
Uit de nalatenschap van het dezen zomer overleden lid der maatschappij, Aug.
Reyding, vooral bekend als auteur van de
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Doofpot, mocht de bibliothecaris door de vriendelijke beschikking van Mej. C.M.
Barten te Amsterdam een keuze doen van boeken, die voor haar waarde hadden.
Voorts kreeg de bibliothecaris de beschikking over een niet onbelangrijke verzameling
van oude almanakken, jaarboekjes, enz. die de Kon. Bibliotheek in Den Haag dubbel
had en die met machtiging van den minister aan de maatschappij werden
overgedragen.
In al deze schenkingen mag een verheugend bewijs van belangstelling gezien
worden in de boekerij der maatschappij, die bedoelt te zijn en te blijven een centrum
voor de studie der Nederlandsche taal- en letterkunde en der vaderlandsche
geschiedenis en oudheidkunde.
Uit de nalatenschap van het lid der maatschappij en jarenlang lid der
bibliotheekcommissie, Dr G.J. Boekenoogen, ontving de boekerij de uitgebreide
verzameling schriftelijke aanteekeningen over allerlei belangrijke onderwerpen
betreffende folklore en taalwetenschap, welke vooral ten goede zullen komen aan
het verleden jaar opgerichte folkloristisch archief der maatschappij.
Mocht bij velen de verwachting bestaan hebben, dat ook zijn boekerij aan de
maatschappij zou ten deel vallen (men zie Boekenoogen's redevoering als voorzitter
der Maatschappij van Juni 1914), deze verwachting is helaas niet vervuld. Wel wordt
de Maatschappij in de gelegenheid gesteld dat deel der verzameling, dat
inzonderheid voor de boekerij der Maatschappij van belang is, over te nemen,
vóórdat de boekerij geveild wordt. Het is op dit oogenblik nog niet te bepalen, of dit
een groot aantal boeken zal betreffen en vooral niet welk bedrag met den aankoop
der volksboeken en Moeder-de-Gans verzameling gemoeid zal ziju, doch het geldt
hier een zaak van groot, zelfs nationaal belang. Voorkomen moet worden, dat deze
merkwaardige volksboeken enz. door Dr Boekenoogen met veel moeite
bijeengebracht, weder verspreid wordt en voor een deel naar het buitenland verhuist.
Wie zich met de studie der Nederlandsche volksboeken heeft beziggehouden weet,
hoeveel daarvan in unieke exemplaren in buitenlandsche bibliotheken voorkomen.
Het deed spreker groot genoegen mede te kunnen deelen, dat het bestuur der
Maatschappij van het groot gewicht der zaak doordrongen, voornemens is,
maatregelen te nemen om door de jaarvergadering voor dit doel een bedrag te doen
beschikbaarstellen. Doch de geldmiddelen der maatschappij zijn beperkt en zoo
zal, wil dit doel bereikt worden, een beroep moeten worden gedaan op de
medewerking van particulieren. Spreker uitte den wensch, dat dan ook vele leden
der maatschappij bereid zullen gevonden worden steun te verleenen.
De heer Herman Poort begon met een korte historische inleiding, waarbij hij liet
uitkomen, dat de realistisch-psychologische proza-kunst zooals ze aanvankelijk
gepropageerd werd door Van Deyssel en Netscher, een sterk Fransch karakter
droeg en
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daardoor te ver afstond van de geestelijke atmosfeer in Holland, dan dat het hier
onmiddellijk als kunst kon worden aanvaard. Het realisme groeide pas tot Hollandsch
bezit in de romans van De Meester, Robbers, Couperus, Ina Boudier-Bakker,
Querido.
Ongeveer tegelijkertijd ontstond een verhalende proza-kunst die duidelijk
neo-romantische tendenzen met zich mee voerde en waarbij ook weer gegrepen
werd naar den historischen roman (Van Oordt, Ary Prins, Van Schendel, Van
Moerkerken, Nine van der Schaaf, de latere arbeid van Couperus en Querido). De
invloed dezer neo-romantiek op de productie der jongere en jongste schrijvers is
zeer gering geweest; men vindt haar bovenal terug in de fijne dichterlijke vertellingen
van Aart van der Leeuw.
Aan de macht van het realisme daarentegen is bijna geen enkele der jongere
schrijvers geheel ontgroeid, al is er op veelsoortige wijze getracht, het realisme te
doordringen met andere geestelijke en aesthetische waarden. Het zuiverst bleef
het bewaard bij de schrijvers, die zich wendden tot het plattelandsleven en dat
geschiedde zoo veelvuldig dat er, na den bloei van den groote-stads-roman (De
Meester, Couperus, Querido) ook ten onzent, evenals in Vlaanderen, een cultus
van den boerenroman ontstond. Herman de Man gaf den Zuid-Hollandschen boer,
D.T. Jaarsma den Frieschen, Antoon Coolen den Brabantschen, - Alie Smeding
werd de rustig-kloeke bijna ruige beschrijfster van het Enkhuizer visschersleven en
haar veel-gesmade ‘Zondaar’ vond in dezelfde qualiteiten het crediet zijner heerlijke
brutaliteit. A.M. de Jong is een knapper schrijver dan het wat goedkoope succes
van zijn Merijntjes zou doen vermoeden; ook de beste gedeelten zijner romans
richten zich op het landleven (‘De zware weg’ en de juist verschenen ‘Martelgang
van Kromme Lindert’).
Met opzettelijke geestelijke en moreele bedoelingen doordrongen is het realisme
van Van Genderen Stort (‘Kleine Inez, Hinne Rode’) en dat van Marie Schmitz. ‘Het
groote Heimwee’ van de laatste is in den grond wel een zuiver tendenz-werk en als
zoodanig zondigt het dikwijls tegen de eischen van het realisme, maar toch is het
een volrijpe roman, een der allerbeste welke in de laatste jaren in ons land
verschenen.
Een aparte plaats neemt de roman-arbeid van Johan Fabricius in. Hij is bovenal
de vlotte, onderhoudende verteller, die zijn reisavonturen in zijn romans verwerkt,
zonder journalistieke bravoure, uiterst knap, levendig en pétillant.
Bewuste pogingen tot een hernieuwing van het proza werden gedaan door Victor
van Vrieslandt, J.W. de Boer en vooral door Roel Houwink. Diens kleine, juist
verschenen roman ‘Marceline’ geeft een gecondenseerde levensuitbeelding, waarbij
elke psychologische uitweiding vermeden is en het intermediair van den schrijver
uitgeschakeld schijnt. Van groote beteekenis is hier ook het directe woord-gebruik,
dat onmiddellijk grijpt naar de kern van het leven, niet in het bizondere ‘geval’ maar
in de algemeenheid.
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Van bizondere beteekenis is ook de nieuwe roman ‘Maja’ van Johan van Vorden.
Hier blijkt zeer duidelijk dat de betrekking tusschen den schrijver en zijn onderwerp
veranderde, bijna verkeerde in het tegengestelde. Van het realisme bezit een boek
als dit alleen nog maar de begeerte naar zakelijkheid en zelfs het annexeeren
daarvan, maar (en hierin ligt het cardinale verschil) die zakelijkheid is niet langer
het doel van den kunstenaarsarbeid, - ze is slechts een middel, - een middel om
het nietreëele van den geest naar buiten te objectiveeren.
Sterkere vernieuwing nog van het verhalende proza vindt men bij Slauerhoff,
Helman, Kuyle, Du Perron, maar de arbeid dezer schrijvers bleef tot heden staan
bij het novellistische en schetsmatige; groeit het uit tot breeder grondslag en hooger
opbouw, dan is hier een nieuwe en schoone bloei der Hollandsche romankunst te
verwachten.
Op 12 December sprak Mej. Dr J. Aleida Nijland over het handschrift van Vondel's
vertaling naar Tasso's ‘La Gerusalemme Liberata’.
Vondel's vertaling, door den dichter zelf nooit uitgegeven, bleef in handschrift als
‘Godefroy of Hierusalem verlost’ voor het nageslacht bewaard. In 1764 in Den Haag
geveild, is dit handschrift na veel omzwervingen: Warschau, Petersburg, 1912 Gent
(waar Prof. Dr W.L. de Vreese er een kopie van nam), weer Petersburg, Warschau,
heden tijdelijk in bruikleen in ons land. Door de Vreese's nauwkeurige kopie, waarin
ook al Vondel's verbeteringen en veranderingen zijn aangegeven, zien we den
dichter aan het werk. Deze kladvertaling is met fouten, leemten en al een stuk fraai
rythmisch Vondelproza, een onontgonnen mijn van schoonheid, zooals uit een
onderzoek van ‘eerste boeck’ en ‘tweede sangh’ reeds ten volle blijkt. De tijdsbepaling
van het handschrift zal uit inwendige gegevens moeten worden vastgesteld;
vermoedelijk ongeveer 1620.
Belangrijk ook is de vraag naar invloed van Tasso's epos op Vondel. Duidelijk
spreken titels als ‘Helden Godes’ (Tasso's ‘guerrieri di Dio’ en ‘Hierusalem Verwoest’,
beide in 1620 uitgegeven. En al blijft bevruchting van den geest, het ‘hoogh
geheymenis’ van allen geestesgroei, grootendeels onnaspeurlijk, de fijne psychologie
en rijke gevoelsschakeering van Canto II moeten Vondel innerlijk hebben ontroerd.
De kern der ‘Gerusalemme’, de hoofdelementen, vinden we sinds 1610 als
levensgedachten al in den jongen Vondel: belangstelling voor den strijd tusschen
Christenen en Turken, Christendom en Islam, dien Tasso voorstelt als een strijd der
helsche machten tegen den hemel, van Satan ‘'s Weerelds Prince’ tegen God, terwijl
de dichter in de heldenfiguur van ‘Godefroy van Buljon’ zich een levensideaal zag
geteekend van den ‘held Godes’, den ‘Christelycken Ridder’, die een roeping heeft
te vervullen. Maar in al de
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‘poëetische vrijheid’ van tooverij, ietwat zwoele liefdeslyriek en bonte ridderavonturen,
die Tasso naar eigen getuigenis noodig had om zijn stof ingang te doen vinden,
stelde Vondel blijkbaar geen belang genoeg, om aan het eind van zijn vertaling
gekomen, deze nog eens ter nadere bewerking op te nemen.
Zoo is het handschrift 300 jaar blijven rusten, om zich nu aan ons te openbaren
als een tot heden onbekende rijke Vondelschat.
Prof. Dr J.J.L. Duyvendak was door ongesteldheid verhinderd op 9 Januari zijn
aangekondigde voordracht over ‘Het gezantschap naar China van Titsingh en Van
Braam Houckgeest’ (1794-95) persoonlijk te houden.
Zijn aanteekeningen werden in de toen gehouden vergadering voorgelezen. Het
volgende is er aan ontleend:
Dit gezantschap is het laatste dat de Nederlanders naar China hebben gezonden
voor de nieuwe tijd begint, en het is een van de laatste daden geweest van de
Oost-Indische Compagnie, wier dagen waren geteld. Vorige gezantschappen, onder
Pieter de Goyer en Jacob de Keyzer (1655), beschreven door Niehof, onder Pieter
van Hoorn (1666), beschreven door Dapper en door Paats en de Keyzer (1685),
wier hoofdoel was het verkrijgen van vrijen handel, waren daarin niet geslaagd. De
Chineezen beschouwden deze gezantschappen als tribuutbrengende, want hun
staatsopvatting kende alleen den keizer als heer der wereld en verwierp het
denkbeeld van verkeer met andere volken op voet van gelijkheid. Deze werden
steeds aangeduid als ‘barbaren’. De gezantschappen wisten zich gezonden door
de O.I.C.; maar de Chineezen begrepen deze constructie niet en waren onder den
indruk, dat de ‘koning van Holland’ ze uitzond.
Was het juist dat de Hollandsche gezanten zich in alles voegden naar het
Chineesche ceremonieel en ook voor den keizer driemaal neerknielden? Of
vernederde men zich door deze handeling, die eveneens werd verricht door de
hoogste Chineesche mandarijnen? Hoe het zij, er werden door Chineezen
ongewenschte gevolgtrekkingen uit gemaakt. In de gegeven omstandigheden zou
beter zijn geweest in het geheel geen gezantschappen te zenden.
Aanleiding tot dit laatste gezantschap was de viering van het zestigjarig
regeeringsjubileum van den keizer. Van Braam Houckgeest hoofd van de faktory
in Canton, was het die den stoot gaf tot het zenden van het gezantschap. Hij werd
benoemd tot Tweede Gezant, terwijl Titsingh, voormalig hoofd van de Hollandsche
faktory op Desjima, als Eerste Gezant uit Batavia arriveerde. Aan de hand van een
op de bibliotheek berustend Chineesch handschrift van den brief van het
Gezantschap aan den Cantonneeschen onderkoning, liet zich demonstreeren hoe
bij de Chineezen verkeerde en verwarde voorstellingen werden gewekt.
De reis van het Gezantschap naar Peking ging gedurende 18 dagen te water,
door het binnenland van Kwangtoeng en Kiangsi; daarna
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over land in draagstoelen en te paard, gedurende een maand in geforceerde
marschen, daar de Keizer had bevolen, dat het gezantschap vóór het Chineesche
nieuwjaar in Peking moest zijn. Er werd ernstig ongemak geleden door slechte
organisatie en omdat voor een Europeaan het reizen in den winter in China nu
eenmaal uiterst ongeriefelijk is. In Peking werden zij herhaalde malen door den
Keizer ontvangen op zijn vroege ochtend-audiënties, vier of vijf uur, waar men van
kou verkleumt. Herhaalde malen knielden zij met het voorhoofd ter aarde, voor den
keizer en voor de door hem gezonden geschenken.
Aan de beide gezanten werd toegestaan het zomerpaleis te bezichtingen;
overigens hadden zij zeer weinig bewegingsvrijheid. 15 Februarie vertrokken de
Gezanten weer uit Peking, ditmaal langs een anderen weg, zoodat een grooter stuk
te water kon worden afgelegd en minder ongerief werd geleden. 9 Mei was men
weer behouden in Canton.
De beschrijving door Van Braam Houckgeest van de streken die hij zag is zeer
belangrijk. Zijn boek is oorspronkelijk uitgegeven in het Fransch in Philadelphia,
waarheen de schrijver zich na zijn Chineesche reis begaf.
Dr A.R. Zimmerman sprak op een uitgestelde vergadering, d.d. 12 Februari over
‘De spelling der Nederlandsche klassieke schrijvers’.
Spreker noemde de Nederlandsche taal het kostelijkst erfgoed der natie, het
nationale cement bij uitnemendheid. Aan ons volk zijn vele nationale goederen
ontvallen, maar niemand zal ontkennen, dat de taal is en blijft de groote factor van
eenheid, die ons samenhoudt en ons op het gebied der beschaving in gemeenschap
brengt met millioenen, die buiten onze grenzen wonen. Hij noemde het ons aller
plicht dit erfgoed te eeren, deszelfs zuiverheid te bewaren en deszelfs verwaarloozing
tegen te gaan.
Spr. meende dat het noodig is op de bescherming van de taal te letten, want het
schijnt hem toe dat het thans geschreven Nederlandsch minder zuiver, minder
verzorgd is, minder houding en onvaster voeging heeft en zich van meer
laagvloersche woorden bedient dan vroeger.
Als een der oorzaken zag hij het te groote verschil, dat in Nederland van ouds
bestaan heeft tusschen de schrijftaal en de omgangstaal, welke laatste maar al te
vaak verwaarloosd wordt. Wanneer men met beschaafde vreemdelingen spreekt,
treft het vaak dat zij in bijna ‘drukklare’ zinnen spreken. Te onzent wordt daaraan
te weinig waarde gehecht. Dit veroorzaakt een zekere taalslijtage en taalverslapping.
En dit is te gevaarlijker, omdat de omgangstaal met haar vaak slordige
gemeenzaamheid, meer en meer de schrijftaal gaat doordringen. Ook de drang
naar de vereenvoudigde spelling is voor een groot deel daaruit
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te verklaren. Indien de omgangstaal nauwer verband met de schrijftaal had
gehouden, zou het voor de Nederlanders zeker geen onoverkomelijke moeilijkheden
opleveren op naamval en geslacht te letten, evenmin als in de Latijnsche talen of
het Duitsch. Het zou daarom wenschelijk zijn op de scholen den eerbied voor de
geschreven taal te herstellen en den invloed ervan op het gesproken woord te
vergrooten.
In het Zuid-Nederlandsch is bij de beschaafden de klove tusschen schrijf- en
omgangstaal minder wijd. De laatste is vaster dan bij ons o.a. ook daardoor, dat het
woord ‘gij’ in het gesprek in stand is gebleven. Spreker zou het betreuren indien de
twee takken van het Nederlandsch uit elkaar zouden groeien, hetgeen o.a. het geval
zou kunnen zijn, indien in het Noorden zonder overleg met het Zuiden, de spelling
wordt gewijzigd. Aan inmenging in den Belgischen taalstrijd wordt natuurlijk niet
gedacht, maar er moet buiten alle politiek om, een weg te vinden zijn om met de
voormannen der Zuid-Nederlandsche letteren voeling te houden in taal- en
spellingsvragen.
Een belangrijk middel om verdere taalverwaarloozing te voorkomen, ja, om de
moedertaal tot nieuwen bloei en een gezonde, krachtige letterkunde tot
wederopleving te brengen, zag spreker in een meer geregelde aanraking met de
de

klassiek-Nederlandsche gedichten en proza, vooral uit de 17 eeuw. Die aanraking
wordt echter thans belemmerd doordien deze boeken steeds worden uitgegeven
in de spelling van den tijd, waarin zij geschreven werden. Ook Shakespeare, Molière,
Racine en Goethe zouden uit de Engelsche, Fransche en Duitsche gezinnen
verdwijnen, indien zij steeds in de spelling van vervlogen eeuwen verschenen. In
die landen denkt daaraan niemand en spreker weet geen verklaring waarom alleen
wij steeds aan den verouderden vorm vasthouden. Daardoor worden Vondel, Hooft,
Huygens enz. voor de doorsnee Nederlanders vreemd en onvertrouwd, een soort
van antiquiteiten. Reeds op de scholen houdt de oude spelling de leerlingen op een
afstand, vraagt onnoodige inspanning en maakt dat men het gelezene niet beschouwt
als iets dat ook voor heden geschreven is. Worden de oude gedichten gezongen
of voorgedragen, dan genieten ook de eenvoudigsten er van, want dan vervalt het
spellingsbezwaar, dat hen van lectuur terughoudt. Even goed als dit is geschied
met de bijbelvertaling of de psalmberijming, zou de letterkunde uit onzen grooten
tijd in den uiterlijken vorm van het heden moeten worden gebracht, indien men wil
dat de inhoud als erfdeel van geslacht op gedacht overga.
Op die wijze zullen de groote schrijvers van vroeger weder tot het volk gaan
spreken en daaraan letterkundig genot, verheffing des geestes en bezieling brengen.
Zij zullen bovendien het heden den blik openen voor een vroeger Nederland, voor
een Nederland, bloeiend op het gebied der kunsten, sterk in zelfvertrouwen en sterk
in gemeenschappelijke, nationale idealen.
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De bibliothecaris Dr A.A. van Rijnbach deed dien avond mededeelingen over de
handschriften en brieven van François Haverschmidt (Piet Paaltjens), die behoorden
tot de schenkingen, welke op 7 November waren vermeld.
Vooraf sprak hij zijn waardeering uit voor de wijze, waarop wijlen mr F.
Haverschmidt, zoon van den dichter en schrijver, de nagedachtenis van zijn vader
heeft geëerd door met groote piëteit alle schrifturen die zijn vader nagelaten had,
zoomede de verschillende uitgaven van diens geschriften, vermeerderd met alles
wat hij over zijn vader nog vinden kon, te verzamelen en te ordenen in een
Haverschmidt-archief; het was een weemoedige taak voor spreker dit onvoltooid
gebleven werk voort te zetten. Zoo zullen thans verscheidene manuscripten en vele
brieven van en aan Haverschmidt en zijn dubbelganger Piet Paaltjens een veilige
plaats vinden in de Bibliotheek der Maatschappij; ook is de toezegging ontvangen,
dat wat nu nog niet door de familie afgestaan kon worden, later bij het reeds
gezondene gevoegd zal worden.
Haverschmidt, die in zijn kinderjaren en later als student misschien zijn
gelukkigsten tijd heeft gekend, heeft zelf met ontroerende zorg veel bewaard van
wat uit die heerlijke jaren hem restte en zoo zijn er opstellen, schetsen en gedichten
bewaard uit de gymnasiumjaren te Leeuwarden. Als jongen van 14 jaar dicht hij
een grotesk-komisch gedicht, ‘Barend Krul’, dat al een groot gemak van versificatie
vertoont, van 1850 dateert een kattenbiografie: ‘Leven en sterven van Jelle Gal,
beschreven door Tulla Hostilia, geb. Piperbos.’ Beide met onloochenbaar komisch
talent geschreven. Haverschmidt was een ijverig lid van de gymnasiastenvereeniging
‘Minerva nos jungit’, hiervan getuigen een tiental opstellen en redevoeringen, ten
deele van historischen aard, ten deele al vol van den waren humor, de traan en de
lach, die ook in zijn latere schetsen niet ontbreken. Deze 17-jarige gymnasiast toont
een belezenheid en in verband daarmede een gemakkelijkheid van stellen, die vele
van de tegenwoordige gymnasiasten hem benijden mogen. Aan zijn te Delft afgelegd
staatsexamen herinnert een aardig reisverhaal, evenmin ontbreekt de plechtige
Latijnsche toespraak ‘De Caroli Magni moribus’, waarmede hij in het stadhuis te
Leeuwarden als afscheid van het Gymnasium wel veel indruk gemaakt zal hebben;
zelf heeft hij zich in de reeds genoemde opstellen niet al te eerbiedig over de comedie
der promotie uitgelaten.
Het kostbaarst bezit evenwel vormt een volledig afschrift der ‘Snikken en
Grimlachjes’ van Piet Paaltjens, door Haverschmidt opgenomen in een tweetal
bundels met afschriften van gedichten, die hem in de jaren 1853 -1859 getroffen
hebben bij zijn lectuur van Nederlandsche dichters.
Ten slotte besprak spr. de uitgebreide correspondentie, die ons bewaard is
gebleven, waarbij vooral vermelding verdient die met
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zijn vriend mr A. van Wessem, te Tiel, die verscheidene der verzen van Piet Paaltjens
in het Latijn vertaalde; vermakelijk zijn twee brieven van den Leidschen kapper
Knaap, zoon van den uit ‘Snikken en Grimlachjes’ vermaarden Knaap. Spreker
lichtte zijn betoog toe door uit verschillende handschriften en brieven gedeelten voor
te lezen.
dcn

Den 6 Maart sprak Prof. Dr G. Besselaar van het Natal University College te
Pieter Maritzburg over ‘Hollandsch in Natal’.
De lezing verscheen in Mei d.a.v. in de Gids, blz. 229-243.
Prof. Besselaar zette uiteen, dat naar Zuid-Afrikaansch spraakgebruik en volgens
de regels van de Suid Afrikaanse Akademie vir Taal, Lettere en Kuns, Hollandsch
zoowel Nederlandsch als Afrikaansch omvat. Als inleiding maakte spreker een
vergelijking tusschen een Nederlandsch of een Europeesch professor en een
Zuid-Afrikaanschen collega. Beiden vervullen een tweeledige taak: onderwijs en
onderzoek; maar de tweede functie: uitbreiding van de som der menschelijke kennis
door oorspronkelijk navorschingswerk en publicatie van de resultaten kan in
Zuid-Afrika niet denzelfden omvang hebben als in Europa wegens lager standaard
voor toelating, minder hulpmiddelen, warm klimaat en vooral het feit, dat beschikbare
energie besteed moet worden aan militante propaganda voor de
Hollandsch-Afrikaansche cultuur. Dit is voorloopig de ware volksopbouw, die de
Universiteiten moeten geven. Vooral in het Engelsche Natal kost dit een zwaren
strijd: Natal is van de Unie gescheiden door het Drakengebergte, maar ook door de
mentaliteit van drie kwart zijner inwoners. Zijn ongeveer veertig-duizend Afrikaanders
zijn voor de helft Transvalers, door Lord Milner ingelijfd in 't loyale Natal met de
districten Vrijheid en Utrecht, de andere helft zijn afstammelingen van de minst
agressief rationale elementen onder de Voortrekkers. Na de verovering van de
republiek Natalia door de Engelschen in 1843 zijn onder Andries Pretorius en
opnieuw in 1848 duizenden Boeren weggetrokken om Transvaal en Vrijstaat te
stichten.
Toch hebben de achtergebleven bezadigde elementen een eeuw van onrecht
meegemaakt en hun taalrechten verdedigd, opgeëischt en veroverd, welken strijd
op politiek en onderwijsterrein spr. schetste. Hij gaf hierbij een overzicht van de
resultaten van archiefonderzoek in Natal. Een jong volk, aldus spr., leeft uiteraard
meer voor de toekomst dan in het verleden en dit verklaart deels de verwaarloozing
van kostbare archiefstukken, waarvan spr. treffende voorbeelden aanhaalde. Nadat
door de komst van Britsche landverhuizers de toestand verzekerd was, werd in
1858 Vertegenwoordigend Bestuur toegestaan. Sindsdien zijn gekomen en
overheerschten: Engelsche taal, administratie, wetgeving, rechtspraak, scholen,
kerken, couranten, bibliotheken, opvoeringen, wedrennen, sport, manieren en
imperialisme. Geen
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helpende cultuurmacht buiten zijn kerk hielp het Hollandsch bewaren; de Boer groef
zich in op zijn boereplaats; de Staat en de school belaagden zijn taal, zijn kind, zijn
toekomst.
Spreker gaf vervolgens een overzicht van de geschiedenis van de Nederduitsch
Gereformeerde Kerk van Natal, van 1838 tot 1861, identiek met haar eenige
gemeente Pieter Maritzburg, een parochie zoo groot als vijf maal Nederland.
De politieke strijd voor de Hollandsche taal was een strijd voor recht en deze strijd
is op uitnemende wijze gevoerd tegen geweld en list. De staatsdienst was geheel
Engelsch en de Afrikaander werd onmondig gehouden. Kaffer en Indiër kregen meer
erkenning voor hun taal in staatsdienst en gerechtshof. Het ging van kwaad tot
erger, vooral als reactie tegen het versterkt Afrikaansche volksgevoel na de eerste
en tweede (verloren) vrijheidsoorlogen, totdat in 1910 de Unie van Zuid-Afrika
gesloten werd, waarbij in art. 137 gelijke rechten voor Engelsch en Hollandsch in
de Grondwet neergelegd werden. Vooral wees spr. op den strijd in de jaren 1910
tot heden gevoerd, waarbij elke voet grond veroverd moest worden tegen vooroordeel
en blinde zucht tot overheerschen.
Op onderwijsgebied ging het tegen de Staatsschool, die ook van Afrikaanders
geld gebouwd was en werd gebruikt om de Afrikaansche taal te leeren haten, te
kwetsen en te dooden. Zich geheel onzijdig houden was 't eenige middel om
verengelsching te voorkomen, maar het beteekende verwaarloozing van ouderplicht
tot het onderwijs. Met het krukmiddel van private meesters werd er in voorzien. Toen
het departement van onderwijs eindelijk eenig Hollandsch als optioneel vak hier en
daar heldhaftig invoerde, was een onbevredigende examenuitslag in 1888 reden
om dit voorrecht weer in te trekken, welk besluit spreker onlogisch en
onopvoedkundig noemde, omdat het hierop neerkwam: deze leerlingen zijn zeer
dom en wij (departement van onderwijs) moeten dus geen geld uitgeven om hen te
onderwijzen.
Spreker gaf vervolgens een overzicht van de laatste twintig jaren, waarbij hij
dankbaar constateerde, dat het onderwijs in het Afrikaansch steeds veld wint, zoodat
nu 85 procent van de bevolking der scholen in Durban, de meest Engelsche stad
van Zuid-Afrika, Afrikaansch leert.
Ten slotte behandelde spr. het jeugdwerk in Natal door de Saamwerk-Unie, het
werk onder de volwassenen door de Organisatie van Taalvrienden en den arbeid
der Kerk. Het jonge geslacht der Engelschen in Natal is, indien nog niet Afrikaansch,
toch reeds South African; het overige gedeelte van de Unie biedt geweldig sterken
zedelijken ruggesteun en de klauwen van den Britschen Leeuw zijn hem uitgetrokken
- al deze factoren werken mee om in den zegepraal van het Hollandsch in Natal te
erkennen den zegepraal van het recht en de verzekering van volksvrede en
volksgeluk in Zuid-Afrika.
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Prof. dr W. de Vreese sprak op 27 Maart over Flamingant en Franskiljon en een
paar andere vreemde woorden.
Spreker zette uiteen, dat ‘flamingant’ geen afleiding is van het woord Vlaming,
zooals gewoonlijk woort beweerd, maar kant en klaar is overgenomen uit de Fransche
de

kanselarijtaal. Reeds in begin van de 15 eeuw komt men voorbeelden tegen van
Flandre flamingante - Vlaamsch sprekend Vlaanderen, en Flandre gallicante Fransch sprekend Vlaanderen. Er waren dus ook: flamands flamingants en flamands
de

gallicants. Als de geleerden uit het begin van de 19 eeuw zich gaan verdiepen in
de geschiedenis van Vlaanderen der Middeleeuwen, wordt deze terminologie om
zoo te zeggen tot nieuw leven gewekt en gaat ze over in de taal der Belgische
publicisten en polemisten. Uit de Fransche kanselarijtaal gaan de termen Flandre
flamingante en Flandre gallicante in de Nederlandsche over. Het oudst bekende
voorbeeld daarvan dateert uit het jaar 1559, en onmiddellijk daarna komt men ze
tegen in de verschillende werken van den Gentschengeschiedschrijver Marcus van
de

Vaernewijck. In de 17 eeuw vindt men ze herhaaldelijk in de kostumen van keizerlijk
Vlaanderen, als uitdrukkelijk een verschil met die van Vlaanderen flamingant wordt
geconstateerd. Toen het Fransch flamingant onmiddellijk na 1840 in de
Fransch-Belgische pers van dagelijksch gebruik werd, en tot een scheldwoord voor
de

de Vlamingen was geworden, hebben dezen, als de Geuzen in de 16 eeuw, het
scheldwoord overgenomen en tot een eerenaam verheven. Uit de vraag, die in den
Gentschen Volksalmanak voor 1840 gesteld wordt: ‘Wat verschil is er tusschen een
Vlaming en een Flamingant’, blijkt duidelijk, dat het woord onder de Vlamingen zelf
toen al in zwang was. Thans zijn flamingant en flamingantisme, met de beteekenis
die de Vlamingen er aan geven, opnieuw in het Fransch ingeburgerd.
De geschiedenis van franskiljon loopt tot op zekere hoogte parallel met die van
flamingant. Het woord franskiljon is voor het eerst algemeen bekend geworden door
de artikels in de Brusselsche bladen tegen de zeer talrijke Fransche gelukzoekers,
die nà de omwenteling van het jaar 1830 op België waren neergestreken en door
de Belgen fransquillons werden genoemd. Dergelijke berichten werden door de
Vlaamsche pers overgenomen en zoo werd ook in het Vlaamsche land ‘Franskiljon’
een naam voor een slecht exemplaar Franschman. In die beteekenis is het door
Vlaamsche hekeldichters en polemisten nog ver in de veertiger jaren gebruikt, ook
nog, toen het woord reeds werd toegepast op Fransch gezinde Vlamingen, die
Frankrijk en zijn taal boven eigen land en taal verkozen en deze laatste liefst
uitgeroeid wilden zien. Deze nieuwe beteekenis werd algemeen verspreid door het
hekeldicht van F.A. Duvillers, ‘De Fransquiljonade of dichtproef op de verbasterde
Belgen’, in 1842 te Gent verschenen. Dit woord fransquillon moet gevormd zijn in
het Belgische Fransch, want van France komt Francillon, niet Frans-
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quillon. Het kan ook geen woord zijn, dat pas nà 1830 is gesmeed, want het komt
reeds voor in een tooneelstuk van den Brusselschen rederijker François Godien, in
1658 daar verschenen, waarin de ‘Duitsche’ poëten de Fransche, o.a. Ronsard, tot
tweemaal toe smalend fransquillons noemen, vrijwel in denzelfden zin als waarin
het woord in 1855 en vlgg. werd gebruikt. De verdienste, dit woord bij Godien het
eerst gelezen en bekend gemaakt te hebben, komt toe aan dr F.A. Snellaert, reeds
in 1895.
In zijn beschrijvingen van verluchte handschriften heeft spreker herhaaldelijk
gewag gemaakt van cadellen en daarom is hem van verschillende zijden naar de
beteekenis van dit woord gevraagd. Cadel is de naam dien rubricatoren en
e

e

miniaturisten uit de 15 , tot ver in de 16 eeuw gaven aan die gekleurde kapitalen
waarvan schachten en bogen bestaan uit deels evenwijdig loopende, deels elkander
doorsnijdende breede linten. Het is het Fransche woord cadel, beter bekend onder
e

e

den vorm cadeau, beteekenende: 1 hoofdletter; 2 met krullen en arabesken
e

e

versielde hoofdletters; 3 een opschrift met zulke letters; 4 nesterijen, beuzelingen
e

en ten slotte 5 een geschenk bij een bepaalde gelegenheid.
Het woord cadel is door het Fransch ontleend aan het Provinceaalsch cabdel,
dat ontstaan is uit het Latijn capitale. Het is opmerkenswaardig dat de verschillende
beteekenissen van cadel ook eigen zijn aan het Vlaamsche woord kateil, dat door
het Fransche héén uit het zelfde Latijn capitale is voortgekomen. Dat ook de
Vlaamsche miniaturisten het woord cadel kenden en gebruikten, blijkt uit een
rekening, opgemaakt in 1524, van de kosten der verluchting van een graduaal voor
de abdij van Tongerloo. In deze rekening komen voor: fignetten, dat zijn miniaturen,
letters daer historiën in sijn en ten slotte: cadessen ende capitael litteren gefloreerd,
zoo is althans deze rekening door den uitgever gelezen. Prof. De Vreese acht het
boven twijfel dat er dient gelezen te worden cadellen.
Ten slotte behandelde spreker het middelnederlandsche woord solre, in het
modern Nederlandsch zolder. Hij betoogt dat op een aantal plaatsen het
middelnederlandsche solre niet kan beteekenen: een naar alle zijden bedekte ruimte
boven in een huis, het zij onmiddellijk onder het dak, het zij een verdieping. Uit
e

e

verschillende voorbeelden uit de 15 en 16 eeuw blijkt duidelijk, dat solre een naam
is voor: stellage, podium, tribune. Dit is vooral van beteekenis voor de kennis van
het middeleeuwsch tooneel, waarbij herhaaldelijk van solres sprake is. Die solres
zijn tribunes, loges, die op geringe hoogte boven een amphitheater gebouwd zijn,
wat spreker nader aantoonde aan een bekend staande miniatuur van Jean Fouquet,
e

voorkomende in een getijdenboek in het midden van de 16 eeuw en voorstellende
de vertooning van het mirakel van St Appollonia. Het is op deze minatuur duidelijk
waarneembaar, dat het publiek op den beganen grond op een amphitheater zit, en
dat daar boven vijf met lijnwaad overdekte solres gebouwd
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zijn. Met deze miniatuur komt bijna in alle punten overeen een beschrijving van een
tooneel, waarop hertog Willem van Cleve in 1541 te Parijs verschillende spelen had
zien vertoonen.
Ter vergadering van 1 Mei sprak Dr C.J. Wijnaendts Francken over ‘Samuel Johnson
en zijn levensbeschrijver’.
Samuel Johnson is in zijn vaderland beroemd als weinigen, daarbuiten evenwel
geniet hij een slechts matige bekendheid. Zijn geestelijke geaardheid paste dan ook
bizonder goed bij het nationaal karakter zijner landgenooten. Zeker niet het minst
heeft hij zijn beroemdheid te danken aan zijn eigenaardige persoonlijkheid; geenszins
uitsluitend of ook maar in de eerste plaats aan zijn grootendeels vergeten geschriften.
En die persoonlijkheid is ons voornamelijk bekend gebleven door de lijvige
biographie, door zijn vriend Boswell opgesteld en in hare tallooze uitgaven en
herdrukken geworden tot een nationaal populair boek. Door haar blijven de namen
van Johnson en Boswell onverbrekelijk verbonden en danken die beiden aan
elkander hun roem.
Boswell was een Schotsch edelman en rechtsgeleerde. Hij zelf was geen markante
of belangrijke persoonlijkheid, maar hij speelde ten opzichte van Johnson eenigszins
een rol als later Eckermann ten opzichte van Goethe. In zijn jeugd reisde hij door
Europa en vertoefde een tijdlang aan de hoogeschool te Utrecht. Hoewel hij reeds
weinige jaren na Johnson's dood zelf kwam te overlijden, was hij een dertigtal jaren
jonger. Met zijn vriend had hij in 1763 kennis gemaakt te Londen, waar hij hem
sedert herhaaldelijk in de laatste twintig jaren van diens leven ontmoette, terwijl hij
ten slotte ook een maandenlange reis met hem maakte door Schotland.
Het oordeel van Macaulay over Boswell is verre van vleiend; hij maakt hem o.a.
uit voor een onbeschaamden parasiet in den trant van Helvetius. Johnson evenwel
scheen zich van den beginne af aan tot den zelfingenomen jongeman aangetrokken
te hebben gevoeld, ook al kon hij hem soms duchtig de les lezen bij voorbeeld over
zijn eindeloos onbescheiden uitvragen om den vereerden meester op zijn praatstoel
te brengen.
Het boek van Boswell over Johnson maakte al dadelijk bij zijn verschijnen in 1791
een grooten opgang en het beleefde reeds na drie jaren een tweeden druk, sedert
gevolgd door ontelbare andere. In 1804 waren reeds vierduizend exemplaren
verkocht van het omvangrijke dure boek, en na twintig jaren waren reeds zes drukken
noodig geworden.
Johnson's leven is op zich zelf niet zeer belangrijk. Geboren in 1709, liet zijn
gezondheid al vroeg te wenschen over; maar in gemakkelijkheid en snelheid van
leeren overtrof hij op de lagere school reeds al zijn medescholieren. Kort na zijn
huwelijk met een veel oudere weduwe naar Londen gekomen, had hij
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daar lange jaren te kampen met materieele zorgen, die eerst in 1762 een einde
namen door een hem door den koning toebedeelde ruime jaarlijksche toelage,
zoodat hij voortaan niet meer voor zijn brood behoefde te schrijven en op zijn
lauweren kon gaan rusten, tot hij in 1784 op 75-jarigen leeftijd overleed en begraven
werd in de Westminster-Abbey, na inzonderheid bekend te zijn geworden door zijn
Dictionary, zijn uitgave van Shakespeare en zijn critische levensbeschrijvingen van
Engelsche dichters als inleiding op hun werken. Deze geschriften werden besproken,
en van de overige vooral de phantastische roman Rasselas, die vergeleken werd
met Voltaire's Candide.
Uitvoeriger stond spr. stil bij Johnson's karakter en persoonlijkheid, die zich
kenmerkte door vele eigenaardigheden. Een aangeboren vadsigheid was hem eigen,
waardoor hij een sterken prikkel behoefde om tot arbeid voor de pers te worden
aangezet. Den ganschen morgen lag hij in bed. Maar een hartstochtelijke liefhebber
was hij van boeken en van lezen. Eveneens van goede en smakelijke maaltijden,
want zijn eetlust liet niets te wenschen over en de bevrediging daarvan kon zijn
gansche aandacht in beslag nemen. En niet slechts aan spijzen, ook aan theedrinken
was hij verslaafd; reusachtige hoeveelheden thee kon hij verzwelgen.
In zijn omgang met menschen muntte Johnson niet uit door wellevendheid en
beleefdheid, want in zijn spontanéiteit was hij vijand van alle vormelijkheid en
gemaaktheid. Eigenbaat en winstbejag waren hem vreemd. Zijn verbeeldingskracht
was weinig ontwikkeld, evenals zijn muzikale zin. Bovenal was hij intellectualist en
boekenmensch. In zijn letterkundige critieken streefde hij steeds naar een strikte
onbevooroordeeldheid zonder eenige zelfverheffing.
Meer nog dan door zijn literairen arbeid is hij het nageslacht bekend gebleven
door zijn gesprekvoering, in welke hij uitmuntte. Hij ging om met de beste schrijvers
en kunstenaars van zijn tijd, als Goldsmith, Garrick, Reynolds en Burke. Een club
werd opgericht, waarin de coryphaeën op verschillend gebied elkander ontmoetten
en waarin Johnson, die nagenoeg nooit ontbrak, de leiding voerde, zoodat de leden
zich in verloop van tijd Johsonians gingen noemen. Want Johnson was er de ziel
van en ieder luisterde gaarne naar hem, evenals bij de gastmalen, waartoe hij was
uitgenoodigd. Conversatie met vrienden over interessante onderwerpen was hem
steeds het hoogste genot, en langzamerhand werd hij tot een soort van geestelijk
dictator, wiens oordeel gezaghebbend was.
Tal van zijn als orakelspreuken ten beste gegeven oordeelvellingen zijn ons door
Boswell en anderen opgeteekend. Al liet hij zich door zijn zucht tot debat en discussie
dikwerf verleiden tot paradoxale uitspraken, hij stelde toch steeds de waarheidsliefde
hoog. Naarmate hij ouder werd, werd hij zachter in zijn oordeel, ook al bleven
sommige schrijvers als Swift en Rousseau hem bijzonder onsympatiek. Een
pessimistische stemming viel soms niet te miskennen
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en sommige zijner uitspraken doen denken aan Schopenhauer.
De Schotten stonden bij Johnson niet in de gunst; de Franschen trokken hem
nog minder aan en dikwijls liet hij zich zeer afkeurend over dezen uit. In de politiek,
al bemoeide hij zich weinig daarmee, was hij een echte Tory met weinig
democratische gezindheid, hoewel allerminst geneigd de hoogere standen naar de
oogen te zien of naar den mond te praten. Over de denkbeelden van Rousseau
was hij niet te spreken, maar veel voelde hij voor een betere behandeling van de
negerslaven en hun vrijmaking. Mede daarom koesterde hij een wrok jegens de
Amerikaansche volksplanters, waarvan de meesten volgens hem niet anders waren
dan oproerlingen, schavuiten en zeeroovers.
Voor levensbeschrijvingen voelde Johnson veel, maar weinig voor de beoefening
der geschiedenis. De historicus was volgens hem gedoemd tot oppervlakkigheid,
en groote bekwaamheden werden niet van dezen vereischt. De diepere motieven
der handelingen van personen uit het verleden blijven ons toch verborgen, en veel
in de geschiedschrijving wordt overgelaten aan de verbeeldingskracht zonder dat
wij eenige wetenschappelijke zekerheid erlangen. Ook voor wijsbegeerte miste
Johnson allen waren zin en ontvankelijkheid. Zijn beroemden tijdgenoot Hume kon
hij niet waardeeren, noch als Wigh en historicus, noch als sceptisch philosoof; want
zelf was hij een geloovig christen, allerminst geneigd tot het vrijdenkend rationalisme
zijner eeuw, dat hij beschouwde als een ijdele nieuwlichterij. Zelfs Berkeley vond
geen genade in zijn oogen, niet in staat als Johnson was diens kenleerige
uiteenzettingen te volgen. Dergelijke bespiegelingen misten voor hem alle waarde;
liever bleef hij een christelijk moralist, die o.a. streng vast hield aan 's menschen
wilsvrijheid.
Een vast geloof ook had hij in 's menschen persoonlijke onsterfelijkheid, en
terzelfder tijd kenmerkte hem een groote vrees voor den naderenden dood, die
volgens hem iederen rechtgeaarden mensch moest eigen zijn.
In bundel ‘Handelingen en Levensberichten 1929-1930’ verschenen, naast Wet,
Ledenlijst en Verslagen, de voordracht van Dr Jozef Muls ter jaarvergadering over
‘De nationale beteekenis van Guido Gezelle’ en tien levensberichten. Onzen dank
aan de schrijvers mogen wij hier herhalen.
Van de Koninklijke Vlaamsche Academie te Gent mochten wij tot onze spijt niets
meer vernemen inzake voltooiïng van K. Stallaert's ‘Glossarium van verouderde
rechtstermen, kunstwoorden en andere uitdrukkingen uit Vlaamsche, Brabantsche
en Limburgsche oorkonden’.
Nopens de belangrijke aanwinsten die de Boekerij der maatschappij door de
offervaardigheid der leden heeft verworven uit de nalatenschap van Dr G.J.
Boekenoogen, wil ik het aan den Bibliothecaris overlaten U in te lichten.
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De vergaderingen van Bestuur, Commissies voor Taal- en Letterkunde en Schoone
Letteren en Bibliotheekcommissie hadden geregeld in de Bestuurskamer binnen
het Nutsgebouw plaats.
In die Bestuurskamer prijkt thans het in ons vorige verslag reeds aangekondigde
gipsafgietsel van het in het Rijksmuseum te Amsterdam aanwezige borstbeeld van
Nicolaas Beets. Voor dit werk van den zoon, Ds Cornelis Beets, hebben wij den
kleinzoon Ir C. Beets te Hengelo te danken.
Van de ter vorige Jaarvergadering benoemde 22 gewone en 5 buitenlandsche
leden namen alle gewone leden hun benoeming aan, terwijl 3 buitenlanders de
rechten en verplichtingen der gewone leden wenschten te dragen.
De voorzitter meldde U reeds de namen van 15 gewone leden, die ons door den
dood ontvielen.
Door de wetswijziging van 11 Juni werd de groep gewone leden aangevuld met
84 buitenlanders. Van hen droegen 23 reeds vroeger de rechten en verplichtingen
der gewone leden. Van de 61 overigen verklaarden zich thans nog 11 daartoe bereid.
De Maatschappij telt dan nu 1 eerelid, 653 gewone en 67 buitengewone leden.
Onder die 653 zijn echter 50 niet-Nederlanders, die geen verplichtingen wenschten
en dus enkel de rechten verkregen welke de Wet aan buitengewone leden schenkt.
In Mei maakte Uw Bestuur van zijn benoemingsrecht volgens artikel 16 der Wet
gebruik ten aanzien van de heeren Anton Coolen te Hilversum en Henri Polak te
Laren.
Zooals de beschrijvingsbrief U heeft geleerd, zal de heer Polak hedenmiddag
spreken over ‘Het land, het dorp en de stad’.
Wij danken den Heer Polak voor de bereidwilligheid waarmee hij gehoor gaf aan
de bede om U na afloop van den arbeid te verkwikken met zijn woord.
En hiermee zijn dan geschetst ‘de staat der Maatschappij en haar belangrijkste
lotgevallen en handelingen gedurende het verloopen jaar’.
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Bijlage III. Verslag van de bibliothecaris.
Het verslag, dat de Wet mij voorschrijft uit te brengen, biedt ditmaal afwisseling van
verblijdende en droevig stemmende gebeurtenissen en feiten. Tot de laatste behoort
het overlijden van Dr. G.J. Boekenoogen, die vele jaren als lid der
Bibliotheek-Commissie door zijn buitengewoon veelzijdige, inzonderheid ook
bibliografiese, kennis waardevolle adviezen kon geven en in wie ik in de korte tijd,
dat ik het bibliothecarisschap waarneem, steeds een welwillend raadsman vond op
velerlei gebied. Dat Dr. N.J. Beversen als lid der Commissie aftrad, valt mede te
betreuren. Dr. R. van der Meulen en Mej. F. de Meyjier, van wie eerstgenoemde
door zijn veeljarig bibliothecarisschap over een grote ervaring beschikt, werden
bereid gevonden de opengevallen plaatsen in te nemen.
Belangrijke schenkingen werden dit jaar aan de Bibliotheek gedaan, waarvan de
voornaamste hier volgen. Uit de nalatenschap van ons medelid Ir. A. Reyding mocht
ik een keuze doen van wat voor onze boekerij van belang was, hieraan danken wij
o.a. een verzameling van Reyding's bekende toneelwerken en nieuwjaarswensen,
andere en oudere boeken voor het 19de-eeuwse toneel van belang en verscheidene
vertalingen van werken van Louis Couperus. De Openbare Leeszaal en Bibliotheek
te Delft stond ons enige leesboekjes uit het begin en het midden der vorige eeuw
af; van Mej. M. Elis. Kluit te 's-Gravenhage ontvingen wij verschillende boeken
afkomstig uit de bibliotheek van Willem de Clercq. De Bibliothecaris der Koninklijke
Bibliotheek droeg aan onze boekerij over een belangrijke verzameling Jaarboekjes
en Almanakken uit de eerste helft der 19de eeuw, die dienen kon om bestaande
lacunes aan te vullen.
Een zeer belangrijke aanwinst vormt de verzameling François Haverschmidt (Piet
Paaltjens), ons door Mevrouw de Wed. Mr. F. Haverschmidt-Van den Broek te
Utrecht geschonken. In de Maandvergadering van 12 Februari mocht ik reeds het
een en ander over de handschriften en brieven uit deze verzameling mededelen,
ook met waardering vermelden de zorgvolle toewijding waarmede Haverschmidt's
zoon deze verzameling uitgebreid en verzorgd heeft. Zo zijn wij in het bezit gekomen
van een origineel handschrift der ‘Snikken en Grimlachjes’ van Piet Paaltjens, van
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vele handschriften van onuitgegeven opstellen, schetsen en gedichten uit
Haverschmidt's jeugd, een uitgebreide verzameling zijner preken en de aan hem
gerichte brieven van vele zijner tijdgenoten. Onder de drukwerken verdienen
vermelding een vrijwel volledige verzameling der verschillende drukken van ‘Snikken
en Grimlachjes’, ‘Familie en Kennissen’, vertalingen van deze werken, beoordelingen
van zijn geschriften en herinneringen aan zijn studententijd. Achter dit verslag vindt
men een volledige beschrijving der verzameling Haverschmidt, waaruit blijken moge
hoe grote verplichting onze Maatschappij aan de schenkster heeft.
Afzonderlik wens ik nog te vermelden de uitgave van Vondels Poëzy met
eigenhandig inschrift van de dichter, aan de Boekerij afgestaan door Mej. J.J.
Heydanus te Weesp (zie Handelingen 1929/30, blz. 75; Tijdschrift v. Ned. Taal- en
Lett. 49, 273); het fraai uitgevoorde Grachtenboek van Casp. Philipsz. Jacobsz.,
dat het Genootschap ‘Amstelodamum’ opnieuw uitgaf en waarvan het ons een
exemplaar schonk. Van Dr. P. Allossery te Brugge en Dr. Frank Baur te Gent ontving
de Boekerij de door hen uitgegeven delen der Jubileum-uitgave van Guido Gezelle's
Werken. Het is niet mogelik alle milde gevers van boekgeschenken afzonderlik te
vermelden, maar het is mij een groot genoegen hun allen door deze gezamenlike
vermelding mijn hartelike dank te betuigen. De lijst der schenkers, wier aantal van
51 tot 67 steeg, levert het bewijs, dat mijn opwekking aan de leden der Maatschappij,
in mijn vorig verslag, de Boekerij te gedenken, weerklank gevonden heeft; moge ik
het volgend jaar met even grote dankbaarheid hiervan melding maken! Ook het
aantal overdrukken nam toe, nl. van 90 tot 186. In het geheel vermeerderde het
boekenbezit door aankoop en schenking met 493 boekwerken; het aantal tijdschriften
en vervolgwerken steeg tot 290. Van de Bibliothecarissen der
Rijks-Universiteitsbibliotheek te Groningen en der R.K. Universiteit te Nijmegen
ontving ik de toezegging, dat zij de aan die Universiteiten te verdedigen
proefschriften, voor onze Boekerij van belang, ons zullen toezenden; ook met de
Bibliotheek der Universiteit te Gent trad onze Boekerij in ruilverkeer.
Het belangrijkste feit uit de geschiedenis der Boekerij in het afgelopen jaar is
echter nog onvermeld gebleven: de verzameling Boekenoogen. Uit de nalatenschap
van Dr. G.J. Boekenoogen ontving de Bibliotheek der Maatschappij een uitgebreide
verzameling schriftelike aantekeningen over allerlei onderwerpen betreffende folklore
en taalwetenschap, welke vooral ten goede is gekomen aan het Folkloristisch Archief
der Maatschappij. In de November-vergadering wees ik reeds op het grote belang
van Boekenoogen's boekerij voor onze Maatschappij. Door de welwillendheid van
zijn erfgenamen werd de Maatschappij in de gelegenheid gesteld dat deel der
boekerij, dat inzonderheid van
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belang geacht werd voor onze Bibliotheek, tegen taxatie-prijs over te nemen: het
betrof Boekenoogen's enige verzameling Volksboeken en Moeder-de-Gans-uitgaven;
in het geheel ongeveer 500 boekdelen omvattende. De na billike taxatie nog door
de erfgenamen verlaagde koopsom kon onmogelik uit de middelen der Maatschappij
alleen bestreden worden en zo besloot het Bestuur midden Januari een oproep te
richten tot de leden om door het bijeenbrengen van een bedrag van duizend gulden
de aankoop mogelik te maken. Het is een zeer verblijdend feit, dat door de
offervaardigheid van vele leden der Maatschappij binnen enkele weken het
gevraagde bedrag met ruim tweehonderd gulden overschreden was, zodat tevens
uitvoering gegeven kon worden aan het voornemen tot stichting van een
Boekerij-fonds, waaruit aankoop van zeldzame boeken en handschriften in
biezondere gevallen bekostigd kan worden. De beschrijving dezer verzameling,
waarvoor de heer L.F. Boekenoogen te Amsterdam een fraaie eikenhouten kast
deed vervaardigen, die hij de Maatschappij ten geschenke aanbood, moge voor het
volgend jaarverslag bewaard worden; in de Universiteits-Bibliotheek zullen
belangstellende leden na afloop der Jaarlijksche Vergadering de belangrijkste
exemplaren der verzameling kunnen bezichtigen. Mij rest slechts een woord van
hartelike dank te richten aan allen, die er toe bijdroegen de wens, deze verzameling
voor onze Bibliotheek te mogen behouden, in vervulling te brengen. De
nagedachtenis van Dr. Boekenoogen wordt erdoor op waardige wijze geëerd.
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
1930-1931 met geschenken hebben vereerd.
1.

Dr. P. Allossery, Brugge.

2.

Genootschap ‘Amstelodamum’,
Amsterdam.

3.

Dr. F. Baur, Gent.

4.

Dr. A. Beets, Leiden.

5.

Mr. P. Bellefroid, Nijmegen.

6.

Erven Dr. G.J. Boekenoogen.

7.

J.H. van den Bosch, 's-Gravenhage.

8.

Dr. H. Brandstetter, Luzern.

9.

Dr. H. de Buck, Groningen.

10.

Anton Coolen, Hilversum.

11.

H.T. Damsté, Oegstgeest.

12.

Departement v. Onderw., Kunsten en
Wetensch., 's-Gravenhage.

13.

Dr. Ch. M. van Deventer, Amsterdam.

14.

Dietsch Studentenverbond, Amsterdam.

15.

Dr. R.E. Dinger Hattink, Leiden.

16.

Dr. A. Van Doninck, Gheel.

17.

Th. Dorren, Valkenburg.

18.

Dr. J.J.L. Duyvendak, Oegstgeest.

19.

Mr. J.L.M. Eggen van Terlan, Bonn.

20.

A.A. Ganderheyden, Hilversum.

21.

Genootschap van Leeraren aan
Nederlandsche Gymnasia.

22.

Dr. J. van Ginneken, Nijmegen.

23.

Dr. A. Goslinga, Amsterdam.

24.

Mevr. Wed. Mr. F. Haverschmidt-Van
den Broek, Utrecht.

25.

N.T. Haverschmidt J.H.zn., Leeuwarden.

26.

Mr. J.E. Heeres, 's-Gravenhage.

27.

Mej. J.J. Heydanus, Weesp.

28.

Mevr. C.M. van Hille-Gaerthé,
's-Gravenhage.

29.

Dr. G. Horrëus de Haas, Zwolle.
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30.

Ds. G. Hulsman, 's-Gravenhage.

31.

Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage.

32.

C.W. Kortekaas, Oude Wetering.

33.

Mej. M.E. Kluit, 's-Gravenhage.

34.

Dr. J. Kunst, Bandoeng.

35.

Dr. W.J. Leyds, 's-Gravenhage.

36.

Maatschappij tot Bevordering der
Toonkunst, Amsterdam.

37.

Mej. M.G.A. de Man, Middelburg.

38.

Mevr. Dr. M. Mees-Verwey, Santpoort.

39.

Dr. M.B. Mendes da Costa, Amsterdam.

40.

Dr. C.H. Ph. Meijer, 's-Gravenhage.

41.

Dr. J.W. Muller, Oegstgeest.

42.

Nederlandsch Zuid-Afrikaansche
Vereeniging, Amsterdam.

43.

R.A.B. Oosterhuis, Amsterdam.

44.

Openb. Leeszaal en Bibliotheek, Delft.

45.

Idem, Leiden.

46.

N. Ottema, Leeuwarden.

47.

Dr. K.H. de Raaf. Rotterdam.

48.

A. Rakers, Bentheim.

49.

Erve Ir. A. Reyding, Amsterdam.

50.

Fr. S. Rombouts, Goirle.

51.

H.J. van Santen, 's-Gravenhage.

52.

Dr. A. Schillings, Weltevreden.

53.

G.W. Schut, Leiden.

54.

Mej. Dr. C. Serrurier, Leiden.

55.

J.F. Snelleman, 's-Gravenhage.

56.

Dr. W.H. Staverman, Deventer.

57.

Mevr. J.M. Sterck-Proot, Aerdenhout.

58.

Dr. Th. C. van Stockum, Groningen.

59.

M. Bar.
Nijkerk.

60.

D.J. van der Ven, Oosterbeek.

61.

Mr. Dr. J.W. Verburgt, Leiden.

62.

Dr. C.G.N. de Vooys, Utrecht.

63.

Dr. Jan de Vries, Leiden.

esse

van Tuyll van Serooskerken,
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64.

Mevr. A.v. Wageningen-Salomons,
's-Gravenhage.

65.

Dr. J.L. Walch, 's-Gravenhage.

66.

Dr. E.B.F.F. Baron Wittert van Hoogland,
's-Gravenhage.

67.

Mevr. M.C. van Zeggelen, Haarlem.
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Lijst der handschriften en boeken, waarmede de bibliotheek is verrijkt.
A. Verzameling François Haverschmidt. Geschenk van Mevr. Wed. Mr.
F. Haverschmidt-Van den Broek te Utrecht.
I. Handschriften van F. Haverschmidt.
1. B a r e n d K r u l . Grotesk-Komisch gedicht. 1849.
2. L e v e n e n s t e r v e n van Jelle Gal, beschreven door Tulla Hostilia Gal, geb.
P. Met portrait en facsimile. 1850.
3. V o o r d r a c h t e n op ‘Minerva nos Jungit’. 1850-1852. 9 Schrijfboekjes in
linnen omslag.
4. O r a t i u n c u l a : de Caroli Magni moribus, recitata a Fr. HaverSchmidt in curia
urbis Leovardiensi, MDCCCLI.
5. R e i s v e r h a a l , of allerlei nuttige en ook vermakelijke avonturen ... op eene
reis over zee naar ... Delft ... door een Examinandus 1851.
e

6. V a n a l l e s d o o r m e k a ê r , bijeengescharreld door Fr. HaverSchmidt. 1
deel 1853.
V a n a l l e s d o o r m e k a ê r , bijeengescharreld en verrijkt met de complete
verzameling der Gedichten van wijlen Piet Paaltjens, door François Haverschmidt.
e

2 deel 1854-1859. 2 dln. in 1 bnd.
7. R e i s door België en langs den Rijn, in 1861. Met potloodschetsen op 8 losse
bladen.
o

8. G e d i c h t e n , rijmpjes enz. o.a. De Kies (1848); Donkersteeg n 12; Aan Rika;
Des Zangers min; Aan Adrianus Arena Ictus, een paar slotsnikken.
9. [B l i j s p e l in 3 bedrijven en een naspel, bij gelegenheid van de koperen bruiloft
van F. Verhoeff en M. Osti.]
10. Met de vrienden op reis in Zwitserland in 1881.
11. V o o r d r a c h t e n , l e z i n g e n , t o e s p r a k e n .
Theod. Parker; Waterloo (1865); P.A. de Genestet (1869); Lutherdag
(1871); H.C. Andersen (1875); David Copperfield (1877); Ang. Merula
(1878); Sint-Lidwina (1880); Herroeping v.h. Edict van Nantes (1885);
Een surprise (1880); De geschiedenis van een Kind van onzen tijd (1881);
Godsdienst en Christendom (1869); Godsdienst en huisgezin (1870);
Godsdienst en Kerk (1870); Oudejaarsavond (1874); Godsdienstige lezing.
12. L e z i n g e n , t o e s p r a k e n enz.
e

Voor het ‘Nut’ te Holwerd, 1861 (2 st.); Nieuwediep, 1863; Mijn eerste
gemeente (1880); Bij den dood van Abr. Kuenen (1891); Levensschets
van Mr. Levyssohn Norman (fragm.); Reis door Zwitserland; Op reis; Voor
het ‘Nut’ te Schiedam; 100-jarig bestaan der Mij. t. Nut v. 't Alg.; 25-jarig
bestaan der Volkslezingen v.h. Nut (1885); 10-jarig bestaan der Ver.
‘Paulus’; Idem 25-jarig bestaan; Aan Eelco (Verwijs?); Friesche toespraak.
13. V e r z a m e l i n g p r e k e n , in 11 portefeuilles, met register der teksten en data.
14. V a r i a : Opstellen, losse aantekeningen, fragmenten van preken enz.
15. Schetsjes en tekeningen, opgeplakt in schrijfboek.
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II. Brieven.
16. Van F. H a v e r s c h m i d t aan Mr. A. v a n W e s s e m te Tiel en aan onbekende.
17. Van Mr. A. v a n W e s s e m te Tiel aan F.H., benevens Latijnse gedichten
(o.a. vertalingen van verzen van Piet Paaltjens).
18. Van F r . H a v e r s c h m i d t aan zijn neef N.T. H a v e r s c h m i d t J.H. zn.
(1879-1888).
Geschenk van de heer N.T. Haverschmidt J.H. zn. te Leeuwarden.
19. Aan F r . H a v e r s c h m i d t gericht door verschillende personen:
Jan van Beers - F. Bezemer - A.C. van Blommestein - Erven F. Bohn Ch. Boissevain - J. Bosboom Nzn. - G.H.J. Elliot Boswel - M. Bottema W.G. Brill - Jan ten Brink - J.J. Cremer - C.A. Crommelin - Dispuut ‘Piet
Paaltjens’ - A.G.C. van Duyll - Joh. Dyserinck - W. Eekhoff - T.W. Eerkes
- Paul Fredericq - J. de Goederen - J.J.A. Goeverneur - J.H. Gunning Jr.
- B. ter Haar - A.G. van Hamel - G.A. Van Hamel - J.P. Hasebroek - G.J.B.
Henny - M. Hoek - W. Hoevers - W.J. Hofdijk - C. Honigh - J.H. Hooyer
- Cd. Busken Huët - P. Hugenholtz. - E.J. Jorissen - W. van der Kaay J.P. de Keyser - P.J.W. Knaap - A.C. Kruseman - A. Kuenen - J.P.N. Land
- Mej. A. de Leeuw - M. Leopold - J. van Maurik - F.D.S. Moorrees - W.F.G.
Nicolaï - C. van Nievelt - ‘Piet Paaltjens’ - F.C.A. Pantekoek - A. Pierson
- H. Pierson - K.A. Poortman - H.C. Rogge - Thér. Schwartze - L. Alma
Tadema - P.A. Thiele - D.A. Thieme - E. Verwijs - J. van Vloten - J.G.
Vogel - J.G. de Voogt - Jacoba de Vos - C. Vosmaer - Jo. de Vries - Jul.
Vuylsteke - de Wateville - A. Werumeus Buning - P. van Wessem - W.M.
Westerman - P.G. te Winkel - J. Wijchgram - W.J. van Zegelen en
onbekende.
20. Aan F r . H a v e r s c h m i d t betreffende a. de uitgave en de illustratie zijner
werken door: H.A.M. Roelants - I.M. Schmidt Crans - J. Hoynck van Papendrecht;
b. de vertaling van gedichten en schetsen door: G. Collins - Sara P.M. van der
Swalme - S. Rigoulot - Louise S. Flodin-Söderquist.
21. Van D r . J o h . D y s e r i n c k aan M r . F. H a v e r s c h m i d t , Mej. M.
Haverschmidt en Mr. A. van Wessem, betreffende zijn biografie van F.H.
22. Van M r . F. H a v e r s c h m i d t aan D r . J o h . D y s e r i n c k betreffende diens
biografie van F.H. en de huldiging van F.H.
23. Van M r . A. v a n W e s s e m te Tiel en fa. H.A.M. R o e l a n t s te Schiedam
over de uitgave van ‘Snikken en grimlachjes’, benevens brieven gericht aan M r . A.
v a n W e s s e m betreffende F.H.
24. Aan M r . F. H a v e r s c h m i d t betreffende F.H. door A.G.C. van Duyll; H.
van der Hoeven; J. Hooykaas; W.N. van der Hout; W. van der Kaay; A.S. Kok;
A.W.N. Odé Jr.; J. Odé; fa. H.A.M. Roelants; A. van Wessem.
25. Brieven en uitknipsels betreffende de onthulling van een medaillon van F.H.
op de Studentensociëteit ‘Minerva’ te Leiden in Juni 1910, met foto.

III. Documenten.
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26. Verzameling diploma's, documenten enz. betr. F.H. in doos: I. Burgerlike stand.
II. Jongensschool en Gymnasium, Gezelschap ‘Minerva nos iungit’ te Leeuwarden;
III. Studie aan de Universiteit te Leiden; IV. Studentencorps en
Studentengezelschappen te Leiden; V. Ned. Herv.
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Kerk: Aanneming tot lidmaat; Proponents-examen; Beroep in versch. gemeenten;
VI. Medewerking aan tijdschriften; Corresp. met uitgevers; Contract met H.A.M.
Roelants; VII. Lidmaatschap van genootschappen, verenigingen enz. VIII.
Programma's van voordrachten, lezingen enz.
27. Vijf-en-twintig-jarig-jubilé als predikant te Schiedam. Album met
handtekeningen; Feestzangen; Kinderzangen; Schiedamsche Courant 4 en 9 Juli
1884; Leeuwarder Courant 9 Juli 1884, in doos.

IV. Drukwerken.
o

(Van boeken in 8 is het formaat niet vermeld.)
P a a l t j e n s , P i e t . [pseud. van Fr. Haverschmidt]. Jan van Zutphen's
afscheidsmaal. 1257. Ballade. Z.pl., [1853].
Met schrift. opdracht v.d. dichter.
Bijgevoegd: Hetzelfde gedicht met eigenhandige aantekeningen v.d.
dichter.
den

P r o g r a m m a van den optogt, te houden binnen Leiden, op Woensdag den 4
Junij 1856, des avonds ten 7 ure, door de deelhebbers aan het groot Cambrinus-feest
[Leiden, 1856].
Bijgevoegd: Los exemplaar met eigenhandige aantekeningen van F.
Haverschmidt.
P a a l t j e n s , P i e t . Snikken en grimlachjes. Academische poëzie. Met portret.
Schiedam, [1867].
P a a l t j e n s , P i e t . Snikken en grimlachjes. Poëzie uit den studententijd. Met
portret. 2de dr. Schiedam, [1871].
3de dr. Schiedam, z.j.
4de dr. Schiedam, [1878].
5de dr. Schiedam, z.j.
6de dr. Schiedam, [1888], (Met eigenh. opdracht aan F. HaverSchmidt
Fr.zn.).
7de dr. Schiedam, [1895].
8ste dr. Schiedam, [1907]. (Met eigenh. opdr. van Dr. J. Dyserinck aan
Mr. F.H.)
9de dr. Schiedam, z.j.
P a a l t j e n s , P i e t . Snikken en grimlachjes. Losse vellen van 1e druk; drukproeven
van 6e druk; overdrukjes, uitknipsels enz. betr. F. Haverschmidt, in doos.
P h i l i p s e n , J.C. De liefde van Piet Paaltjens, sentimenteel-humoristische,
schets, in twee afd., naar aanleiding zijner ‘Snikken en grimlachjes’. Breda, [1869].
o

12 .
Bijgevoegd 2 brieven.
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H a v e r s c h m i d t , F r a n ç o i s . Abraham Lincoln en twee lezingen ter gelegenheid
van het 95-jarig bestaan van het Nutsdepart. Schiedam, z.j.
Overdr. uit: Jaarboekje voor Schiedam 1867 en 1895.
H a v e r s c h m i d t , F r a n ç o i s . Zeven preeken [1869-1889]. Z. pl. en j.
Het gebed van Jezus (1869).
Wat hebt gij gedaan. Toespraak. Schiedam, 1870.
Op den dag der Kerkhervorming (1870).
Nabij God. Naar Ps. 73 : 28a.
Deelneming. Onze Godsdienstprediking. Jrg. IV, No. 1.
Toespraak, gehouden in de Vrije Gemeente te Amsterdam, 10 Maart
1878.
Steek af naar de diepte. Toespraak 6 Oct. 1889. Schiedam, 1889.
H a v e r s c h m i d t , F r a n ç o i s . Mijn ouders huis. Schiedam, 1872.
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H a v e r s c h m i d t , F r a n ç o i s . Familie en kennissen. Schiedam, 1876.
Met eigenh. opdracht van F.H. aan zijn ouders.
Bijgevoegd: J. ten Brink, Een kindervriend [Boekbespreking]. Feuilleton
van Het Vaderland, 27 December 1876, en andere uitknipsels.
2de dr. Schied., 1881.
3de verm. dr. met. ill. naar teek. v.J. Hoynck van Papendrecht, en een
portr. door Thér. Schwartze. Schied., 1894.
4de dr. Schiedam, [1894].
5de dr. Volksuitgaaf. Met illustr. n. teek. v.J. Hoynck van Papendrecht en
een portr. d. Thér. Schwartze. Schied. z.j.
H a v e r s c h m i d t , F r a n ç o i s . Verspreide novellen Z. pl. en j.
Inhoud: Twee broeders (Erica, 1878).
Uitgedelgde schuld (Erica 1879).
Louw de lieger (De oude huisvriend, 1882).
Kinderlijke herinnering (Feuilleton Alg. Handelsbl. 2-4 Jan. 1883).
M a r t i n u s [ps. van F. Haverschmidt]. Amsterdam en Insulinde of Amor maakt
alles goed. Dramatische schets in 3 tooneelen. [Amst. 1883]. m. fot.
H a v e r s c h m i d t , F. God is liefde. - Zij heeft gedaan wat zij kon. - Ter
gedachtenis aan Joan Fred. Asma. Z. pl. e.j.
Inliggend. Brieven gericht aan F.H. over ‘Ter gedachtenis aan J.F. Asma’.
H a v e r s c h m i d t , F. Uit geest en gemoed. Toespraken. Met portr. Schiedam,
1894.
S t u d e n t e n -a l m a n a k voor het jaar 1855-1859. Leyden, z.j. 5 dln.
1855: Bij ‘Inhoud’ v.h. Mengelwerk zijn de namen der auteurs
bijgeschreven.
1856: Op blz. 238-252: Bloemlezing uit de Dichterlijke nalatenschap van
Piet Paaltjens.
1857: Op blz. 148-152: Programma van den optogt, gehouden op
Woensdag den 4den Junij 1856, door de deelnemers aan het groot
Cambrinus-feest. Blz. 223/8: Des zangers min. Romance van Piet
Paaltjens. - 267-276: Illustraties van dichters [door H.J. Kist en F.
Haverschmidt].
1859: Op blz. 241-250: Drie Studentjens door Piet Paaltjens.
A l m a n a k van het Leidsche Studentencorps voor het schrikkeljaar 1880. 66ste
jaarg. Leiden, z.j.
Inliggend: 2 brieven van W. Bloem, pres. der Red. voor 1880 aan Ds. F.
Haverschmidt dd. 25 Oct. '79 en 29 Mei '80.
A l m a n a k van het Leidsch Studentencorps voor 1895. 81ste jaarg. Leiden, z.j.
Present-exemplaar d.d. Alm.-Red. aangeboden aan Mr. F. Haver Schmidt.
Inliggend brief van H.T. Colenbrander, ab-actis der Red. aan Mr. F.
Haverschmidt dd. 9 Oct. 1894.
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S t u d e n t e n -a l m a n a k , Groningsche, voor het jaar 1882. Groningen, 1882.
Mengelwerk blz. 111-112. Piet Paaltjens teruggezien in den nacht van
15 Nov. '81 d.J.E.A.
Inliggend: Brief van J.E. Alberts aan ds. F. Haverschmidt dd. 7 Febr. '82
met afschrift van vnd. gedicht.
J a a r b o e k j e voor de stad en het kanton Schiedam, 1866, 1867, 1893 en 1895.
o

Schiedam, z.j. 12 .
Jrg. 1866 met 2 penteekeningen [door F.H.?].
Jrg. 1867. Mengelwerk: Abraham Lincoln. Eene volksvoorlezing d.F.
Haverschmidt.
Jrg. 1893. Eenige grafschriften die in de Groote of St.-Janskerk te
Schiedam bewaard zijn gebleven [door F.H.?].
Jrg. 1895. Mengelwerk: Nutsbijdragen door F. Haverschmidt ter
gelegenheid van het 95-jarig bestaan v.h. Dep. Schiedam d.M.t.N.v. 't
Alg.
V o l k s -A l m a n a k voor het schrikkeljaar 1868, uitgegeven d. de Maatsch. tot Nut
o

v. 't Algemeen. Amst., z.j. 12 .
Op blz. 104-112: Een groot man en een goed man, door F. Haverschmidt.
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o

J a a r b o e k j e voor Vlaardingen 1868. (Eerste jaar). Vlaardingen, z.j, 12 .
blz. 56: Kuno en Bertha. Ridderromance.
blz. 59: Frits en Kee. Moderne ballade. Beide ondert. H.S.
o

L i e f d e S t i c h t , D e . Almanak voor het jaar 1872-1877. Amst., z.j. 6 dln. 12 .
Jrg. 1872, blz. 31-37: De pastorie van mijn grootvader.
Jrg. 1873, blz. 51-66: Tante Mientje en tante Bet.
Jrg. 1874, blz. 51-75: Mijn broertje.
Jrg. 1875, blz. 41-52: Wat kleine John te zien kreeg.
Jrg. 1876, blz. 36-57: Op een Donderdagavond.
Jrg. 1877, blz. 35-51: 't Was Sinterklaasavond.
E r i c a . Jaarboekje der Maatschappij van Welddadigheid voor 1878 en 1879. Amst.,
o

1877-'78. 2 dln. 8 .
1878, blz. 54-82: Twee broeders d.F. Haverschmidt.
1879, blz. 64-81: Uitgedelgde schuld, d. idem.
O m n i b u s . Geïllustreerde bladen aan schoone letteren en kunst gewijd. Novellen,
enz. 1874. Arnhem, 1874.
blz. 196: We gaan den heelen dag uit rijden. (Herinnering uit de
kinderjaren), door Fr. Haverschmidt.
B l o e m l e z i n g uit Nederlandsche prozaschrijvers. 6de st. Verzameld d. Jan ten
Brink. Amst., 1882.
Bevat blz. 75-83: Sinterklaas (uit: Familie en Kennissen).
T a a l d e s g e l o o f s . Godsdienstige toespraken van F.W.B. van Bell e.a. Haarlem,
1871.
blz. 117-144: Nabij God. Naar Ps. 73: 28a door F. Haverschmidt.
C o n s c i e n c e -A l b u m . Noord-Nederland aan Hendrik Conscience. 25 Sept.
1881. [Amst., 1881].
blz. 44. Gedichtje van F. Haverschmidt-Piet Paaltjens. Ingevoegd:
Hetzelfde in HS.
C e l l a [pseud. v. Jacoba de Vos]. Langs verschillende paden. Een verhaal. Met
een woord vooraf van F. Haverschmidt. Tiel. [1881].
Met eigenh. opdracht van de schrijfster aan F.H.
P a a l t j e n s , P i e t [pseud. v. Franç. Haverschmidt]. Sanglots et sourires. Poésies
de Piet Paaltjens traduites du hollandais par F.L.A. de Jagher, d'après la 5e éd.
Schiedam, z.j. [1890].
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Bijgevoegd: F. Smit Kleine, François de Jagher. Feuilleton Opr. Haarl.
Ct., 18 Juni 1888. - F.L.A. de Jagher. Elégies de Piet Paaltjens. Overdr.
uit ‘De Banier’. Jrg. 3, afl. 9.
Inliggend: Brief van Mevr. Wed. F.L.A. de Jagher-de Bock aan Ds. F.
Haverschmidt dd. 1 Aug. 1890.
H a v e r S c h m i d t [F r .]. Mon petit frère. (Traduit du hollandais par Mlle S. Rigoulot).
Paris, 1886.
o

Overdr. uit: Revue chrétienne. 33e Année, n . 11 (10 Nov. 1886).
Bijgevoegd: Brief van S. Rigoulot aan F.H. 25 Sept. 1886.
H a v e r S c h m i d t [F r .]. Vårt hem. Öfversatt från holländskan af L.F. Stockholm,
z.j. [Louise S. Flodin-Söderquist].
P r o t e s t a n t e n b l a t t , Deutsches. XXIV Jahrg. nr. 35/38, 29 Aug.-19 Sept.
o

1891. XXVI Jahrg. nr. 19/20, 6-13 Mai 1893. Bremen, 1891-93. 4 .
Bevat: Mein Brüderchen. Von Xaver Schmidt. Aus dem Holl. übers. v.
Marianne [S.P.M. van der Swalme].
Ich habe einen sonderbaren Traum gehabt, von F. Haverschmidt a.d.
Holl. übers. von Marianne.
D y s e r i n c k , J o h s . Fr. Haverschmidt (Piet Paaltjens). Met portretten en illustr.
Schiedam, 1908.
Met eigenh. opdracht van d. schrijver aan Mr. F. Haverschmidt.
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K o k , A.S. François Haverschmidt. Z. pl. en j.
Overdruk uit: De Tijdspiegel 1909, I, 280.
V e t h , C o r n . De snikken en grimlachjes van Piet Paaltjens. Dordrecht, 1909.
Overdr. uit: Europa. jrg. LXXII (1909), afl. 6-7.
H a m e l , A, G. v a n . Een gezellig kringetje. [Familie en kennissen d.F.
Haverschmidt]. Z. pl. en j.
Overdruk uit: Los en Vast, 1878.
S a c h s e , J.E. Letterkundige tijdgenooten. Fr. Haverschmidt. Z. pl. en j.
Overdr. uit: Nederland 1890, 1.
Inliggend. Briefkaart van A.G. van Hamel aan F. Smit Kleine dd. 13. 5.
'91 en Brief van P.J. van Eldik Thieme aan F. Smit Kleine (?) dd. 21-5-'91.
B r i n k , J a n t e n . Piet Paaltjens, Ds. F. Haverschmidt en de heer J.E. Sachse. Z.
pl. en j.
o

Overdr. uit: Haagsche Stemmen. 3de jrg. n . 15 (12 April 1890).
G o r k o m , G. v a n . Over J.E. Sachse contra Haverschmidt. Z. pl. en j.
Overdr. uit: Los en Vast, 1890.
S m i t K l e i n e , F. De Keyser's gedenkteeken. Z. pl. en j.
Overdr. uit: De Banier, 4e jrg. afl. 2.
B e r c k e n h o f f , H.L.F. Haverschmidt. Z. pl. en j.
Overdr. uit: De Banier, 3e jrg., afl. 2.
S c h a e p m a n , H.J.A.M. [Feestnummers van ‘Minerva’ en ‘Vox Studiosorum’ bij
het 50-jarig bestaan van het Leidsch Studentencorps in 1889].
o

Overdr. uit: Haagsche Stemmen, 2e jrg. n . 28 (9 Maart 1889).
R [ o b b e r s ] , H e r m . Boekbespreking: Piet Paaltjens, Snikken en grimlachjes,
9de dr.; Fr. Haverschmidt, Familie en Kennissen, 5de dr.; J. Dyserinck, Fr.
o

Haverschmidt. Z. pl. en j. 4 .
Overdr. uit: Elsevier's geïll. Maandschrift. 1909.
L o h m a n , A n n a d e S a v o r n i n . Boekbeschouwing: Fr. Haverschmidt, door J.
Dyserinck. Snikken en grimlachjes, door Piet Paaltjens en Familie en Kennissen,
o

door Fr. Haverschmidt. Z. pl. en j. 4 .
o

Overdr. uit: De Hollandsche Lelie, 23 jrg. n . 3 (21 Juli 1909).
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C o n v i v a [pseud. van Ger. Keller]. Het Servetje. Herinnering aan ‘Oefening Kweekt
o

Kennis’. Leiden, 1878. 4 .
[V l o t e n , J o h . v a n ]. Een miskend dichter.
Afschrift van artikel in: De Levensbode. III (1869) 272.
[V l o t e n , J o h . v a n ]. Haverschmidts Broertjen, en een Almanak, die hoe langer
hoe meer aan zijn titel en zijn leus begint te beantwoorden.
Overdr. uit: De Levensbode VII (1874), 132.
[V l o t e n , J o h . v a n ]. Een leerstellig Almanakjen.
Overdr. uit: De Levensbode VI (1873), 125.
H a v e r s c h m i d t , F r a n ç o i s . Dagbladen, uitknipsels enz. betr. F.H.; portretten
van tijdgenoten, in portefeuille.
H a v e r s c h m i d t , F r a n ç o i s . Uitknipsels en afschriften van besprekingen van:
J. Dyserinck, Fr. Haverschmidt en Herdrukken van ‘Snikken en grimlachjes’ en
‘Familie en kennissen’, uit verschillende tijdschriften en dagbladen, geb.
H a v e r s c h m i d t , F r a n ç o i s . Ter gedachtenis aan François Haverschmidt.
[Schiedam, 1894].
G o e d e r e n W z ., J. d e , en H.C. L o h r . F. Haverschmidt herdacht in de
Vereeniging ‘Paulus’ te Schiedam. 1 Februari 1894. Schiedam, [1894].
S t e v e n s , M i c h e l . François Haverschmidt. (Eene herinnering). [met portret].
Z. pl. en j.
Overd. uit: Het Leeskabinet. 1894. Febr.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1931

46
B l o e m b e r g e n Ez., A. Ter gedachtenis van Frans Haverschmidt. Z. pl. en j.
Voordracht i.h. Friesch Genootschap, 23 Febr. 1894.
Overdruk uit: De Tijdspiegel 1894, dl. II, 172.
P r o s p e c t u s . Geïllustr. Elsevier's Maandschrift. [Amst., 1892].
Blz. 23. Uittreksel uit brief van F. Haverschmidt.
B r i n k , J a n t e n . Onze hedendaagsche letterkundigen. Met bijschriften van -. 2
dln. Amst, z.j. fol.
S t e i n m e t z , F.F.C. Een liefdegift. Losse dichtproeven. Uitgeg. ten voordeele
der noodlijdenden op Schokland. Kampen, 1853.
B e r k u m , H. v a n . De togt naar Ameland. Een dichterlijk verhaal. Leeuwarden,
1850.
A l b u m , H e t N e d e r l a n d s c h , ter welkomstgroet van H.K.H. Prinses Hendrik
der Nederlanden, te Soestdijk, op den 2den October 1878, aangeboden. [Amst.,
1878].
O r d e der Feest- en Lydensstoffen, Die Jaarlyks in de Christelyke Hervormde
Gemeente van Schiedam Gepredikt worden. Schiedam, 1781.
Achterin: Naamen der predikanten .... met schrift. aanvuling van F.H.
C o e n s , M. [pseud. v.W.L. P e n n i n g J r .]. Schakeering. Poëzie en proza. Met
o

een facs. Haarlem, [1886]. 12 .
Inliggend: Brief van W.L. Penning Jr. aan Fr. Haverschmidt, dd. 1 Nov.
1886.
P e n n i n g Jr., W.L. Sintjans-lot. Rotterdam, [1906].
[N e t s c h e r , Fr.]. Karakterschets. H.A.M. Roelants. Haarl., 1900.
o

Overdr. uit: De Hollandsche Revue. V, n . 6. (Juni 1900).
R i n n e r , J. Losse schetsen en verhalen. Schiedam, 1886.
Z s c h o k k e , H e i n r . Kriegerische Abenteuer eines Friedfertigen. Eine Novelle.
Leipzig, z.j.
o

Meyers Volksbücher n . 365.
F r a n k , L.D. en H.B. W i a r d i B e c k m a n . Geschiedenis van het Leidsche
Studentencorps, in opdracht van het Collegium civitatis academicae
Lugduno-Batavae supremum beschreven. Leiden, 1927. M. pltn.
[V e r s t e r , A.H. en J. v a n d e r H o e v e n .] Gecostumeerde optogt gehouden
door de leden van het Leidsche Studenten-corps den 12den Junij 1855, ter viering
van den 280sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende De Intrede
van Karel V binnen Dordrecht op den 3den Junij 1515.... geteekend en op steen
o

gebragt d.G.J. Bos. Leiden, [1855], langw. 4 .
o

H e r i n n e r i n g aan Leyden in Junij 1855. Leyden, 1855. M. pltn. langw. 4 .
o

V o x S t u d i o s o r u m . Studentenweekblad. Feestnummer. Leiden, 1885. 4 .
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M i n e r v a . Alg. Nederl. Studenten-Weekblad. Feestnummer ter gelegenheid van
het vijftig-jarig bestaan van het Leidsch Studentencorps. 1 Maart 1889. Leiden,
1889. fol.
V o x S t u d i o s o r u m . S t u d e n t e n - W e e k b l a d . [Feestnummer 1 Maart
1889]. Z. pl., [1889]. fol.
Met brief van de Redactie aan F. Haverschmidt, dd. 4 Maart 1889.
M i n e r v a . Alg. Ned. Stud. Weekblad. Extra-nummer ter gelegenheid van de
Lustrum-feesten van het Leidsch Studentencorps. 23-28 Juni 1890. [Leiden, 1890].
fol.
M i n e r v a . Alg. Nederl. Studenten Weekblad. [Feestnummer] 18 Juni 1895,
[Leiden, 1895]. fol.
G y m n a s i a s t e n - K r a k a t a u , Neerlands. Z. pl. [1883]. fol.
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H o l l a n d - K r a k a t a u . Uitgegeven ten voordeele der slachtoffers van de ramp
op Java. Redacteuren: J. Bosboom en J. ten Brink. 's-Gravenh., [1883]. fol.
K u n s t b o d e , D e . Feestnummer, uitgeg. ter gelegenheid v.h. 50-jarig Jubilé en
het afscheid van het Nederlandsch Tooneel van Mevr. Kleine-Gartman, in April
1885. Z. pl. en j. [1855]. fol.
O v e r d e l i n d e n , L.F. Aanvulling van de brochure ‘Beweerd, maar niet
bewezen’ betreffende het Handschrift van Thet Oera Linda-Bok. Helder, 1912.
W i n k l e r , J o h . Nagelaten geschrift over het Oera-Linda-Bok, met naschrift door
P.C.J.A. Boeles.
Overdr. uit: De Vrije Fries. XXV (1917). Met uitknipsels uit dagbladen.
B o e l e s , P.C.J.A. Johan Winkler's nagelaten geschrift over het Oera-Linda-Bok,
met naschrift van -.
Overdr. uit: De Vrije Fries. XXV (1917). Met uitknipsels uit dagbladen.
J o n g H z n ., M. d e . Johan Winkler en het Oera-Linda-Boek, (een inleidende
studie).
Overdr. uit: De Vrije Fries. XXVIII, afl. 2. (1926).
J o n g H z n ., M. d e . Het geheim van het Oera-Linda-Boek. Bolsward, 1927.
H o f , J.J. Verwijs en het Oera Linda Boek. Leeuwarden, z.j.
B o e l e s , P.C.J.A. De auteur van het Oera-Linda-Boek.
Overdr. uit: De Vrije Fries. XXVIII, afl. 4. (1928).
O e r a - L i n d a - B o e k . Uitknipsels uit dagbladen en afschriften van artikelen
betreffende het -.
Inliggend: Brief van L.F. Over de linden aan F. Haverschmidt dd. 4 Dec.
1875.
B e k i u s , F. Feest-rede, gehouden te Dokkum 17 Oct. 1839, bij gelegenheid v.d.
Alg. Verg. v.h. Ned. Bijbelgenootschap; benevens Dichtregelen door J. Penon.
Dokkum, 1839.

1

B. Overige aanwinsten. - Boeken .
A.J. (L.v. D e y s s e l ) [ps. v.K.J.L. A l b e r d i n g k T h i j m ]. Multatuli. Multatuli en
Mr. J. van Lennep. Multatuli en de vrouwen. 2de herz. druk, met een bibliographie
betr. K.J.L. Alberdingk Thijm. Rotterd., 1922.
A d a m a v a n S c h e l t e m a , C.S. De sociale positie van den kunstenaar.
Historische schetsen. Amst., 1922.
Overdr. uit ‘De Socialistische Gids’.
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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A d r e s b o e k j e voor de stad 's-Gravenhage. 15de jrg. 1866-1867. 's-Gravenh.,
1866.
A g g a v a ṃ s a . Saddanīti. La grammaire palie. Texte établi par Helmer Smith.
III. Suttamālā (Pariccheda XX-XXVIII). Lund, 1930.
Skrifter utgivna av Kungl. humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund. XII
: 3.
A l b u m , I s i d o o r T e i r l i n c k . Verzamelde opstellen opgedragen aan Isidoor
Teirlinck ter gelegenheid van zijn tachtigsten verjaardag 2 Januari 1931. Leuven,
o

1931. 4 .
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A l e x a n d e r , G e r h . Die Bindungen im Ljóđaháttr. Ein Beitrag zur Lehre vom
altnordischen Strophenbau. Inaug.-Diss. Kiel. Breslau, 1929.
A l m a n a c h du clergé catholique romain des Pays-Bas pour l'an 1823, 1826,
1828. 2e, 5e, 6e année. Bruxelles, 1823-1828. (31).
A l m a n a k ter bevordering van kennis en goeden smaak voor het jaar 1833 (6e
jrg.); 1835 (8ste jrg.); 1840 (13e jrg.); 1841 (14e jrg.); 1844 (17e jrg.); 1845 (18e
o

jrg.). Groningen, 1833-1845. 12 . (31).
A l m a n a k tot nut en genoegen voor het schrikkeljaar 1840 (Vijfde jaargang).
o

Groningen, [1839]. 12 . (31).
o

A l m a n a k voor de jeugd. Voor het jaar 1841. Amst., [1840]. 12 . (51).
A l m a n a k voor de jeugd voor 1851, door C. van Schaick. Met pltn. Amst., 1850.
(31).
A l m a n a k voor den Gelderschen, Overijsselschen eu Drenthschen landman ...
voor het jaar 1848, 1849 door W.C.H. Staring. Zwolle, 1847-1848. (31).
A l m a n a k voor den landman ... voor 1851, 1852, 1854, 1855, 1857, 1862 door
W.C.H. Staring. Zwolle, 1850-1861. (31).
A l m a n a k voor den Nederlandschen landman voor het jaar 1863, 1866, 1869,
1870, 1872, 1874-1877 door W.C.H. Staring. Zwolle, 1862-1877. (31).
A l m a n a k , Dr. Staring's, voor den Nederl. landman 1881 (34e jrg.). Zwolle, 1880.
(31).
A l m a n a k voor hart en huis voor het jaar 1850-1855 door J. de Liefde. 1ste-6de
o

jrg. Amst., z.j. 12 . (31).
o

A l m a n a k voor het jaar 1843. Utrecht, 1842. 32 . (31).
A l m a n a k , A l k m a a r s c h e , voor het schrikkeljaar 1844; voor het jaar 1847
o

.... Alkmaar, 1844, '46. 16 . (31).
A l m a n a k , D e v e n t e r , op het jaar onzes Heeren J.C. 1838 ... Deventer, [1837].
o

32 . (31).
A l m a n a k , Drenthsche geschied-, landhuishoudkundige en nijverheids-, voor
het jaar 1854. 2de jaarg. Groningen, 1854. (31).
A l m a n a k , P r o v i n c i a l e G r o n i n g e r , voor het schrikkeljaar 1818 ...
o

Groningen, z.j. 16 . (31).
A l m a n a k , P r o v i n c i a l e G r o n i n g e r , A. Hazelhoff's Almanak voor het jaar
o

1861 ... Groningen, [1860]. 16 . (31).
A l m a n a k , H a a g s c h e n , voor het jaar onzes Heeren J.C. 1827.... Rotterd.,
o

z.j. 16 . (31).
A l m a n a k , I s r a ë l i t i s c h e , voor het jaar 1838 (5598-5599); 5612 (1851-52);
5615 (1854-55); 5616 (1855-56). 's-Gravenh., Amst., z.j. (31).
A l m a n a k , L a n d h u i s h o u d k u n d i g e , ten dienste van Land- en Buitenman,
voor het jaar 1844, 1846, 1848-1850, 1855, 1856. Groningen, [1843-1857]. (31).
A l m a n a k , M i d d e l b u r g s c h e , Na den Nieuwen Stijl, voor het jaar onzes
o

Heeren J.C. 1839 en 1843 .... Middelb., [1838 en 1843]. 12 . (31).
A l m a n a k , Idem. 1818. (51).
A l m a n a k , P r o v i n c i a a l , van Vriesland voor het jaar 1836, 1838, 1840, 1842,
1853, 1854, 1855, 1861, 1862, 1864-1866, 1869, 1870, 1872. Leeuwarden,
o

1836-1872. 12 . (31).
A l m a n a k , U t r e c h t s c h e P r o v i n c i a l e en S t a d s , voor het jaar 1873.
Utrecht, 1873. (31).
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A l m a n a k , Z w o l s c h e , voor het jaar 1838, 1840, 1845, 1846, 1847, 1852.
o

Zwolle, 1837-1851. 12 . (31).
A l p h e n , H i e r . v a n . Kleine gedichten voor Kinderen. Amst., z.j. (44).
A m m e r s - K ü l l e r , J o v a n . Vrouwenkruistocht. Amsterd., 1930.
De opstandigen II.
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A n d e r l e c h t . Histoire, art, archéologie, folklore. Bruxelles, 1930.
Met Nederlandsch bijvoegsel.
Numéro spécial du Folklore brabançon. Xe année, nos. 55-56.
A n s l i j n N z ., N. De brave Hendrik, een leesboekje voor jonge kinderen. 24ste
dr. Leyden, 1852. (44).
B a a r s , W.A. en P. J o l i n g O z . De vaderlandsche kinderen. Ter opwekking
van echte Nederl. gevoelens voor koning en vaderland. Sneek, 1831. Geill. (44).
B a e k e l m a n s , L o d e . De ongerepte heide. Zomerverhaal. Amst., [1925].
B a l k , F. Lessing auf der niederländischen Bühne (bis 1830). Proefsch. Nijmegen.
Z. pl. [1927].
B a r b a z , A.L. Nieuwe tooneelpoëzy. Amst., 1812-1814. 4 dln. (49).
B a s s e , M a u r . De Vlaamsche beweging van 1905 tot 1930. Dl. I- . Gent, 1930.
B a s t i a a n s e , F r a n s . Natuur en leven. Verzen. Amst., 1900.
B a u r , F r a n k . Uit Gezelle's leven en werk. Bandversiering v.L. Meurrens.
Leuven, 1930. (3).
Davidsfonds. Volksreeks nr. 232.
B a u r , F r a n k . De Oud-IJslandsche saga. Antwerp., 1930. (3).
o

Kath. Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding. Verhand. n . 269.
B e a u f o r t , H.L. d e . Het auteursrecht in het Nederlandsche en internationale recht.
Proefschr. Utrecht, 1909. (49).
B e e l d e n , B l i j v e n d e . Eene verzameling portretten van oud-leerlingen der
tooneelschool met beknopte aanteekeningen. Uitg. bezorgd d. de Afd. Amsterdam
v.h. Nederl. Tooneelverbond. Amst., 1909. (49).
B e e n , J o h . H. Oud-testamentische pioniers. Verhalen uit Genesis voor jong
en oud. Zeist, 1918. (49).
B e e s t , N i c . [l e e s : B e e t s ], La famiglia Kegge (Die familie Kegge). Romanzo.
Traduzione dal tedesco di Angelo Treves. Milano, z.j. (4).
B e l l e f r o i d , J.H. P a u l . De bronnen van het stellig recht en haar onderlinge
verhoudingen. Nijmegen, 1927. (5).
Hoofdstukken van inleiding tot de rechtswetenschap.
B e l l e f r o i d , J.H. P a u l . De minnelijke schikking. Rede. Nijmegen-Utrecht, 1929.
(5).
B e l l e f r o i d , J.H. P a u l . Dictionnaire français-néerlandais des termes de droit.
3e éd. revue et compl. Bruxelles, Gand, 1930. (5).
B e l l e f r o i d , J.H. P a u l . Supplément au dictionnaire français-néerlandais des
termes de droit. Hasselt, 1900. (5).
B e r i g t wegens de regterlijke, politieke en andere geconstitueerde magten,
residerende in de goede stad Den Haag .... voor den jaare 1813. 's-Grav., 1813.
o

12 . (31).
B e r i g t wegens de geconstitueerde magten en ambtenaren residerende in de
o

stad 's Gravenhage voor het jaar 1822, 1824, 1830. 's-Gravenh., 1822-1830. 12 .
(31).
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B i l d e r d i j k , W i l l e m . Fransche autobiographie, uitg. door A. Goslinga. Amst.,
1930. (23).
Vereeniging Het Bilderdijk-Museum. 21ste Jaarverslag 1928-1929.
B i r k n e r , E r i c h . Die Behandlung der Nürnberger im Ostseegebiet. Inaug.-Diss.
Kiel, 1927.
B o d e g r a v i a n a (voor de familie), [door F. ter Meulen]. Z.p., 1920. (11).
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B o e c k , D a t , van der voirsienicheit Godes. Ingeleid en uitgeg. d.A.F.S. Burssens.
Brussel, Antw., Leuven, 1930.
Leuvense studiën en tekstuitgaven.
B o e k e n o o g e n , G.J. De Zaansche volkstaal. Bijdrage tot de kennis van den
woordenschat in Noord-Holland. Leiden, 1897. 2 dln. (6).
Exemplaar van de schrijver aangevuld met schriftelike aantekeningen.
B o i s s e v a i n , U. P h . Levensbericht van Jhr. Dr. Jan Six. Amst., 1929. (41).
Uit: Jaarboek der Kon. Akad. van Wetensch. van 1928-1929.
B o m H. G z ., G.D. De Zuiderkerk te Amsterdam. De eerste nieuwgebouwde kerk
der hervorming in Nederland. Geschiedk. overzicht .... van 1600 tot heden, met twee
bijdragen over het orgel en de klokken d.J.W. Enschedé. M. 7 pltn. Amsterd., 1911.
o

4 .
B o n t e k o e , W i l l e m I J s b r a n t s z ., van Hoorn. Journael ofte
gedenckwaerdige beschrijvinge van de Oost-Indische reijse. Opnieuw uitgeg. en
van aant. voorzien d.G.J. Hoogewerff. 2de herz. dr. Utrecht, 1930. M. pltn.
Herdrukken v.d. Maatschij. der Ned. Letterkunde. No. 1.
B o u d e w i j n s , K a t h . Het prieelken der gheestelyker wellusten. Met inleid. en
aant. van Hermance van Belle. Antwerpen, 1927.
‘De seven sinjoren’.
B o u d i e r - B a k k e r , I n a . De klop op de deur. Amsterdamsche familieroman.
Amst., 1930.
o

B o u i l l y , J.N. Nouvelles causeries d'un vieillard. Brux., 1838. 12 . (33).
B o u t e n s , P.C. Liederen van Isoude. Bussum, 1921.
[B r a n d s t e t t e r , R e n w .] Die Kunst des Erzählens bei den Dayaken. Eine
sprachwissenschaftliche, literaturkundliche und völkerpsychologische Untersuchung
auf vergleichender Grundlage mit einem Vorwort. [Luzern, 1930]. (8).
B r e s s o n , L.G.M. Catalogue de la Bibliothèque wallonne. 6e Supplément,
1908-1930. Leyde, 1930.
B r o n n e n tot de geschiedenis van den handel met Frankrijk, verzameld en
uitgegeven door Z.W. Sneller en W.S. Unger. Dl. I, 753-1585. 's-Gravenh., 1930.
Rijks geschiedk. publicatiën, 70.
B r o n n e n tot de geschiedenis der Oostindische Compagnie in Perzië uitgegeven
door H. Dunlop. Dl. I. 1611-1638. 's-Gravenh., 1930.
Rijks geschiedk. publicatiën, 72.
B r u g m a n s , H. Geschiedenis van Amsterdam van den oorsprong af tot heden.
o

Geïllustr. onder toezicht van A.E. d'Ailly. Dl. I, I-II. Amsterdam, 1930. 4 .
Nederlandsche Stedengeschiedenis onder leiding van H. Brugmans.
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B r u m m e l , L. Nederland en de internationale uitwisseling van geschriften.
's-Gravenh., 1930. (31).
Kon. Bibliotheek. Ruilbureau.
B u c k , H. d e . De studie van het Middelnederlandsch tot in het midden der
negentiende eeuw. Proefschr. Gron., 1930. (9).
B ü l b r i n g , M a u d . Zur Vorgeschichte der mittelniederländischen Epik. Eine
vergleichende Untersuchung der Kampfformeln. Leiden, 1930.
B u i s , F.A. [pseud. v.A.N.J. F a b i u s ]. In ketenen van hoogheid. I-II. Amst., z.j.
(49).
B u i s , F.A. Anna Pauw. I-II. Amst., z.j. (49).
B u i s , F.A. Veteranen. Negentiende-eeuwers in uniform. Amst., z.j. (49).
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B y v a n c k , A.W. Excerpta romana. De bronnen der Romeinsche geschiedenis van
Nederland, verzameld en bewerkt d. -. Dl. I. Eerste afd.: Teksten. 's-Gravenh., 1931.
Rijks geschiedk. publicatiën, 73.
C a i l l o t , A n t . Curiosités naturelles, historiques et morales de l'empire de la Chine.
A l'usage de la jeunesse. Ornées de 12 fig. en taille-douce. T.I. Paris, 1818. (49).
C a p a r t , J e a n . Propos sur l'art égyptien. Bruxelles, 1930. M. illustr.
Annales de la Soc. roy. d'archéologie de Brux. T. 34.
C a p e f i g u e , M. Charlemagne. T. I-II. Bruxelles, 1842. (33).
C a t a l o g u e des oeuvres de M. Dagnan-Bouveret (Peintures). Paris, 1930. Met
pltn.
C a t a l o g u e des oeuvres de Dagnan-Bouveret exposées à l'école des beaux-arts
du 5 au 31 Mai 1930. [Paris, 1930]. Met portr.
Institut de France-Académie des Beaux-arts.
C a t a l o g u s van den Historisch-topografischen atlas van het Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen. Dl. I. Gedrukte kaarten en plattegronden,
beschreven d.W.S. Unger. Middelb., 1931.
C h â t e a u b r i a n t , F.A. Atala of de gelieven in de woestyne, uit het Fransch
o

naar den vierden druk vertaald. Leyden, 1801. 12 . (45).
C h a t e a u b r i a n t , A l p h . d e . Instantanés aux Pays-Bas. 2e éd. Paris, 1930.
C h r o n i k der Familie von Emershofen. Herausgeg. von E. Gebele. Augsburg,
1929.
Familiengeschichtliche Beilage der Zeitschr. d. Hist. Vereins f. Schwaben
u. Neuburg.
C o d e x diplomaticus Lusatiae superioris. VI umfassend die Oberlausitzer Urkunden
unter König Georg Podjebrad ... herausgeg. v.R. Jecht. 1. Heft 1458-1463. Görlitz,
1931.
Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften.
C o e n e n , F r a n s . Reizen. Een uitweiding en inwijding. Amst., [1929].
C o m e n i u s , J o h . A m o s . Het testament van de stervende moeder der
broederuniteit, waarin zij, te midden van haar volk en naar haar bijzonder wezen
haar levensloop voleindigd hebbende, de haar door God toevertrouwde schatten
onder hare zonen en erfgenamen verdeelt. Uit het Tsjechisch vert. en v.e. inleiding
voorz. d.R.A.B. Oosterhuis. [Amst., 1928]. (43).
C o o l e n , A n t o o n . Het donkere licht. 2e dr. Rotterd., 1930. (10).
C o r n e l i s s e n , J o z . Nederlandsche volkshumor op stad en dorp, land en volk.
Spot- en bijnamen, spotrijmen, spotvertellingen, volksetymologische sagen,
spreekwoorden en zegswijzen, enz. naar hun oorsprong en beteekenis verklaard.
Dl. IV-V. Antwerpen, 1931.
C o r p u s d i p l o m a t i c u m neerlando-indicum. Verzameling van politieke
contracten en verdere verdragen door de Nederlanders in het Oosten gesloten, van
privilegebrieven, aan hen verleend, enz. Uitg. en toegel. d.J.E. Heeres. Dl. II
(1650-1675). 's-Gravenh., 1931. (26).
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Bijdr. t. de taal-, land- en volkenkunde van Ned.-Indie. Dl. 87.
C o u p e r u s , L o u i s . Heliogabal. Roman. [Uebertragung aus dem Holländischen
und Bearbeitung von Else Otten]. Frankf. a.M., 1916. (49).
C o u p e r u s , L o u i s . Babel. Deutsche Uebertragung von Else Otten. Berlin,
1920. (49).
C o u p e r u s , L o u i s . Dionysos. Roman. Uebertragung von Else Otten. Leipzig,
1920. M. ill. (49).
C o u p e r u s , L o u i s . Aphrodite in Aegypten. Roman aus dem alten Aegypten.
Uebertragung von Else Otten. Berlin, 1920. (49).
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C o u p e r u s , L o u i s . Die Lebenskurve. Uebersetzung von Else Otten. Berlin, 1921.
(49).
C o u p e r u s , L o u i s . Herakles. Uebertragung von Else Otten. Berlin, 1923. (49).
C o u p e r u s , L o u i s . Eighteen tales. Translated by J. Kooistra. London, w.d.
(49).
C r u i k s h a n k at home: a new family album of endless entertainment, with
numerous illustrations, engraved on wood by Sam. Slader. First series. London, z.j.
C r u i k s h a n k Second series: The humourist. London, z.j.
C r u i k s h a n k Third series: Cruikshank's offering of Mirth. London, z.j. (53).
D a m , P i e t e r v a n . Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie. Tweede
boek, dl. I. Uitg. d.F.W. Stapel. 's-Gravenh., 1931.
Rijks geschiedkundige publicatiën. 74.
D a m m a n n , E r n s t . Beiträge aus arabischen Quellen zur Kenntnis des
negerischen Afrika. Inaug.-Diss. Kiel, 1929.
D e C e u s t e r , J a n -L o d . Saventhem. Landkunde-geschiedenis-volkskunde.
Brussel, [1929].
o

Brabantsche Folklore n . 47-48.
o

D e l a M o n t a g n e , V i c t o r A. Gedichten. Haarl., Roeselaere. 1883. 12 .
D e s a u g i e r s , M. Het middagmaal van Magdalena, of De schotel met ooren.
Blijspel met zang ... Vrij naar het Fransch door J.H. Grave. 2de dr. Amst., 1847.
(49).
[D e v e n t e r , C h . M. v a n ]. Krabbeltjes van Oom Chap, voor zijn zeventigsten
verjaardag gedrukt ... 1 Juli 1930. Z. pl. en j. (13).
D o c u m e n t e n betreffende de buitenlandsche handelspolitiek van Nederland
in de negentiende eeuw. Uitg. d.N.W. Posthumus. Dl. VI. 's-Gravenh., 1931.
Werken uitg. d. de Vereeniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch
Arch. 8.
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 ]. De episode van de vernieuwing
onzer poëzie. (1880-1894). Utrecht, 1929.
D o r r e n , T h . Gedenkboek bij het veertigjarig bestaan der vereeniging ‘Het
Geuldal’ te Valkenburg. 1885-1925. Valkenburg, [1925]. (17).
D r a b b e , L.H.A. Het dappere Hollandsche leger. 3de dr. Met bijschrift. van Herm.
Heijermans Jr. Amst., 1904. (49).
D r é [ps. van A.A.L. G r a u m a n s ]. Brabantsche brieven. Houtsneden van Hans
Krug. Den Haag. [1930].
D u f a y , J u l e s . l'Asie. Histoire des voyages, dans cette partie du monde, guerres,
moeurs, produits, anecdotes, abrégé de La Harpe et des voyageurs modernes. I-III.
Paris, 1826. Geill. 3 dln. in 2 bnd. (49).
D u y v e n d a k , J.J.L. Het Sinologisch Instituut. Rede. Leiden, 1930. (18).
E e d e n , F r e d e r i k v a n . Het lied van schijn en weezen. Eerste-Tweede boek.
o

Amst., 1917. 12 .
Eerste boek, 3de dr. Tweede boek, 2de dr.
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E e d e n , F r e d e r i k v a n . Dante en Beatrice en andere verzen. 2de dr. Amst.,
o

1917. 12 .
E e d e n , F r e d e r i k v a n . De broederveete. Tragedie van het recht. 3de dr.
o

Amst., 1921. 12 .
E e d e n , F r e d e r i k v a n . Le petit Jean. Traduit du Néerlandais p. Soph.
Harper-Monnier. Avantpropos de R. Roland. 3e éd. Paris, 1921. (49).
E g g e n v a n T e r l a n , J.L.M. Bijdrage tot de geschiedenis van de Vlaamsche
beweging gedurende den oorlog. Brussel, 1931. (19).
De Wilde Roos, 9e Jaarg. Nrs. 2-3.
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E l i a s , J o h . E. De tweede Engelsche oorlog als het keerpunt in onze betrekkingen
met Engeland. Amst., 1930.
Verhandelingen der Kon. Akad. v. Wet. te Amst. Afd. Letterk. Nwe R. Dl.
XXIX, No. 5.
E l s n e r , W i l h . Zur Entstehung des capitulare de villis. Inaug.-Diss. Kiel, 1929.
E m a n t s , M a r c . Liefdeleven. Roman. I-II. Amst., 1916.
E m m a , D e K l e i n e , of het voorbeeldige meisje. Een leerzaam tafereel voor
de beschaafde Nederlandsche jeugd. Versierd m. fraaie koperen plaatjes. Amst.,
o

z.j. 12 . (49).
E x p o s i t i o n de cartes et plans organisée à l'occasion du Congrès international
de géographie historique. Bruxelles-Anvers-Liège 11-14 août 1930. Brux., 1930.
Bibliothèque royale de Belgique.
E z e l , D e v e r s t o o t e n , oft allerlei verhandelingen rakende 't Ezelsras met
passende plaatjes versierd en door talryke geschiedk., etymol. en andere aanteek.,
en zonderlinge omstandig- en bijzonderheden opgeluisterd, [door Boeynaems].
Antwerpen, 1918.
F a b r i c i u s , J o h a n . Charlotte's groote reis. 's-Gravenh., 1928.
F e s t s c h r i f t für Johannes Biereye. Erfurt, 1930.
Mitteilungen des Vereins f.d. Geschichte u. Altertumskunde v. Erfurt. Heft
46.
F l o u , K. d e . Woordenboek der toponymie. Dl. X-XI. Brugge, 1930.
K. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde.
F o k k e S i m o n s z ., A, e n a n d e r e n . Drie honderd toasten, tafelzangen,
bruilofts- en gelegenheidsverzen voor alle gelegenheden. 6e dr. Amst., 1851. (44).
F o l m e r , T i d d o . Schrift en kunst in hun gemeenschappelijken oorsprong en
eerste ontwikkeling geschetst. Amst., z.j. Geïll.
F r i s , V i c t o r . Histoire de Gand, depuis les origines jusqu'en 1913. Préface de
H. Pirenne. 2e éd. Gand, 1930.
G e d e n k b o e k ter gelegenbeid van het honderdjarig bestaan van het
Genootschap van leeraren aan Nederlandsche gymnasiën 1830-1930. Amersfoort,
o

1930. 4 . Geïll. (21).
G e d e n k b o e k van het Sodalicium Literis Sacrum. Vijftig jaar letterkundig
Studentenleven te Leiden, 1872-1922. Santpoort, [1922]. (38).
G e e r l i g s , G.H. Taalkundige oefeningen voor de lagere scholen. Haarlem, 1855.
(44).
G e l i n c k , W i l l . S e b . De liber homo in de magna carta. Historiografische studie
over de opvatting van een term uit het Engelsche recht. [Acad.] Proefschr. Leiden.
Haarlem, 1929. (41).
G e m e e n s c h a p tusschen de Gottische spraeke ende Nederduytsche, vertoont
I. Bij eenen brief nopende deze stoffe. II. Bij eene lijste der Gottische woorden. III.
Bij de voorbeelden der Gottische declinatien ende conjugatien... [d.L. ten Kate Hz.]
o

Amst., 1710. 4 . (33).
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G e u d e n s , F.M. Life of St. Dymphna, Virgin-martyr. The Irish Lily of stainless
purity. (Nine illustr.). Turnhout, 1913. (16).
G e y l , P. De Groot-Nederlandsche gedachte. Historische en politieke
beschouwingen. Haarl., 1925.
G e y l , P. Tweede bundel. Historische beschouwingen, kritieken en polemieken.
Antw., Amst., 1930.
G e y l , P. Geschiedenis van de Nederlandsche stam. Dl. I. Amst., 1930. M. pltn.
Nederl. Bibliotheek.
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G e z e l l e , G u i d o . Jubileumuitgave van G. Gezelle's volledige werken. Antwerpen,
1930.

Dichtoefeningen, tekstkritisch uitgeg., ingeleid en verklaard door Fr. Baur,
met een inl. over G.G. door Aug. Vermeylen.
The song of Hiawatha, overgedicht in 't Vlaamsch door G.G. Tekstkrit.
uitgeg., ingeleid en verklaard door Fr. Baur, met een inleiding over rythme
en versmaat bij G.G., I, d. Jac. van Ginneken.
Gedichten, gezangen en gebeden en kleengedichtjes tekstkrit. uitgeg.
d.P. Allossery, met een inl. over G. en de zuivere poëzie door U. van de
Voorde. Dl. I-II.
Kerkhofblommen, tekstkrit. uitgeg., ingel. en verklaard d. Al. Walgrave en
P. Allossery. (1 en 3).
G h e e l . Staatskolonie voor de vrije gezinsverpleging van gemoeds- en
geesteskranken. Z.j. en pl. (16).
G h e e l . Colonie de l'état pour le traitement familial des affections mentales.
S.l.n.d. (16).
G i d s voor de verzameling van Indonesische en Chineesche kunst te Leeuwarden.
1917. Met bijdragen van J.G. Huyser, N.J. Krom, N. Ottema, G.P. Rouffaer en H.F.E.
Visser. [Leeuwarden, 1917]. (46).
G i d s voor de Chineesche en Japansche ceramiek in het Princessehof te
Leeuwarden. 1929 [door N. Ottema]. [Z. pl., 1929]. (46).
G i n n e k e n , J a c . v a n . De Navolging van Christus of het Dagboek van Geert
Groote in den oorspr. Nederl. tekst hersteld en met de oudste Latijnsche vertaling
o

vergeleken. Brussel, 's-Hertogenb., 1929. 4 . (22).
G o e s , F. v a n d e r . Litteraire herinneringen uit den Nieuwe-Gids-tijd. Santpoort,
1931.
G o e t h e , J.W. v o n . Faust I. In Nederl. verzen vert., ingeleid en toegelicht d.C.S.
Adama van Scheltema. [Amst.], 1928. (49).
G o e t h e , J.W. v o n . Faust II. In Nederl. verzen vert., ingeleid en toegelicht d.
Nico van Suchtelen. [Amst.], 1929. (49).
G o r t e r , H e r m a n . Pan. Een gedicht. 2de zeer veel vermeerderde druk. Amst.,
1916.
G o s l i n g a , A. Slingelandt's efforts towards European peace. Part I. The Hague,
1915.
G r a s w i n c k e l , D.P.M. De archieven der gasthuizen en fundatiën, gilden,
schutterijen en vendels, gedeponeerd bij het Oud-archief der gemeente Arnhem.
's-Gravenh., 1930. (12).
Rijksarchief in Gelderland.
G u e r r e a l l e m a n d e , L a , et le Catholicisme. Ouvrage publié sous la direction
de mgr. A. Baudrillart, et sous le haut patronage du Comité catholique de propagande
française à l'étranger. Paris, [1915]. (32).
G u i c c c i a r d i n i , L u d . Belgicae, sive Inferioris Germaniae, descriptio. Ed.
postrema prioribus auctior, additamentis novis et statu politico regionum et urbium
o

aucta, earundemque iconismis illustrata. Amstelod., 1652. 12 . (33).
G u i d e zoölogique. Communications diverses sur les Pays-Bas, publiées à
l'occasion du 3ième Congrès international de Zoologie. Leyde - Sept. - 1895. Helder,
1895. M. illustr.
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H a a s , G. H o r r ë u s . d e . Harald Høffding en zijne beteekenis voor
godsdienstwijsbegeerte en zedeleer. Huis ter Heide, [1930]. (29).
H a e r l e m . Jaarboek 1929- . Haarl., 1930- .
H a n d - en Z a k b o e k j e voor ambtenaren in de provincie Zuid- en Noord-Holland.
o

Z. Boemel, 1822. 12 . (31).
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H a r d u y n , J u s t . d e . Den val ende op-stand van den coninck ende prophete
David met bij-voegh van de seven leed-tuygende psalmen. Met inleid., bron en aant.
bezorgd d.O. Dambre. Antwerpen, 1928.
De seven sinjoren.
H a r e n , O.Z. v a n . Lijkreeden over wylen Syne Hoogheid Willem de Vierde...
[uitgeg. d.H.J. Koenen]. Amst., 1832. (33).
H a r p e n , N. v a n . Toevaltreffers. Met 24 penteek. v.H.M. Krabbé. Amst., [1898].
(49).
H a t t i n k , R.E. D i n g e r . De Brusselsche opstand van Augustus 1830. Acad.
proefschr. Leiden. Amst., 1930. (15).
o

H a v r á n e k , B o h . Genera verbi v Slovanských jazycích I. Praze 1928. 4 .
Travaux d.l. Soc. royale des scienccs de Bohême, Cl. d. Lettres, nouv.
o

sér. (VIII) n . II.
H a z a r t , C o r n . Ontsteltenisse van den Ghereformeerden Kercken-Raet ende
Gemeente van Dordrecht. Over het uytgheven van den Roomschen Vylenspiegel
en Van den Nacht-Vyl synen Autheur. t'Antwerpen, 1671.
H e f e n b r o c k , M a r t . Lübecker Kapitalsanlagen in Mecklenburg bis 1400.
Inaug.-Diss. Kiel. Heide, 1929.
H e n n e q u i n , P.P. Petit voyage maritime autour du monde. Paris, 1835. M. pltn.
o

16 . (33).
H e u r c k , E m . v a n , et G.J. B o e k e n o o g e n . Notes sur quelques imageries
o

de l'Europe. Anvers, 1910. 4 . (6).
H e u r c k , E m . v a n , et G.J. B o e k e n o o g e n . l'Imagerie populaire des
o

Pays-Bas. Belgique-Hollande. Paris, [1930]. 4 . (6).
H e i j t i n g , A u g . (G u s t . v a n E l r i n g ). Harald de Skalde. [Tooneelstuk]. Den
Haag, z.j.
H i l d e b r a n d [pseud. van N. B e e t s ]. El la ‘Camera Obscura’. El la holanda
originalo tradukis H.C. Mees. Leipzig, 1923. (4).
Internacia mondliteraturo, vol. 5.
H i l l e -G a e r t h é , C.M. v a n . Rosarium, 2de dr. Rotterd., 1930. (28).
H i n r i c h s , A u g . Swienskomödi. Een Buernstück in dree Ennens. Hamborg,
[1930].
Quickborn-Bücher. Bd. 43-44.
H o o g e n d i j k , J.H. De Nederlandsche koopvaardij in den oorlogstijd (1914-1918).
Eigen ervaringen van gezagvoerders, stuurlieden en andere opvarenden
bijeengebracht d.J.H. Hoogendijk, bewerkt door J.F.L. de Balbian Verster. Amst.,
1930. Geill.
H u e t , C d . B u s k e n . Uit de Litterarische fantasien en kritieken, met een inleiding
en aantekeningen door C.G.N. de Vooys en W.H. Staverman. Leiden, 1931. M.
portr. 2 dln. (56).
H u i z i n g a , J. Cultuurhistorische verkenningen. Haarlem, 1929. M. portr.
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H u i z i n g a -O n n e k e s , E.J. Groninger volksvertellingen. Dl. II, het boek van
Minne Koning, met vele prenten en initialen in hout gesn. d.J. Dijkstra. Groningen,
[1930].
H u l s m a n , G. Vredesbeweging en Volkenbond. Amst., [1930]. (30).
H u l z e n , G. v a n . Amsterdam in kroningsdagen. Amst., 1901. (49).
H u l z e n , G. v a n . Zwervers. Eerste bundel. 4de gewijzigde en verm. dr. Amst.,
1919.
Nederlandsche bibliotheek.
H u l z e n , G. v a n . Wrakke levens. Amst., z.j.
Nederlandsche bibliotheek.
H u l z e n , G. v a n . Getrouwd. 5de dr. Amst., z.j.
Wereldbibliotheek.
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H u y d e c o p e r , B. Proeve van taal- en dichtkunde; in vrijmoedige aanmerkingen
o

op Vondels vertaalde Herscheppingen van Ovidius. t'Amst., 1730. 4 . (33).
I n v e n t a r i s s e n van Rijks- en andere archieven van Rijkswege uitgegeven
voor zoover zij niet afzonderlijk zijn afgedrukt. Dl. I (1928)- . 's-Gravenh., 1929- .
(12).
J a a r b o e k 1929-1930 van het Dietsch Studenten-verbond. [Amst., 1930]. (14).
J a a r b o e k , Nieuw statistisch-geneeskundig, voor het Koningrijk der Nederlanden
voor 1848, 1849-1850 uitgeg. door L.A. Cohen. 2de-3de jrg. Gorinchem, 1848-49.
(31).
J a a r b o e k , R o o m s c h K a t h o l i j k , voor het Koningrijk der Nederlanden.
1840. 's-Gravenh., 1840. (31).
J a a r b o e k j e over 1837, 1840, 1844, 1845, 1847 uitgegeven op last van Z.M.
den Koning. 's-Gravenh., 1837-1847. (31).
J a a r b o e k j e over 1843 voor de provincie Friesland. Heerenveen, 1842. (31).
J a a r b o e k j e van de regterlijke magt, in het Koningrijk der Nederlanden voor
1839-1844. 1e-5de jaar. Gorinchem, (1838-1843). (31).
J a a r b o e k j e van Zuid-Holland voor 1830, 1833, 1835. 's-Gravenh., z.j. (31).
J a a r b o e k j e voor de ambtenaren der directe belastingen, in- en uitgaande
regten en accijnsen in Nederland. 1ste, 9de, 11de, 13de, 16de jrg. 1833 (2de dr.),
1841, 1843, 1845, 1848. Gorinchem, 1835-1848. (31).
J a a r b o e k j e voor de provincie Overijssel voor het jaar 1836. Zwolle, z.j. (31).
J a a r b o e k j e voor de stad Delft. 1839, 1840, 1845, 1847, 1850-1856. Delft,
1839-1856. (31).
J a a r b o e k j e voor de stad Gouda, 1843. Gouda, 1842. (31).
J a a r b o e k j e voor het Koninklijke leger der Nederlanden. 2de jaar. 1833.
Gorinchem, 1832. (31).
J a a r b o e k j e , N e d e r l .-I s r a ë l i e t i s c h , voor 1855 en 1856 (5615-5616,
5616-5617), uitgeg. van wege het hoofdbestuur der Maatsch. tot Nut der Israelieten
in Nederland. 5e-6e jrg. 's-Gravenh., 1855-56. (31).
J a a r s m a , D. T h . Aan gene zijde. Amst., 1930.
Thiss. VIII.
J a e n e , H.E. Die Funktion des Pathetischen im Aufbau sophokleischer und
euripideischer Tragödien. Inaug.-Diss. Kiel, 1929.
J a m e s o n , M r s . Characteristics of women, moral, poetical and historicaI. With
twelve illustr. Londen, 1880. (53).
J a n s e n , H. E r n s t . Das Proletariat im Vormärz in den Anschauungen deutscher
Denker. Inaug.-Diss. Kiel, 1928.
J a n s e n , J.E. Kunst-historische gids voor Gheel. M. oorspr. houtsneden v. Mon
van Genechten. Turnhout, 1928. (16.)
J a n s s e n , A. La monnaie internationaIe. Rapport. Bruxelles, z.j.
Union intern. des associations pour la Soc. des Nations. XXI assemblée
générale. (La Haye, 1928).
J a n u a r i - g e k , De T i e l s c h e , of de Geldersch-Betuwsche omnibus voor het
jaar 1846. Een liefhebberij voor alIe standen, met kalender, proza en poezy .... Tiel,
z.j. (31).
J e f f r e y s , K a t h l e e n M. Kaapse archiefstukken, lopende over het jaar 1781,
afgeschreven, bewerkt en van een register voorzien. Kaapstad, 1930.
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J e n s c h , G e o r g . Der Handel Rigas im 17. Jahrhundert. Ein Beitrag zur
livländischen Wirtschaftsgeschichte in schwedischer Zeit. Riga, 1930.
Mitteilungen aus der livl. Geschichte. 24 Bd., 2. Heft.
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J u t e n , G.C.A. De parochiën in het bisdom Breda. Bergen-op-Zoom, z.j. 10 afl.
Dekenaat Breda: Prinsenhage, Riel, Rijen, Rijsbergen, Sprundel,
Terheiden, Zonzeel, Langeweg, Teteringen, Ulicoten.
Dekenaat Bergen-op-Zoom: Rukven, Standaardbuiten.
K a n t o o r a l m a n a k , A m s t e r d a m s c h e , voor het jaar 1841; 1843; 1849; 1850;
1852; 1854. Amst., z.j. (31).
K a r d e l , E l i s . Die Stadt Flensburg und die politischen und nationalen
Zeitströmungen um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Inaug.-Diss. Kiel. Flensburg,
1929.
K e y z e r , J. d e . Nieuwe Nederlandsche chrestomathie of voorbeelden van
verschillende soorten van schrijfstijl in proza en poëzij. 3e dr. Amst., 1842. (44).
K i e n a s t , W a l t h . Die deutschen Fürste im Dienste der Westmächte bis zum
Tode Philipps des Schönen von Frankreich. Bd. II, Erste Hälfte. Utrecht, Leipzig,
1931. (41).
Bijdragen v.h. Inst. v. middeleeuwsche geschied. d.R. Univ. te Utrecht.
XVI.
K l e u r e n e n k l e e r e n , In. Nederlandsche volksdrachten. Verzameling van
driekleurendrukken welke zijn verschenen in het Algemeen Handelsblad. Met
beschrijving van C.K. Elout. Amst., [1930]. fol.
K l e y n t j e n s . J. e n H.H. K n i p p e n b e r g . Brabantsche sagen, met teeken.
o

d.A.C. Ninaber van Eijben. Leiden, z.j. 12 .
Uit droom- en fantasiewereld II.
K l e y n t j e n s . J. e n H.H. K n i p p e n b e r g . Geldersche sagen. Met teeken. d.C.
o

Cooijmans. Wassenaar, [1930]. 12 .
Uit droom- en fantasiewereld III.
K l o e k e , W. Zwolsche sketsies. Zutphen, 1931. Met illustr.
K l o o s , W i l l e m . Letterkundige inzichten en vergezichten. XV. Den Haag, 1930.
Nieuwere literatuurgeschiedenis XX.
o

K l u c h t , D e , van de slempers [door Aug. Reyding]. t'Amst., 1895. 12 . (49).
K n a p p e r t , L. Leiden ontzet, Holland gered. 1574-1924. Leiden, [1924].
K ö h l e r , C a r l . Die Trachten der Völker in Bild und Schnitt. Eine historische und
technische Darstellung der menschlichen Bekleidungsweise von den ältesten Zeiten
bis in's neunzehnte Jahrh. I-III. Dresden, 1871-1873. (49).
K o e t s v e l d , C.E. v a n . Schetsen uit de pastorie te Mastland. Bewerkt voor
Zuid-Afrika in de nieuwe spelling, met verklaringen en aant.... d.C.J. van Rijn.
Kaapstad-Pretoria, z.j. (49).
K o h l , J.G. Petersburg in Bildern und Skizzen. Ier-IIer Theil. Dresden u. Leipzig,
1841. 2 dln. (33).
K o h t e , W o l f g . Deutsche Bewegung und preussische Politik im posener Lande
1848-49. (Mit eener Karte). Posen, 1931.
Deutsche wissensch. Zeitschrift für Polen. Heft 21 (Sonderheft).
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K o r t s e n , K o r t K. Sjael og legeme. Studier over forholdet mellem det psykiske
og det fysiske. With a summary in English. Aarhus, 1930.
Acta Jutlandica II, 1.
K r o e g e r , G e r t . Erzbisschof Silvester Stodewescher und sein Kampf mit dem
Orden um die Herrschaft über Riga. Riga. 1930.
Mitteil. aus der livländ. Geschichte. 24. Bd., 3. Heft.
K r o n i e k eener Kloosterzuster van het voorm. Bossche klooster ‘Mariënburg’ over
de troebelen te 's-Hertogenbosch e.e. in de jaren 1566-1575. Ingeleid en toegelicht
d.H. van Alfen, m.e. voorw. v.A. van Sasse van Ysselt. 's-Hertogenb., 1931.
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K r o n i e k , D e . 1e-3e Nederlandsche grafische kunst-Kerstnummer. 13-15 jaargang.
K r u y f f , J a n d e . Gedichten. Amst., 1776. (33).
K u n s t , J. Over zeldzame fluiten en veelstemmige muziek in het Ngada- en
Nageh-gebied (West-Flores). Batavia, 1931. (34).
Musicologisch onderzoek. I. Oudheidk. dienst in Ned.-Indië.
K u n s t , J. Songs of North New Guinea. Batavia, 1931. (34).
Musicologisch onderzoek. II. Oudheidk. dienst in Ned.-Indië.
K u s t , D e , door W. Conrad, St. Leurs, E. Vlietinck, J. Vercoullie en A.C.C. Wauters.
Antwerpen, Santpoort, z.j.
Steden en landschappen. V.
L a a n , K. t e r . Groninger overleveringen. Dl. II. Met houtsneden van N.J.B. Bulder.
Groningen, 1930.
L a e n e n , J. Geschiedenis van het Mechelsch seminarie van af het episcopaat
van aartsbisschop Matthias Hovius tot onder Z.E. Kardinaal van Roey. Mechelen,
1930. Geill. (32).
L a m a r t i n e , A. de. Toussaint Louverture. Poème dramatique. Paris, 1850. (33).
L a n d m e s s e r , B e r n h . Die Stände der Kurmark Brandenburg unter Joachim
II. (1535-1571). Inaug.-Diss. Kiel. Borna-Leipzig, 1929.
L a n g e n d i j k , P. Don Quichot op de bruiloft van Kamácho. Met inleiding,
woordenlijst en aant. van C.H. Ph. Meyer. 2de herz. dr. Zutphen, 1931. (40).
Klass. letterk. Pantheon.
L e c o u t e r e , C.P.F. Inleiding tot de taalkunde en tot de geschiedenis van het
Nederlandsch. 3de verbet. en verm. dr. bewerkt d.L. Grootaers. Leuven-Gron.-Den
Haag, [1926].
L e e n d e r t z , P a u l . Het Valkhof te Nijmegen. Dertien afbeeldingen en een kaart
met bijschrift van P.L. Arnhem, 1930. fol.
Gelre. Ver. tot beoef. v. Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht.
L e e s b o e k j e , E e r s t e , voor de Nederlandsche Jeugd. Ingerigt naar de leerwijze
van den Heer P.J. Prinsen, door eenen Vriend der Jeugd. Zwolle, 1840.
Tweede -. Zwolle, 1840.
Derde -. Zwolle, 1840.
Vierde -. Zwolle, 1840. (44).
L e g e n d e , G u l d e n , Van den Nieuwen St. Jan. Dat is: Kort verhael van den
Edeldom, Deughden, ende handelingen van Meester Jan van Barnevelt, gewesene
Advocaat van Hollandt ende West-Vrieslandt. Tot klaer bericht voor den nieuwen
geresene Barnevelt, insonderheyt voor den slechten Mennist en devote Catholijck
... Gedruckt Anno 1663. (27).
L e i s e g a n g , W i l l y . Das Drama Friedrich Hebbels in der Auflassung der
Nachwelt. Inaug.-Diss. Kiel, 1928.
L e t t r e s , L e s , Belges d'expression française. 1830-1930. Exposition organisée
avec l'appui de l'Académie royale de langue et de litterature françaises. Brux., 1930.
M. portr.
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Bibliothèque royale de Belgique.
L e y d e n , J a n t j e v a n [pseud. v.G.C. V e r e n e t ]. Eten en drinken in Amsterdam.
Amst., [1898]. (49).
L e y d s , W.J. Tweede verzameling (Correspondentie 1899-1900). Deel I-II. (Als
manuscript gedrukt). 's-Gravenh., 1930. 3 dln. (35).
L o k h o r s t , E m m y v a n . Vrouwen. Amst., 1929.
L u t h e r , M a r t i n , of de aanvang der hervorming; treurspel. Naar het
Hoogduitsch. Z. pl. en j. (49).
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L i j s t der aanwinsten van de Wetenschappelijke Bibliotheken van België, uitg. door
de Kon. Bibliotheek op initiatief van de Universitaire Stichting. I. (1930)- . Bruxelles,
[1930- ].
L i j s t der geschriften op munt- en penningkundig gebied door Mej. M.G.A. de
Man. 1883-1930. Middelb., [1930]. (37).
M a d s e n A a r h u s , J a c o b . De literis libri duo. Herausgeg. von Chr. Møller
und Peter Skautrup. Aarhus, 1930.
Acta Jutlandica II, 3.
M a r a n c o u r t . Eugène Sue en De Joodsche Wandelaar, of De Wandelende Jood
zoekende naar maatschappelijke kwalen ... Uit het Fransch. Amst., 1845. (49).
M a r k o v i t c h , M a r y l i e (A m é l i e d e N é r y ). La révolution russe vue par
une française. Paris, 1918.
M a r s m a n , H. Kort geding. Brussel, 1931.
Standpunten en getuigenissen.
M : e : a [M e e s -V e r w e y ]. De geschiedenis van een kraai naar waarheid verteld
met illustraties van L.S. Santpoort, Antwerpen, 1923. (38).
M e e s -V e r w e y , M e a . Golfslag. [Santpoort, 1921]. (38).
M e e s -V e r w e y , M e a . De betekenis van Johannes van Vloten. Een bibliografie
met inleiding. Santpoort, 1928. Met portr. (38).
M e n d e s d a C o s t a , M.B. Tooneelherinneringen. Tweede en derde reeks.
Met portretten. Amst., 1927-29. 2 dln.
M e n d e s d a C o s t a , M.B. De Ilias en Odyssea en ‘De Homerische kwestie’.
['s-Gravenh., 1930]. (39).
Overdruk uit ‘De Nieuwe Gids’, Febr.-Juni 1930.
M e y , B.J. de. De burgerlijke en kerkelijke geschiedenis van Ritthem, Welzinge en
Nieuwerve. Met 8 pltn. Middelb., 1929. Geill.
M e y i e r , F e n n a d e . ‘Ik worstel en kom boven’. Amst., z.j.
M i c h a u d , J. et P o u j o u l a t , Correspondance d'Orient 1830-1831. T. I-IX.
o

Brux., 1835-'36. 9 dln. 12 . (33).
M o n u m e n t e n , D e , van geschiedenis en kunst in de prov. Limburg. Geïll.
beschrijving, bewerkt en uitgeg. van wege afd. A.d. Rijkscomm. v.d.
Monumentenzorg. Eerste stuk: De monumenten in de gem. Maastricht. Tweede afl.
o

's-Gravenh., 1930. 4 .
M ü l l e r , U d o . Die Neuentstehung von Staaten. Im besonderen: Die Entstehung
des Freistaates Thüringen, der Freien Stadt Danzig und der Tschechoslovakischen
Republik. Inaug.-Diss. Kiel. Borna-Leipzig, 1928.
M u z e n a l m a n a k , N e d e r l a n d s c h e . Inhoud van den - van 1819 tot en met
o

1833. Amst., 1833. 12 . (31).
N a a m e n van de regeeringe der zes stemmende steden van Zeeland
uitmaakende de Staaten van Zeeland ....
N a a m e n van de Heeren Geëligeerde Raaden, edelen en ridderschappen ...
van Utrecht zijnde de drie leden Heeren Staten ....
N a a m e n van de heeren leden der regeeringe in de provincie van Friesland ....
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N a a m e n van de Heeren leden der regeeringe in de provincie van Over-Yssel.
Regeeringe van Drenthe en Naamlyst der Heeren Regenten behorende tot de
o

Generaliteit. Z. pl., [1778]. 12 . (31).
N a a m l i j s t der Roomsch Catholijke pastoren en zendelingen, welken in het
begin des jaars 1815, 1817, 1820, 1821 in bediening zijn in de 9
Aartspriesterdommen der Hollandsche Zending. Amst., z.j. (31).
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N a a m l i j s t der schepen, varende op Batavia ... II. Namen en woonplaatsen der
Houtzaagmolenaars, de scheeptimmer- en mastemakers werven .... voor den Jare
o

1826 .... Amsterd., 1826. 12 . (31).
N a a m w i j z e r en adresboek der leden uitmakende het stedelijk bestuur van
o

Amsterdam, voor het jaar 1824; 1825 ... Amst., z.j. 12 . (31).
N a b e r , J o h a . W.A. Na XXV jaren 1898-1923. Het feminisme in zijnen bloei
en in zijne voleinding. Haarl., 1923.
o

N a m e n en woonplaatsen van de makelaars ... Amst., 1825. 12 . (31).
N e d e r l a n d -Z u i d -A f r i k a . Gedenkboek uitgegeven door de Nederlandsch
Zuid-Afrikaansche vereeniging, bij gelegenheid van haar vijftigjarig bebestaan
o

1881-1931. Amst., 1931. 4 . (42).
N e f f , F é l . Lettres de Félix Neff, missionnaire protestant en Suisse et dans les
Départ. de l'Isère et des Hautes-Alpes, formant, avec quelques additions, la seule
biographie complète qui ait paru sur ce prédicateur par A. Bost. T. I-II. Genève,
Paris, 1842. 2 dln. (33).
N o m m e r - e n p r e n t g e s c h e n k j e voor de Lieve Jeugd. Met 18 plaatjes.
3de dr. Amst., [1858]. (51).
o

N i j h o f f , M. De vliegende Hollander. Een waterfeestspel. Leiden, 1930. 4 .
O t t e m a , N a n n e . Friesche majolica. [Leeuwarden], 1920. M. illustr. (46).
O t t e m a , N a n n e . Bijdrage tot de uurwerkmakerskunst in Friesland. Met 14
illustr. [Leeuwarden], 1923. (46).
O t t e m a , N a n n e . Het oude zuivelbedrijf in het Friesch Museum. Met 12 afb.
[Leeuwarden, 1924]. (46).
O t t e m a , N a n n e . De beginperiode van de Friesche majolica. M. platen.
[Leeuwarden], 1926. (46).
O t t e m a , N a n n e . Geschiedenis van het goud- en zilversmidsbedrijf in Friesland.
Z. pl. en j. Geïll. (46).
O t t e m a , N a n n e . Korte beschrijving van het aardewerk in Friesland, in gebruik
van de 12e en 13e eeuw af tot in het midden van de 19e eeuw. [Leeuwarden, z.j.]
(46).
Overdruk uit: 96e Verslag v.h. Friesch Genootsch. voor geschied.,
oudheid- en taalkunde.
O z i n g a , M u r k D a n . Protestantsche kerken hier te lande gesticht 1596-1793.
Onderzoek naar hun bouw- en ontwikkelingsgeschiedenis. [Acad.] proefschrift
o

Leiden. Amst., 1929. Geïll. 4 . (41).
P a s s e n , R o b . v a n . Het gelaat der Vlaamsche steden. Antwerpen, 1930.
Steden en landschappen VI.
P a u l s , V. Bibliographie zur schleswig-holsteinischen Geschichte und Landeskunde
1928-29. Neumünster, 1930.
Zeitschr. d. Gesellsch. f. Schleswig-Holsteinische Geschichte.
Ergänzungsbd. I, Heft 1.
P e e t e r s , J. A l . 1889-1892. Voordrachten over de zedelijke en lichamelijke
gezondheidsleer der krankzinnigen. Moll, 1902. (16).
P e r r o n , E. d u . Voor kIeine parochie. (Cahiers van een lezer). Brussel, 1931.
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Standpunten en getuigenissen.
P e t e r s e n , K u r t . Die Reichsflaggen. Eine öffentlich-rechtliche Untersuchung.
Inaug.-Diss. Kiel. München, 1929.
P f e i l , H e i n r . Ernst en humor uit het leven van beroemde toonkunstenaars.
Geïll. Deventer, z.j. 2 dln. (49).
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[P h i l i p s J a c o b s z ., C a s p .] Verzaameling van alle de huizen en prachtige
gebouwen langs de Keizers- en Heere-grachten der stadt Amsteldam .... Te
Amsteldam, z.j.
Getrouw nagevolgd in steendruk en uitgeg. d. het Genootschap Amstelodamum,
met een voorbericht van het Bestuur en een historisch-topographische toelichting
door C.G. 't Hooft. Amst., 1900. fol. (2).
P i e r s o n J r ., J.L. De openstelling van Japan. Rede. Utrecht, 1930. (41).
P i e t e r ; of de gevolgen der onkunde. Een leerzaam, vermakelijk en nuttig
o

onderrigt voor kinderen. Uit het Hoogduitsch. Met pltn. Amst., 1822. 12 . (44).
P l e t t i n c k , L e o p . Studiën over het leven en de werken van Karel van Mander,
dichter, kunstgeschiedschrijver en schilder. 1548-1606. 2de verb. en verm. uitg.
Gent, Antw., 1887. (49).
P o l a k , H e n r i . Het kleine land en zijn groote schoonheid. Versierd met 87 afb.
van steden, dorpen, landschappen, wateren en de bijzondere schoonheid van
o

Nederland kenmerkende plekken. 2de dr. Amst., 1930. 4 .
P r e n t j e s - A l m a n a k voor kinderen; voor het jaar 1831. Met 15 plaatjes en
o

uitlegging derzelven in dichtmaat. Amst., [1830]. 12 . (51).
P r i m s , F l o r . Antwerpen in 1830. Nota's. Dl. I-II. Antwerpen, 1930.
P r i m s , F l o r . De reis van den St. Carolus, Kap. Cayphas 1724. Uit den tijd der
Oostendsche compagnie op de oorspr. stukken bewerkt, met illustr. door M.
Pauwaert. Antw., z.j.
P r i n s e n J. L z n ., J. Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis.
3de herz. dr. 's-Gravenh., 1928.
P r o c e s , S t i c h t e l y c k e n d e v e r m a k e l y c k , tusschen dry edellieden,
den eersten eenen dronckaert, den tweeden eenen hoereerder, ende den derden
eenen speelder (1658). Met een voorwoord en enkele woordverklaringen v.M. Sabbe.
Antw., 1926.
‘De seven sinjoren’.
R a a f , K.H. d e . Problemen der poëzie. Beschouwingen over de beginselen der
dichtkunst en het Nederlandsche vers van dezen tijd. Rotterd., 1930. (47).
R a k e r s , A r n . Grafschafter Volksreime und Sprichwörter. Zusammengestelt
und sprachlich erklärt. I. Theil: Die Sammlung Bentheim, [1930]. (48).
Das Bentheimer Land. Herausgeg. von H. Specht. V.
R a y , C. A l e x . v a n . De loods, de scheepstimmerman en het garnalenmeisje;
blijspel met zang. (Navolging). Amsterd., 1830. (44).
1e Deel: De vriendschap van twee broeders.
2e Deel: Vijftien dagen na de bruiloft.
R e d e v o e r i n g e n uitgesproken in de Vergadering ter behandeling van het
Wereld-vraagstuk van den Kalender-hervorming, gehouden op Zondag 15 Juni 1930
.... te Amsterdam en belegd door de Perm. Commissie t.d. Alg. Zaken v.h. Ned.-Isr.
Kerkgenootschap en d. de Hoofdcomm. t.d. Alg. Zaken v.h. Port.-Isr. Kerkgenootsch.
[Amst., 1930].
R e s o l u t i ë n der Staten-Generaal van 1576 tot 1609, bewerkt door N. Japikse.
10de deel. 1598-1599. 's-Gravenh., 1930.
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Rijks Geschiedk. Publicatiën. 71.
R e v i u s , J a c . Over-IJsselsche sangen en dichten. Uitgegeven met ongedrukte
gedichten vermeerderd en van verkl. aant. voorzien d.W.P.A. Smit. Het epos der
Godsgeschiedenis. Amst., 1930. (41).
R e y d i n g , A u g . Nieuwjaars-dialoog voor 1898. Amst., [1898]. (49).
R e y d i n g , A u g . Nieuwjaars-dialoog en wensch ... 1 Jan. 1899. Z. pl. en j. (49).
R e y d i n g , A u g . Nieuwjaarswensch in ‘Kloris en Roosje’. 1907-1909. Amst.,
1907-1909. 3 dln. (49).
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R e y d i n g , A u g . Nieuwjaarswensch voor 1912. Z. pl. en j. (49).
R e y d i n g , A u g . De doofpot. Revue in vijf bedrijven. Medewerker: M.M.
Kreukniet. Amst. Z.j. (49).
R e y d i n g , A u g . De operette-koningin. Blijspel in 4 bedrijven (7 tafereelen).
Amst., z.j. (49).
R e y d i n g , A u g . Wereldroes. Humoristische roman in dialogen. Amst., z.j. (49).
R i e m s d i j k , A.W.G. van. Een stem uit de bergen (Alleenspraak voor 'n vrouw).
Amst., z.j.M. portr. (49).
R o d e n b a c h , F e r d . Albrecht Rodenbach en de Blauwvoeterij, met de
verzameling zijner voordrachten, artikels, nota's ... I-II. Amst., 1909.
I. In het gesticht van Roeselare. II. Leuven.
R o l a n d H o l s t , A. Deirdre en de zonen van Usnach. [2de dr.]. Arnhem, [1928].
R o m b a u t s , E d w . Leven en werken van Pater Adrianus Poirters S.J.
(1605-1674). Bijdrage tot de studie der didactisch-moraliseerende letterkunde in de
XVIIe eeuw in Zuid-Nederland. Ledeberg-Gent, [1930].
Kon. Vlaamsche Acad. v. taal- en letterkunde.
R o m b o u t s , S. Zielkundige begrippen. Een inleiding in de psychologie vooral voor
opvoeders. 2de herz. dr. Tilburg, 1927. (50).
R o m b o u t s , S. Nieuwe banen in psychologie en pedagogiek. 4de, bijgew. dr.
Tilburg, 1931. (50).
R o m b o u t s , S. Katholieke pedagogiek. Dl. I. Het Kind. Tilburg, 1931. (50).
R o y e n , P. G e r l a c h . Kollewijn-spelling en taalwetenschap. Tilburg, 1930.
o

Opvoedkundige brochurenreeks. N . 35.
R o y e n , R. v a n . Beschrijving van de doop-, trouw-, begraafboeken,
overlijdensregisters enz. in de provincie Utrecht, dateerende van voor de invoering
van den burgerlijken stand. 's-Gravenh., 1930. (12).
R u i n e n , J a n . De oudste handelsbetrekkingen van Holland en Zeeland met
Engeland tot in het laatste kwartaal der XIVde eeuw. Acad. proefschr. Amst., 1919.
R i j d e r , S.T. Verdrukt Vlaanderen. De zware schuld van de Belgische regeering
tegenover Vlaanderen. Cappellen, 1928. (14).
o

R i j k s p o s t s p a a r b a n k , D e , 1881-1931. 's-Gravenh., 1931. M. illustr. 4 .
S a l o m o n s , A n n i e . Verhalen uit het verre oosten. Amst., 1930. (64).
S c h a c h t , S v e n . Schillers Wallenstein auf den Berliner Bühnen. Inaug.-Diss.
Kiel, 1929.
S c h i l l i n g , W i l h . C h r . A. Een proeve van stilistiek bij Ruusbroec ‘den
wonderbare’. Acad. proefschr. Nijmegen. Amst., z.j.M. portr.
S c h i l l i n g s , A n d r é [J.M.H.]. Proeve eener psychologie van dichter Guido
Gezelle. Voordracht. [Batavia, 1930]. (52).
S c h m a l , J. De kruidenier en zijn winkel. Leesboek voor school en huis. 4e dr.
Amst., 1873. (44).
S c h r y f - a l m a n a k , U t r e c h t s c h e , voor het jaar 1839 ... Utrecht, 1838. (31).
S c h r y f - a l m a n a k , Z w o l s c h e , voor het jaar 1839; 1844 .... Zwolle,
[1839-1843]. (31).
S c h u l t z e , R u d . De dwaasheden der mode. Vrij gevolgd naar het Duitsch.
Haarl., 1869. (49).
S e r r u r i e r , C. Descartes. Leer en leven. Met portret. 's-Gravenh., 1930. (54).
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S i m o n s - M e e s , J.A. Levensstroomingen. Tooneelspel in 3 bedr. Amst., 1917.
(49).
Nederlandsche Bibliotheek.
S l a u e r h o f f , J. Schuim en asch. Verhalen. Bussum, 1930.
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S l u y t e r m a n , K. Het huis van ouds genaamd Portugal te Delft, ingericht voor het
onderwijs in de decoratieve kunst a.d. Techn. Hoogeschool. Openingsrede. Met
afb. n. foto's. 's-Gravenh., 1917. (49).
S m i t , W.A.P. Folklore. Schetsen uit binnen- en buitenland. Zutphen, 1930.
S n e l l e m a n , J o h . F. Indische Kunst. Z. pl., [1930]. (55).
S n u i f , C.J. Verzamelde bijdragen tot de geschiedenis van Twenthe, bijeengebr.
door zijn dochter M.G. Snuif. Amst., 1930. M. portr.
S o p h o k l e s . Koning Oedipus. In Nederl. dichtmaat door H. van Herwerden
(Tekst volgens de opvoering te Utrecht in April 1891). Utrecht, 1891. (49).
S p e e n h o f f , J.H., Liedjes, wijzen en prentjes. Tweede en vijfde bundel. Rott.,
z.j. (49).
II. Met piano-begeleiding d.J. Schmier.
V. Met klavier-begeleidingen door W. Hutschenruyter.
S t a d s - A l m a n a k , O p r e g t e 's G r a v e n h a a g s c h e , voor het jaar 1824,
1825. (Tweede en derde jrg.). 's-Gravenh., z.j. (31).
S t a d s - A l m a n a k , 's-G r a v e n h a a g s c h e , voor het jaar 1842. 's Gravenh.,
1842. (31).
S t a d s - A l m a n a k , 's-Gravenh. stads- en residentiealmanak voor 1844-1845
en 1845-1846. 's-Gravenh., z.j. (31).
S t a d s - A l m a n a k , Nederlandsche residentie- en 's-Gravenhaagsche
stads-almanak voor 1848, 1850. 23e en 25e jrg. 's-Gravenh., z.j. (31).
S t e i n h ä u s e r , M a r t i n . Der Adel in Dithmarschen. Inaug.-Diss. Kiel, Heide,
1929.
S t e r c k - P r o o t , J o M. Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch
stadsbeeld. Haarl., 1930. M. pltn. (57).
S t o c k u m , T h . C. v a n . De Godsvoorstelling in den Duitschen minnezang vóór
Walther von der Vogelweide. Rede. Groningen, 1931. (58).
S t r e u v e l s , S t i j n [ps. van P.F.M. L a t e u r ]. De teleurgang van den waterhoek.
Amsterd., [1927].
S t u d e n t e n - a l m a n a k , L e u v e n s c h e , voor het schrikkeljaar 1828. Eerste
jaar. [Leuven, 1828]. (31).
S t u d e n t e n - a l m a n a k , U t r e c h t s c h e , voor het jaar 1825. Utrecht, [1825].
o

12 . (31).
S t u d e n t e n l e v e n , A m s t e r d a m s c h . Amst., 1930. (14).
S t u d e n t e n l e v e n , K a t h o l i e k en V l a a m s c h , te Leuven. Leuven, [1929].
(14).
o

Blauwvoetuitgaven n . 3.
S t y e v o o r t , J a n v a n . Refereinenbundel. Anno MDXXIV. Naar het Berlijnsch
handschrift integraal en diplomatisch uitgegeven d.F. Lyna en W. van Eeghem. II.
Antwerpen, [1930].
S u c h t e l e n , N i c o v a n . Le sourire de l'âme. Roman traduit du hollandais par
Félicia Barbier. Paris, 1930.
S u m a t r a 's Westkust in beeld. Uitgave [van het] Encyclopaedisch Bureau.
Weltevreden, 1920. M. 2 krtn.
S w a e n , M i c h . d e . Werken, uitgeg. door V. Celen met de medewerking van
C. Huysmans en M. Sabbe. Antw., 1930.
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IV: Het leven en de dood van Jesus Christus. II.
V: Verscheyden godtvruchtige en sedige rymwercken.
T e i r l i n c k , I s . Flora magica. De plant in de tooverwereld. Antwerpen, 1930.
T e m m i n k , J.A.J. VII Eeuwen Zwolsche geschiedenis. Met een voorwoord v.M.
Schoengen. Zwolle, [1930]. Met pltn.
o

T e r s t e e g , J. De uitgever en zijn bedrijf. Amst., 1930. 12 .
T i è r e , N e s t o r d e . Bloemeken. Drama in drie bedrijven. Brussel, 1884. (49).
T i è r e , N e s t o r d e . Gedichten. Hasselt, 1891. (49).
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T o o n e e l , H e t n i e u w , der Vuer-werken .... Samen gesteld door een Liefhebber
der selve Konst. 2den druk vermeerdert en verbetert. t'Amst., 1696. (49).
T o o n e e l s p e l e r s , O n z e . Portretten en biografieën, met afbeeldingen der
voornaamste tooneelspelers in één hunner karakteristieke rollen. Rotterd., 1899.
o

12 . (49).
T r e f o i s , C l . Het stroodekkersbedrijf (voornamelijk in Oost-Vlaanderen). Bijdrage
tot de studie van den huis- en hoevenbouw in Vlaanderen. Met een woord vooraf
van P. de Keyser. Aalst, 1930.
In: Oostvlaamsche Zanten, jrg. V, afl. 2-3.
T u y l l v a n S e r o o s k e r k e n , M. van. Agrippa d'Aubigné. Een vriend van Hendrik
IV. Haarlem, 1931. M. portr. (59).
T y d k o r t e r , D e v a n o u d s b e k e n d e n u t t i g e e n a a n g e n a m e , in
ledige oogenblikken; of Almanak voor het jaar 1845 door A. Hazelhoff. 33ste jrg.
o

Groningen, 1845. 16 . (31).
U h l e n b e c k , C.C. and R.H. v a n G u l i k . An English-Blackfoot vocabulary
based on material from the southern Peigans. Amst., 1930.
Verhandelingen d. Kon. Akad. v. Wetensch. te Amst. Afd. Letterk. N.R.
o

Dl. XXIX, n . 4.
U i l k e n s , J.A. Almanak tot nut en vergenoeging voor de onderscheidene standen
o

des maatsch. levens. Voor het jaar 1816. Groningen, z.j. 12 . (31).
U i t t r e k s e l s , K o r t e , uit merkwaardige land- en zeereizen, uitg. d.d. Maatsch.
tot Nut van 't Alg. 2e dr. Leyden, Devent., Gron., 1823. (44).
U n i v e r s i t e i t v a n P r e t o r i a , D e . Zuid-Afrika. Maandblad. Oct. 1930.
o

Amsterd., 1930. 4 .
V a l e r y , A. Curiosités et anecdotes italiennes. Paris, 1842. (33).
V a n d e r h e y d e n , J a n . Het thema en de uitbeelding van den dood in de poëzie
der late middeleeuwen en de vroege renaissance in de Nederlanden. Ledeberg-Gent,
[1930].
Kon. Vlaamsche Acad. v. taal- en letterkunde. Bekroonde werken.
V a n d e V e l d e , E d g . Vondel en de plastische kunsten. Ledeberg-Gent, 1930.
M. illustr.
Kon. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde.
V e n , D.J. v a n d e r . De Zuiderzee-film. Folkloristisch filmwerk in zes afdeelingen.
Z. pl., [1928]. Geill. (60).
V e r b u r g t , J a n W i l l e m . Levering van onroerende zaken te Leiden. Proefschr.
Leiden, 1930. (61).
V e r e n e t , G e o r g e C. Tooneel-herinneringen, 1888-1913. Amst., 1914. (49).
V e r h a l e n , T w i n t i g N o o r d - e n Z u i d -N e d e r l a n d s c h e , samengesteld
en ingeleid door Const. van Wessem. Utrecht, 1930.
V e r h o e v e n , B e r n . Guido Gezelle. Vader van het nieuwe Vlaanderen. Bij de
eeuwherdenking van zijn geboorte. 1830-1930. Utrecht, 1930.
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V e r m e u l e n , J o s . Geschiedkundig overzicht van de werking van het Alg.
Vlaamsch Hoogstudentenverbond sinds zijn ontstaan 1919 tot de viering van het
IIe lustrum 1929 ... Leuven, [1929]. (14).
Blauwvoetuitgaven.
V e r s l a g van het eeuwfeest en handelingen van de honderdste algemeene
vergadering der Maatschappij tot bevordering der toonkunst gevierd en gehouden
te Amsterdam van 5 tot 9 Juni 1929. [Amst.], 1930. (36).
V e r s l a g omtrent het Nederlandsch Leger-Museum over 1930. [Hattem, 1931].
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V e r t e l l i n g e n , V e r m a k e l i j k e e n g e e s t i g e , van Moeder de Gans, of
Sprookjes van het Rood Kousje. In één deeltje. Met 12 .. gekleurde plaatjes. Nieuwe
o

veel verbet. uitg. Amst., 1827. 12 . (20).
V e r w e y , A l b e r t . Toen de Gids werd opgericht.... Amst., 1897.
V e r w e y , A l b e r t . Stille toernooien. Amst., 1901.
V e r w e y , A l b e r t . Luide toernooien. Amst., 1903.
V e r z a m e l a a r . D e G r o n i n g e r , of Almanak voor het jaar 1838 en 1841,
o

van A. Hazelhoff. Groningen, z.j. 16 . (31).
V e r z a m e l a a r . A. Hazelhoff's Opregte Groninger Verzamelaar of Almanak
o

voor het jaar 1861. 45ste jrg. Groningen, z.j. 16 . (31).
V o l k e r . [p s e u d . v a n W.P. d e K o n i n g ]. Verzen, liedren en sonnetten.
Nieuwe bundel. Amst., 1910. (49).
V o l k s a l m a n a k , D r e n t s c h e . 1847. Elfde jaar. Koevorden, [1847]. Geïll.
o

12 . (31).
V o l u m e , T h e o d d ; or, Book of Variety: illustrated by two odd fellows, Rob.
Seymour and Rob. Cruikshank. The engravings by Sam. Slader. London, z.j. (53).
V o n d e l , J. v a n d e n . De werken, volledige en geïllustr. tekstuitg. in 10 dln.
Dl. IV. 1640-1645. Amsterd., 1930.
V o n d e l , J. v a n d e n . De volledige werken, bezorgd en toegelicht d.H.C.
Diferee. Dl. III-IV. Utrecht, 1930.
V o n d e l , J. v a n d e n . Poëzy of verscheide gedichten, Byeen vergadert,
vermeert, en op een nieuw overzien. Mitsgaders een Aenleidinge ter Nederduitsche
Dichtkunste. t'Amst., 1650. (27).
Voorin: Opdracht aan Garbrecht Hooft met drie versregels in hs. v. Vondel.
V o n d e l , J. v a n d e n . Gysbrecht van Aemstel. Treurspel. Nu voor de eerste reize
van woord tot woord gedrukt, gelijk het op den Amsterdamschen Schouwburg
gespeeld wordt. T'Amsteldam, 1729.
V o n d e l , J. v a n d e n . Kruisbergh. Op Musyck gebraght. In partituur gebracht
en van een inleiding voorzien door A. Smijers. Amst., 1931.
Uitg. XLII v.d. Vereeniging voor Nederl. Muziekgeschiedenis.
V o o r - 1 8 3 0 - N a . Een bundel opstellen en gedichten. Met 13 platen. In opdracht
o

van ‘den Dietschen Bond’, uitgegeven. Santpoort, 1930. 4 .
De Dietsche Gedachte 4e jrg., No. 10-12.
V o o y s , C.G.N. d e , J.H. v a n d e n B o s c h e n D.C. T i n b e r g e n . Letterkundig
leesboek voor H.B.S., Gymnasia en Kweekscholen. Dl. I. 3de dr. bew. d.J.H. van
den Bosch en C.G.N. de Vooys. Gron., 1930. (7 en 62).
V o s , I s a a c d e . Iemant en niemant, gerijmt door I. de Vos. De sevenste druck.
t'Amst., 1699. (49).
V r e e s e , W. d e . Sint Augustinus in het Middelnederlandsch. Uit de Bibliotheca
Neerlandica Manuscripta.
Overdruk uit: Miscellanea Augustiniana.
V r i e s , J a n [P.M.L.] d e , De Germaansche oudheid. Haarl., 1930. Geïll. (63).
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V r i e s , J a n [P.M.L.] d e , Contributions to the study of Othin especially in his
relation to agricultural practices in modern popular lore. Helsinki, 1931. (63).
F.F. Communications. No. 94.
V r i e s , M a u r i t s d e . Het web. 'n SchildersIeven. Rotterd., 1929.
V r i e s , T h e u n d e . Westersche nachten. Bekroond met de Domprijs voor
o

poezie 1930. Utrecht, 1930. 4 .
V i j v e r , C. v a n d e r . Jaarboek der stad Amsterdam voor 1830-'32, 1834.
Amsterdam, 1830-'34. (31).
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W a e l e , F e r d . J. d e . Romeinsch Nijmegen. Rede. Nijmegen-Utr., 1931.
W a g n e r , J.C. Mecklenburgsche troepen in Nederlandschen dienst 1788-1796.
o

Bijdrage tot de geschiedenis der Mecklenburgsche regimenten N . 89 en 90, bewerkt
naar brieven en gedenkschriften van Gl. O.B. von Pressentin, diens gemalin en
zoon en andere Nederl. en Mecklenb. bescheiden. M. portr. en krtn. 's-Gravenh.,
1901.
W a l c h , J.L. (B o e k e n w u r m ). Uit de levensgeschiedenis van woorden.
Zutphen, 1928.
W a l c h , J a n . Galatea en Hans Bril. Met teekeningen van E. van Hoogstraten.
Amst., 1931. (65).
W a l l e r , H.F. Korte geschiedenis van de rhetorijkkamer ‘Trou moet blycken’,
voorgedragen door den faktor H.F. Waller op 19 November 1903 bij de viering van
haar 400-jarig bestaan. Haarlem, 1904. Met pltn.
W a l l i s , A.S.C. [pseud. v. A d è l e O p z o o m e r ]. Gedachten uit de werken van
-, verzameld door C.J. Wijnaendts Francken. Haarl., 1915.
W a l s c h a p , G e r a r d . Adelaïde. Rotterd., 1929.
W a l v i s c h v a a r t e n , overwinteringen en jachtbedrijven in het hooge noorden
1633-1635, zes teksten verzameld en van aant. voorzien door S.P. L'Honoré Naber.
Utrecht, 1930. Met pltn.
o

Herdrukken v.d. Maatschij. der Nederl. Letterkunde. N . 4.
W e h r l i , G.A. Die Wundärzte und Bader Zürichs als zünftige Organisation.
Geschichte der Gesellschaft zum Schwarzen Garten. Mit 105 Abb. Zürich, 1931.
Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich. Bd. XXX, Heft. 8.
W e i s s e n t h u r n . Duitsche trouw, tooneelspel; naar het Hoogduitsch door M.G.
Engelmann en J.H. Raske. Amst., 1810. (49).
W e s t B r a b a n t , door J. Lindemans en St. Leurs met de medewerking v.P.
Lindemans e.a. met een inleiding van F. van Cauwelaert. Antwerpen, z.j.
Steden en landschappen IV.
W e t b o e k , B e l g i s c h , van strafrechtspleging uit het Fransch vertaald door Paul
o

Bellefroid. Hasselt, 1909. 12 . (5).
W e t b o e k , B e l g i s c h , van strafrecht zooals het tot op 1 Juni 1924 is gewijzigd
o

en aangevuld, uitgegeven door J.H.P. Bellefroid. 2e herz. dr. Hasselt, 1924. 12 .
(5).
W i l b r i n k , G.G. (Sr. M a r i e J o s e p h a ). Das geistliche Lied der Devotio
Moderna. Ein Spiegel niederländisch-deutscher Beziehungen. Acad. proefschr.
Nijmegen, 1930.
W i t t H u b e r t s , F r . d e . Vreemde levens en raadselachtige gebeurtenissen.
Bandteek. v. Epple. Amst., z.j. (49).
W i t t e r t v a n H o o g l a n d , E.B.F.F. De afstammelingen vau prins Frederik
Hendrik van Oranje's erkenden zoon Frederik van Nassau, 1 en heer van Zuylesteyn.
o

's-Gravenh., 1909. Geill. 4 . (66).
W i t t e r t v a n H o o g l a n d , E.B.F.F. Politieke redevoeringen. 's-Gravenh.,
1926. (66).
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W i t t e r t v a n H o o g l a n d , E.B.F.F. Opstellen en redevoeringen over sociale
verzekering. Haarlem, 1929. (66).
W o o r d e n b o e k , N i e u w N e d e r l . b i o g r a f i s c h , onder redactie van P.C.
Molhuysen, P.J. Blok en F.K.H. Kossmann. Dl. VIII. Leiden. 1930.
W o u d e , J o h a. v a n [pseud. v.S.M.C. v a n W e r m e s k e r k e n - J u n i u s ].
Verwante zielen. 2de dr. Amst., 1892. (49).
W u m k e s , G.A. Stads- en dorpskroniek van Friesland. I (1700-1800).
Leeuwarden, 1930.
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W i j h e -S m e d i n g , A l i e v a n . De ontmoetingen van Rieuwertje Brand. Rotterd.,
1929.
Z e g g e l e n , M a r i e C. v a n . Twee Amsterdamsche joffers. Familiegeschiedenis
in Vondel's kring. Met illustr. van Lizzy Ansingh. Amst., [1930]. (67).
Z w a a r d e m a k e r , D i r k . Dichtproeven, nagelaten door - te Zaandam. Alleen
gedrukt voor naastbestaanden en vrienden. Z. pl., [1840]. (33).

Overdrukken.
M.A. van Andel (13 stuks). - F. Baur (7 stuks). - H. Beckering Vinckers (2 stuks). P. Bellefroid (4 stuks). - D. van Blom (2 stuks). - E.C.G. Brünner (5 stuks). - C.P.
Burger Jr. - A. Coert. - A. van Doninck (7 stuks). - Th. Dorren. - J.L.M. Eggen van
Terlan. - B. de Gaay Fortman (2 stuks). - A.A. Ganderheyden (20 stuks). - J. Gessler.
- A. Goslinga (2 stuks). - A. Hoynck van Papendrecht. - M.E. Houck. - E. Jaspar. C.J. van der Klaauw. - L. Knappert. - R.M. Koesoemadinata. - F. Kossmann (4
stuks). - M.E. Kronenberg (3 stuks). - J. Kunst. - M.G.A. de Man. - S.W.F. Margadant.
- E.J.W. Posthumus Meyjes. - J.F. Snelleman. - J.F.M. Sterck (2 stuks). - Z. Stokvis.
- C.C. Uhlenbeck. - D.J. van der Ven. - H. Ph. Visser 't Hooft. - W. de Vreese (83
stuks). - E. Wadstein (2 stuks). - C.J. Welcker (4 stuks). - E. Wiersum (4 stuks). R. Zuidema.
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Bijlage IV.
Rekening en Verantwoording van den Penningmeester, over het jaar
1930.
A. Algemeene rekening.

I.

Ontvangsten.
Saldo der rekening over
1929

5

ƒ 4216,78

II.

Ontvangsten behoorende ƒ 49,88
tot vorige dienstjaren
(contributies)

III.

Opbrengst van bezittingen, ƒ 865,93
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 1048,60
van der Hoogtprijs en
gekweekte rente

V.

Verkoop van Handelingen ƒ 4,50
en Levensberichten

VI.

Contributiën 1930/31

VII.

Bijdragen in de kosten van ƒ 26,15
inning contributiën

VIII.

Aflossing uitgeloot effect

ƒ 5928,83

ƒ 498,35
______

Totaal der ontvangsten

5

ƒ 12639,02
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I.

Uitgaven.
Uitgaven behoorende tot
het vorige dienstjaar

ƒ 36,25

II.

Kosten van bestuur

ƒ 1897,17

III.

Kosten der algemeene en ƒ 255,09
maandelijksche
vergaderingen

IV.

Kosten der vaste
Commissiën

ƒ 47,70

V.

Kosten van geschriften,
door de Maatschappij
uitgegeven

ƒ 2112,35

VI.

Kosten der Bibliotheek

ƒ 1942,62

VII.

Bijdragen: aan het
ƒ 150,Vondel-Museum ƒ 5.-; aan
de Boekencommissie
v.h.A.N.V. ƒ 10.-; aan het
Openlucht-Museum ƒ 5.-;
aan het Nederl. Comité v.
Geschiedk. Wetensch. ƒ
25.-; aan vier huldigingen
ƒ 105.-

VIII.

C.W. van der Hoogtprijs

ƒ 1000,-

IX.

Werkzaamheden ten
behoeve v.h.
legaat-Verdam

ƒ 40,60

X.

Belegging van gelden

ƒ 508,04

5

______
Totaal der uitgaven

ƒ 7989,82

Recapitulatie.
Totaal der ontvangsten

ƒ 12639,02

Totaal der uitgaven

ƒ 7989,82

5

5

5

______
Batig saldo van het
dienstjaar

ƒ 4649,20

Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd Bestuurslid en het gecommitteerd
lid buiten het Bestuur:
(w.g.) PH. S. VAN RONKEL.
(w.g.) J.H. KRAMERS.
W a s s e n a a r , 21 April 1931.
Aldus opgemaakt door den Penningmeester:
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(w.g.) J. HEINSIUS.
W a s s e n a a r , 2 April 1931.
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Rekening en Verantwoording van den Penningmeester, over het jaar
1930.
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 40,75
over 1929

Vlottend.
ƒ 677,77

5
Rente van het
ƒ 74,16
Fonds:
1/2 jaar rente van ƒ
24000 Inschr.
Grootb. Nat. Schuld
2 1/2%

ƒ 222,48

1/2 jaar rente van ƒ ƒ 74,47
24100 Inschr.
Grootb. Nat.
Schuld. 2 1/2%

ƒ 223,42

Rente van op
Leidsche
Spaarbank belegde
kasgelden

ƒ 33,22

5

______
Totaal der
ontvangsten

______
5

ƒ 189,38

5

ƒ 1156,89
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I.
II.

Uitgaven.
Belegging van
gelden

Kapitalisatie.
ƒ 129,24

Vlottend.

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

ƒ 71,87

aan D.J.v.d. Ven,
voor filmopneming

ƒ 200,-

aan de
Dialectencommissie
der Kon. Akad. van

ƒ 100,-

5

ste

Wetensch., 1 van
vijf jaarlijksche
subsidies
______

______

Totaal der uitgaven ƒ 129,24

ƒ 371,87

Recapitulatie.
5
Totaal der
ƒ 189,38
ontvangsten

ƒ 1156,89

Totaal der uitgaven ƒ 129,24

ƒ 371,87

______
Batig saldo van het ƒ 60,145
dienstjaar

5

5

5

______
ƒ 785,02

Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd Bestuurslid en het gecommitteerd
lid buiten het Bestuur:
(w.g.) PH.S. VAN RONKEL.
(w.g.) J.H. KRAMERS.
W a s s e n a a r , 21 April 1931.
Aldus opgemaakt door den Penningmeester
(w.g.) J. HEINSIUS.
W a s s e n a a r , 2 April 1931.
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Bijlage V. Verslag der commissie voor taal- en letterkunde.
In het afgeloopen genootschapsjaar heeft de Commissie acht maal vergaderd, onder
voorzitterschap van den heer Heinsius; secretaris was de heer Muller.
Het reeds door Uwen Voorzitter herdachte overlijden van den heer Boekenoogen
was inzonderheid voor onze Commissie een gevoelig verlies. Sedert 1896 zonder
tusschenpoozen lid, heeft hij al dien tijd onze Commissie niet alleen verplicht door
zijne steeds heldere en degelijke adviezen bij de beoordeeling van voor het Tijdschrift
ingekomen bijdragen en door verschillende mededeelingen uit den schat zijner rijke,
zéér veelzijdige kennis; maar ook, vooral, heeft hij zich verdienstelijk gemaakt als
de aanstichter der reeks herdrukken van Nederlandsche volksboeken, door onze
Maatschappij sedert 1902 uitgegeven; van welke hij er zelf niet minder dan zeven
met de hem eigene, uiterst nauwlettende zorg bewerkt en een achtste onvoltooid
nagelaten heeft. En ook in de andere reeks herdrukken, van populaire geschriften,
heeft hij door zijne schrandere critiek en scherp toezicht een belangrijk aandeel
genomen: de vier tot dusverre verschenen geschriften danken zeer veel aan zijne
medewerking.
Nu de voorlaatste wetswijziging bij art. 55 niet heeft voorzien in het geval eener
tusschentijds openvallende plaats in de vaste Commissiën, heeft de
Maandvergadering van December jl., op ons, door het Bestuur overgenomen,
voorstel hetgeen in art. 27 der Wet ten aanzien van tusschentijds in het Bestuur
openvallende plaatsen bepaald is ook op de vaste Commissiën toepasselijk
verklaard, en dienvolgens, ter vervulling der vacatures, ontstaan door het overlijden
van den heer Boekenoogen, tijdelijk, tot aan de eerstvolgende Jaarlijksche
Vergadering, tot lid onder Commissie benoemd den heer W.L. de Vreese; straks
zal U ter vaste benoeming, een tweetal worden voorgedragen.
De Commissie heeft eenmaal aan het Bestuur advies uitgebracht over de
ondersteuning eener beraamde uitgave op haar gebied.
Van het door de Maatschappij uitgegeven, door onze Commissie geredigeerde
ste

Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde is het 49 deel in 1930
gereedgekomen; sindsdien is, ten gevolge van ziekten ter drukkerij, nog slechts
ste

één verdere aflevering verschenen. Toch zal, naar wij vertrouwen, dit deel, het 50 ,
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als steeds, in den loop van dit kalenderjaar voltooid zijn. Het zal vergezeld gaan
van een register op de deelen XXVI-L, dat reeds bijna geheel voor den druk gereed
ligt, en waaruit moge blijken dat de Maatschappij door de uitgave, sedert 1881, van
dit tijdschrift aan de Nederlandsche philologie, met name aan de taal- en letterkunde,
een belangrijken dienst bewezen heeft en bewijst. De Commissie gevoelt zich
verplicht hieraan een woord van hulde en dank toe te voegen aan haar medelid
Beets, die sedert 1890, nu reeds 41 jaren lang, met volijverige zorg, en zonder
eenige belooning, het secretariaat der Redactie, met al zijne beslommeringen van
briefwisseling en drukproeven, heeft bekleed.
Tot lid der subcommissie voor de uitgaven werd, voorloopig, de heer De Vreese
benoemd. Wat die uitgaven betreft zij vooreerst in herinnering gebracht dat van de
reeks herdrukken van populaire geschriften no. 1, het vermaarde Journael van
Willem IJsbr. Bontekoe, in tweeden, door den heer Hoogewerff zorgvuldig herzienen,
herdruk, en no. 4, de bundel Walvischvaarten, overwinteringen en jachtbedrijven in
het Hooge Noorden, door den heer L'Honoré Naber bewerkt - van welke herdrukken
U op de vorige Jaarlijksche Vergadering de eerste exemplaren vertoond zijn - in het
najaar het licht hebben gezien.
In de nalatenschap van den heer Boekenoogen werden o.a. aangetroffen negen
reeds geruimen tijd afgedrukte vellen van den hierboven bedoelden herdruk, no. 3
der Nederlandsche Volksboeken, t.w. van den Ridder metter Swane; van welken
herdruk hij de bewerking almede op zich genomen, doch - gestuit op voorshands
onoplosbare vraagstukken omtrent de eigenlijke herkomst van dit volksboek, en
ongewend en ongezind om eenig werk in onvoltooiden staat in 't licht te geven gestaakt had. Op uitnoodiging onzer Commissie, die een langer uitstel dezer uitgave
onwenschelijk achtte, heeft nu haar secretaris, hoezeer welbewust van de
onvermijdelijke oneffenheden en leemten dezer voortzetting van eens anders werk,
met behulp der door den heer Boekenoogen nagelaten drukproeven en schriftelijke
aanteekeningen, deze uitgave zoo goed mogelijk tot een einde gebracht; hierbij o.a.
gesteund door de welwillende hulp van den besten kenner dezer stof, Dr Blöte te
Tilburg, wien ook hier onze oprechte dank worde betuigd. Het nog ontbrekende
vervolg en slot dezer uitgave is thans afgedrukt; wij hebben het genoegen U hierbij
het eerste exemplaar ter bezichtiging aan te bieden.
In onze vergadering zijn ten slotte de volgende wetenschappelijke mededeelingen
gedaan.
o

De heer Beets: 1 het taaleigen van het eiland Tessel, in 't bijzonder het woord
o

ceen, waterloop; 2 eene Italiaansche vertaling der Camera Obscura.
o
De heer Heinsius: 1 de uitlegging van verschillende plaatsen uit Huygens'
o
Hofwijck; 2 de inlassching, in het Nederlandsch, eener d tusschen liquida of nasaal
en eene volgende r.
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o

o

De heer Kern: 1 mnl. vervondert bij Maerlant; 2 de herkomst van het Mnl. bnw.
o

gheles; 3 nnl. iets en niets.
o
De heer Knuttel: 1 de uitlegging van verschillende plaatsen uit Roemer Visscher's
o
Brabbeling; 2 de etymologie van nnl. (be)smeuren.
o
o
o
De heer Van der Meulen: 1 nnl. stekan; 2 nnl. smaasje; 3 de verbinding wilde
zee en de naam Noordzee.
o
o
De heer Muller: 1 de bronnen van Hooft's Baeto; 2 de herkomst van den
plaatsnaam Batavia.
o
o
De heer De Vries: 1 het Oudnoordsche godenpaar Fjrgyn en Fjrgynn; 2 de
herkomst der riviernamen Rijn en Maas.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1931

75

Bijlage VI. Verslag der commissie voor geschied- en oudheidkunde.
De Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde vergaderde bij de Leidsche en
Oestgeestsche leden aan huis op 25 September, 30 October, 27 November 1930,
29 Januari, 26 Februari, 26 Maart en 30 April 1931.
Voorzitter bleef de heer Bijleveld terwijl de heer De Gelder secretaris werd in
plaats van den heer Van Blom.
De commissie voegde aan haar buitengewone leden toe: de heeren Bijvanck en
Fockema Andreae.
De volgende leden bespraken de achter hun namen volgende onderwerpen:
De Blécourt over opschriften in de Martinikerk te Groningen en in de kerk te
Appingedam; over het poortrecht en de pacht met den houw te Leiden;
Bijleveld over de handschriftenverzameling in de abdij van Admont in Oostenrijk;
over de in 1810 ontdekte grafkelder in de protestantsche kerk te Vechel; over de
herkomt van den naam der familie Sweers; over de overheersching der
gereformeerde kerk in de graafschap Zutphen tot in de XVIII eeuw; over een bul
van paus Paschalis uit het jaar 1104; over het voorkomen van dubbele voornamen
in de middeleeuwen;
Bijvanck over Noord-Nederlandsche miniaturen in een getijdeboek uit een
verzameling te Cambridge; over een plaats uit Caesar's De bello gallico in
Beckmann's Geographie und Ethnographie; over de vermoedelijke invloed van
Scaliger op de werken van Franciscus Junius en Meursius;
Colenbrander over de betrekkingen tusschen den Prins van Oranje en de fransche
uitgewekenen in de eerste jaren na 1815; over George d'Anthès baron van
Heeckeren's rol in de fransche revolutie;
Eekhof over een onuitgegeven handschrift van Acquoy; over de Nederlandsche
kolonisatie in Amerika (1846-'49); over een plaats in den Heidelbergschen
Catechismus betreffende de mis; over de herkomst van de spreuk: ‘In necessariis
unitas, in non necessariis libertas, in omnibus caritas’;
Fockema Andreae over het ontstaan der stad Gouda; over berichten in stukken
uit het Rijnland's Archief betreffende de onderwaterzetting van Holland en Utrecht
in 1672;
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Kleyntjens over de rechtspositie van Nederlanders, burgers van den Vaticaanschen
staat; over de geschiedenis der stichting ‘Duinzicht’ te Oestgeest; over een bericht
in de brieven van Philips Willem van Oranje aangaande den schedel van de heilige
Elisabeth;
Knappert over een naamlijst van Westindische studenten aan de Universiteiten
van Leiden, Utrecht, Groningen en Harderwijk, ingeschreven van 1701-1813; over
het leven van den Londenschen predikant Simeon Ruitingh;
Krom over de behandeling van de geschiedenis van onze Oost in een
Amerikaansch werk van Steiger, Beyer en Benitez, A history of the Orient;
Meyers over de wijze, waarop in het openbaar geveild wordt.
Den vooravond der jaarvergadering handelde jhr dr P.J. van Winter over: ‘De
verkoop van Louisiana in 1803’.
De Franschen zijn nog steeds niet verzoend met de gedachte dat zij Louisiana
hebben prijsgegeven en hun roeping als cultuurbrengers hebben verloochend. De
Amerikanen beginnen met den aankoop van het gebied ten W. van de Mississippi
hun tijd van machtsontplooiing. Maar hoe hebben de leidende tijdgenooten den
verkoop van Louisiana beschouwd?
In Frankrijk heeft men inderdaad ook toen het prijsgeven van den kolonialen
machtsdroom pijnlijk gevoeld, maar Bonaparte's zin voor de werkelijkheid heeft er
de noodzakelijkheid van erkend. Louisiana moest verkocht worden vóór de
Engelschen er zich van konden meester maken; de Ver. Staten met dat grondgebied
uitgebreid zouden mettertijd een tegenwicht tegen Engeland kunnen vormen.
In Amerika is men door den inhoud van het tractaat met Frankrijk verrast. Hoewel
de voortrekkers al eenigen tijd over de Mississippi aan het voortdringen waren,
hadden alle officieele wenschen steeds aan de grensrivier halt gehouden. Toen het
er bekend was geworden, dat de Spaansche regeering Frankrijk uitzicht op Louisiana
had gegeven, waren de verantwoordelijke leiders niet in staat geweest met vastheid
een gedragslijn te trekken. Zij hadden de rechten van de Amerikanen op vrije vaart
langs de Mississippi voor de toekomst trachten te waarborgen, maar zij hadden de
oogen eigenlijk moedwillens gesloten voor de gevaren die voor de onafhankelijkheid
en de zelfstandigheid van de republiek opgesloten lagen in een Fransch-Engelsche
antagonie op Amerikaanschen bodem.
Toen bekend werd wat de Amerikaansche gezanten in Parijs buiten hun boekje
hadden tot stand gebracht, ontstond hevig verzet onder de Federalisten van het
commercieëele Noord-Oosten, voor wie elke uitbreiding naar het Westen
vermindering van invloed beteekenen moest. Dat lag in de lijn van hun politiek.
Onder de Republikeinen, de regeeringspartij, die Thomas Jefferson tot President
had gekozen, werden constitutioneele bezwaren gehoord tegen een verdrag, dat
nieuw grondgebied aan de Unie
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toevoegde en burgerrecht beloofde aan vreemdelingen. De agrariërs echter, die in
de Republikeinsche partij den toon aangaven, wilden er niet van hooren, dat men
de kans op overvloed van ongerept land zou laten glippen en Jefferson koos hun
zijde o.m. omdat hij in een toekomst met Louisiana als Amerikaansch grondgebied
de mogelijkheid zag van een republikeinsche democratie, in veredelend contact
met de natuur en afgewend van het oude Europa, dat de idealen van de Fransche
revolutie verloochende.
Tot slot stond spreker nog stil bij de financiering van de transactie, die onder
leiding van de Engelsche firma Baring op de Londensche en Amsterdamsche
geldmarkten geregeld werd. Hij wees er op, dat hier voor het eerst een groote
Amerikaansche affaire niet door Amsterdamsche bankiers zelfstandig werd
behandeld en zocht daarvoor een verklaring te vinden in de diepwortelende
handelsbetrekkingen van Engeland met Amerika tegenover de veel vlakker
wortelende relaties der Amsterdammers, die zich eenzijdig met kapitaalsvoorziening
bezig hielden. Dat de firma Baring in 1803 ook de leiding in handen nam bij groote
de

leeningen, had voor de 19 eeuw ver strekkende gevolgen, want het zou ditzelfde
bankiershuis zijn, dat later aan de Amerikanen de middelen verschafte voor de
economische outilleering van het pas gekochte Louisiana. En merkwaardigerwijs
zou dat geld evenals in 1803 voor een belangrijk deel door Nederlandsche beleggers
worden beschikbaar gesteld.
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Bijlage VII. Verslag van de commissie voor schoone letteren.
De Commissie voor Schoone Letteren vergaderde in het afgeloopen jaar eenmaal
te Leiden, en toonde zich mismoedig, zoowel door den geringen oogst aan nieuwe,
opmerkelijke boeken die in aanmerking konden komen voor den C.W. van der
Hoogt-prijs, als door de critiek op vorige toekenningen van dien prijs, waaraan zij
heeft blootgestaan. Hoe zij meende zich dit maal van haar taak te kwijten, vindt men
elders (in Bijlage IX) vermeld.
Verder heeft de Commissie zich bezig gehouden met de juiste formuleering der
voorwaarden verbonden aan den nieuw in te stellen prijs.
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Bijlage VIII. Voordracht tot toekenning van den ‘prijs voor
meesterschap’.
De Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde heeft in haar laatste vergadering
besloten met alle stemmen uitgezonderd één om het Bestuur voor te stellen den
‘Prijs voor Meesterschap’ ten bedrage van ƒ 1000.- toe te kennen aan dr A.E. van
Giffen, den schrijver van
De Hunnebedden in Nederland (1927),
Die Bauart der Einzelgräber in den Niederlanden (1930).
De Commissie heeft gemeend, dat zij in géén geval een harer leden mocht noemen
als gerechtigd tot het ontvangen van dezen prijs.
Zij heeft voorts in haar waardeering van het werk van dr van Giffen boven dat van
andere soortgelijke, overwogen dat dr van Giffen behalve de voorbeeldige ordening
van de stof en de voortreffelijke wijze van publicatie zijner geschriften, eerst ook
heeft moeten zorgen voor al het materiaal, dat hij bestudeerd heeft en dat hij heeft
moeten opdelven en nasporen. Dit laatste, met zoo groote ijver, volharding en
nauwkeurigheid uitgevoerd, geeft een bizondere beteekenis aan de werken van dr
van Giffen, die recht heeft op de erkentelijkheid van allen, die belang stellen in de
vroegste geschiedenis van ons land.
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Bijlage IX. Voordracht tot toekenning van den ‘C.W. van der
Hoogt-prijs’.
De Commissie voor Schoone Letteren, bijeengekomen te Leiden in een vergadering
op 7 Maart 1931, adviseert het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde den ‘C.W. van der Hoogt-prijs’ voor dit jaar toe te kunnen aan het werk
‘Het fregatschip Johanna Maria’ door Arthur van Schendel.
Tot deze voordracht is niet dan na levendige gedachtenwisseling, maar ten slotte
toch met algemeene stemmen en toen met de meeste aandrang besloten. De te
berde gebrachte bezwaren golden niet de hoedanigheid van het werk, dat door allen
om 't meest werd geroemd, maar betroffen, gelijk voor de hand ligt, in de eerste
plaats den leeftijd van den schrijver, die, schoon men in onze Maatschappij immer
verkeerd zal doen iemand reeds oud te noemen wegens een vijftigtal verstreken
jaren, in den meest gebruikelijken zin inderdaad niet meer tot de jeugdige schrijvers
kan gerekend worden, wier aanmoediging bij wijlen C.W. van der Hoogt, zij het niet
bij uitsluiting, maar toch als voorname bijkomstigheid, voor den geest zweefde, toen
hij tot de stichting van den prijs overging. Ofschoon een vastgestelde, fatale
leeftijdsgrens nog tijdens het leven van C.W. van der Hoogt uitdrukkelijk uit de
statuten van den prijs werd verwijderd, en ofschoon de Commissie had kunnen
volstaan zich op de bekroning van Aart van der Leeuw, een generatie-genoot van
Van Schendel, als op een praecedent te beroepen, blijft de Commissie de meening
toegedaan, dat bij haar overwegingen, naast de letterkundige waarde van het werk,
de leeftijd van den schrijver wel degelijk het belangrijkste element behoort te vormen
waarmede rekening moet worden gehouden; en dit beginsel, waarvan zij stellig
meent, dat het bij twijfel tusschen twee werken van nagenoeg dezelfde letterkundige
waarde den doorslag zal moeten geven, heeft haar ook dit jaar bij het vaststellen
harer voordracht tot leiddraad gestrekt. Zij meende echter tevens, dat het
vóóroordeel, waartoe een bekende naam onwillekeurig aanleiding geeft, niet tot
vooróórdeel mocht ontaarden, en dat Letterkunde er wel in de eerste plaats voor
heeft te zorgen dat de letter, ook die eener wet, den geest niet doodt.
Want de stichter heeft, naar het inzicht dat U, hopen wij, zult deelen, meer gedaan
dan een financieele daad; hij heeft, door
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het beleid van zijn nobele vrijgevigheid aan de Maatschappij der Letterkunde toe te
vertrouwen, met goed recht verwacht dat de bekroning elk jaar evenzeer een
geestelijke aanmoediging, een richtsnoer voor de moderne letterkunde zou gaan
beteekenen. De Commissie acht zich in het bizonder verantwoordelijk voor het
prestige, dat, tot haar groote voldoening, gebleken is van de toekenningen door de
Maatschappij uit te gaan en zij zou zich in haar taak tekort geschoten achten,
wanneer zij haar werkzaamheden slechts bepaalde tot een wikken en wegen van
vaak met letterkunde niets uit te staan hebbende producten van jeugdige scribenten,
waar aanmoediging slechts het verkeerde gevolg zou kunnen hebben de
opgeblazenheid nog maar te vergrooten. Wij volgen niettemin deze bewegingen
met oplettendheid, wij worden er ongetwijfeld door geholpen ons een helderder
denkbeeld te vormen van hetgeen moderne litteratuur, in den waren zin dier beide
woorden, in een tijd van actualiteitsbejag als de onze zou kunnen beteekenen, en
wij achten het onzen voornaamsten plicht tegenover den stichter, tegenover U en
tegenover de waardigheid der Nederlandsche letterkunde in het algemeen, om
jaarlijks hier een boek ter tafel te brengen, dat, gesteund door een milden gever, op
den voorgrond gesteld door de uitspraak eener strenge jury, door de Maatschappij
met gerustheid aan de waardeering van het Nederlandsche volk opgedragen,
kenmerkend mag genoemd worden voor onze moderne beschaving zooals deze
zich in letterkundige verschijnselen uitdrukt. Doet zich bij de jongste
schrijversgeneratie zulk een boek niet voor, dan zijn wij genoopt met het nadrukkelijk
gewicht van ons advies te wijzen op een werk uit de naast-oudere generatie, waarin
moderniteit naar ons inzicht in zulke sterke mate aanwezig is, dat er een heilzame
en opwekkende kracht voor onze huidige letterkunde van zal uitgaan.
Het werk van Arthur van Schendel voldoet ten zeerste aan dezen hoogen eisch.
Het zou, meent de Commissie, niet anders dan onbillijk zijn om een schrijver, die
zich door zijn jeugdwerken ‘De zwerver verliefd’ en ‘De zwerver verdwaald’ terecht
reeds een groote bekendheid verwierf, maar die door menig minder werk van later
jaren evenzeer terecht weder uit de publieke belangstelling verdween en in
vakkringen nog slechts van een taaie, tanende reputatie bleef genieten, thans, nu
hij tevoorschijn treedt met een arbeid die niet alleen als een product van persoonlijke
hernieuwing en verjonging van zijn schrijversbloed, maar die vooral als een
voorbeeldig bewijs ons volk kan worden voorgehouden, dat ook in het Nederlandsch
moderne taal en modern gevoelsleven kunnen samenliggen zonder elkaar te
verwilderen en afbreuk te doen, het zou onbillijk zijn om van des schrijvers vroegere
deugden, waar het de toekenning van dezen prijs betreft, een tegenwoordigen nood
te maken. Dan make men nog eerder van den nood der tusschenliggende jaren
een heden geldende deugd, en men verklare dat Van Schendel, de ‘Zwervers’ en
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enkele prachtige novellen niet te na gesproken, met dit boek een nieuwe schrijver
bleek te zijn, die in zijn voorgaand werk niet werd aangekondigd, die met verrassing
voor ons is komen te staan, en wiens ‘Johanna Maria’, gesteld dat dit werk ons
anoniem bereikt had, zou getroffen hebben als een alleszins aanmoediging
verdienende aanvang van een door onzen tijd en door ons land en onzen volksaard
geformeerde letterkundige arbeidzaamheid.
Het boek ‘De Johanna Maria’ is de geschiedenis van een schip van dien naam.
Het is de biographie van een der laatste groote zeilschepen welke omstreeks het
midden der vorige eeuw nog voor de koopvaardij werden uitgerust, en die zoo
spoedig daarop door de stoomschepen werden verdrongen. Het boek speelt dus
juist in de enkele tientallen jaren, waarin het sedert de Phoeniciërs in het zeewezen
dateerende houten tijdperk voor het ijzeren werd verwisseld. Er zal in het menschelijk
hart, zoolang het groot genoeg is zich niet voor natuurlijke gevoelens te schamen
en zoolang het niet toegeeft aan een verklaarbaar pratgaan op technische vindingen,
nog langen tijd meer elementair genot ervaren worden in het bevechten der zee in
een drijvend bosch dan in het vergeten der elementen in een drijvende fabriek.
Hoeveel te meer moet dit het geval geweest zijn in die enkele jaren van overgang,
toen de bewoners der houten zeilschepen hun vakkundigheid nutteloos zagen
worden, en hoe begrijpelijk is het niet, dat bij de groothartigsten onder hen de zorg
voor het oude en vertrouwde, maar thans op eenmaal afgedankte zeil en tuig,
oversloeg naar de warmte van een diep in het gemoed gewortelde liefde. Zulk een
groothartige is Jacob Brouwer, de zeilmaker van de Johanna Maria, die van het van
stapel loopen van het schip tot de eindelijke berging in de Amsterdamsche haven
bijna zonder onderbreking deel uitmaakt van de bemanning; wiens leven het lot van
dit schip is, waarvan hij na eindelooze krachtsinspanningen eigenaar wordt; wiens
gevoel van saamhoorigheid met het voorwerp zijner liefde hem steeds sterker
eischen doet stellen aan eigen oplettendheid en offervaardigheid naarmate de
langzame onttakeling voortschrijdt, ja, wiens liefde, zou men kunnen zeggen,
evenzeer tot bewustheid komt in een stille verbetenheid tegenover eigen onvermogen
als in een onuitsprekelijke deernis met het dierbare dat hij voortdurend door den
tijd, door de zee en door de slijtage gedurende het gebruik vermoeid worden ziet
en afbreuk gedaan.
Dit boek is als een bijdrage tot de Nederlandsche letterkunde van velerlei
beteekenis. Behalve dat het baanbrekend kan genoemd worden, in zoover het in
onze romanschrijfkunst het element der zilte ruimte betrekt; behalve dat het ons
taalgevoel verrijkt met den schat van uit het zeevarend volk voor het eerst naar een
letterkundige bewustheid opstijgende scheepstermen, welke aan de lectuur een
bijzondere bekoring verleenen; behalve dat het in de figuur van den zeeman Jacob
Brouwer tot een uitdrukking
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geraakt van die stroeve en eerlijke innigheid, welke ons altijd met trots als
kenmerkend voor het Hollandsche hart zal voorkomen; behalve dit alles biedt het,
in den vorm waarin dit geschiedt, in den gebonden, doeltreffenden schrijftrant, in
het vlot verloop der gebeurtenissen, in de samentrekking van het leven dier
menschen tot een kroniek van dit schip, zoodat wij, wanneer wij den betrekkelijk
korten roman beëindigd hebben, verbaasd staan, dat in zulk een klein bestek zoo
veel van jeugd naar rijpheid, en van rijpheid naar den ouden dag geleidelijk groeiend
leven staat samengevat, - een menig jong schrijver bij uitstek leerzaam voorbeeld
van hetgeen in den besten zin des woords moderniteit beteekent. Het persoonlijk
gevoelsleven van Brouwer ontaardt al evenmin tot de ondiepe aandoenlijkheid, waar
een voorgaande eeuw soms zoo gaarne behagen in schepte, als in de tenslotte
even ondiepe aandoeningsloosheid, waar een latere generatie, kil en kras, een eer
in stelt. Door het subjectief gevoelsleven objectief maar met liefde weer te geven in
het beeld van dit schip, heeft de schrijver de tallooze gevaren van het veinzen en
van het ontveinzen, welke elke pen bedreigen zoodra een menschenhand haar
bestuurt, en welke slechts doorstaan worden als uit het onderwerp een waarlijke
bezieling tot den schepper overwaait, met behulp van de tucht der taal en den moed
der bewustmaking overwonnen. Zoolang zulke boeken in het Nederlandsch
verschijnen, hebben wij reden om met fierheid en gerustheid te lezen wat onder het
boegbeeld der Johanna Maria geschilderd staat: ‘Nil desperandum’.
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Levensbericht van Mr Dr W.F. van Leeuwen
(1860-1930)
Wilhelmus Frederik van Leeuwen werd op 18 April 1860 te Soerabaja geboren.
Reeds als kind kwam hij, in 1868, naar Amsterdam, waar zijn vader zich met der
woon vestigde. De jonge Wilhelmus Frederik werd op de toen zeer bekende school
gedaan van den heer H.G. Roodhuyzen, den vader van den politieken hoofdredacteur
van het dagblad Het Vaderland. Gymnasium of Hoogere Burgerschool volgde de
jonge van Leeuwen niet. Na door den heer Roodhuyzen te zijn afgeleverd, kreeg
hij privaatlessen in verschillende vakken, die hij voor het admissie-examen voor het
hooger onderwijs noodig had. In 1876, een jaar voordat het Amsterdamsche
Athaeneum Illustre, krachtens de wet op het Hooger Onderwijs van dat jaar, met
de Rijksuniversiteiten zou worden gelijk gesteld, werd hij als student bij die
Amsterdamsche instelling ingeschreven.
In het studentenleven nam hij al spoedig een voorname plaats in. In 1882 volgde
hij den tegenwoordigen voorzitter van den Gezondheidsraad, Dr N.M. Josephus
Jitta, als Rector van het Amsterdamsch studentencorps op, om op zijn beurt het
volgend jaar, toen zijn studentenloopbaan was geëindigd, opgevolgd te worden
door Frederik van Eeden. Drie namen, die eenigszins verwonderd kunnen zijn zich
bij elkander te vinden; maar namen van drie mannen van beteekenis op zeer
verschillend terrein.
Na in Juni 1882 het doctoraal examen in de rechtswetenschap te hebben afgelegd,
promoveerde van Leeuwen op 19 April 1883 op een proefschrift getiteld:
‘Opmerkingen over de Behouden-Varen-Verzekering’. Dit proefschrift deed hem
‘cum laude’ den doctorstitel in de rechtswetenschap verwerven. Jammer genoeg is
dit het eenige openbare geschrift dat van de hand van Van Leeuwen verscheen.
Hadden zijn neigingen hem in publicistische richting geleid, dan zou hij met zijn
scherpen en onafhankelijken geest zeker belangrijke bijdragen tot de Nederlandsche
rechtsliteratuur hebben geleverd.
In 1884 vestigde hij zich als advocaat en procureur te Amsterdam. Maar, hoewel
van Leeuwen zelfs een tijdlang - van 1893 tot
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1901 - plaatsvervangend Rijksadvocaat was, was de advocatuur voor hem toch eer
bij- dan hoofdzaak. Naar lauweren op het gebied van de balie heeft hij niet gestreefd.
Hij had daarvoor trouwens geen tijd; want hij werd grootendeels in beslag genomen
door de meest heterogene werkzaamheden als secretaris of bestuurslid van allerlei
vereenigingen en genootschappen, die in het maatschappelijk leven van een groote
stad voorkomen. Ik doe slechts een greep: secretaris van Felix Meritis, het eenmaal
te Amsterdam bloeiende genootschap tot bevordering der kennis van verschillende
takken van wetenschap en kunst; kantonrechter-plaatsvervanger; secretaris van de
Commissie voor de Rijnvaart; bestuurslid van de afdeeling Amsterdam van het
Nederlandsch Tooneelverbond, enz. enz. Hoewel geen Amsterdammer van geboorte
waren er weinig echte Amsterdammers, die door hun verschillende werkzaamheden
zoo in het leven van de hoofdstad waren ingeweven en ingegroeid als van Leeuwen.
Hem kwam dan ook par droit de conquête een plaats toe in het
vertegenwoordigend lichaam, tevens regeering, zijner stad. Bij een tusschentijdsche
verkiezing werd hij in het voorjaar van 1895 door de meer conservatief getinte
kiesvereening ‘De Grondwet’ candidaat voor den gemeenteraad gesteld, als zoodanig
door de iets meer vooruitstrevende liberale kiesvereeniging ‘Burgerplicht’
overgenomen en door de kiezers naar den Raad afgevaardigd. Reeds spoedig
daarna, in September van hetzelfde jaar, toen de wethouder voor Publieke Werken,
de heer Serrurier, verklaard had niet meer in aanmerking te willen komen voor een
wethouderszetel, koos de Raad van Leeuwen in diens plaats. Bij de verdeeling der
werkzaamheden, die daarna in het college van Burgemeester en Wethouders plaats
had, werd de afdeeling Publieke Werken aan mij toegewezen en volgde van Leeuwen
mij als wethouder voor financiën op.
Een goed jaar heb ik in het Dagelijksch Bestuur van de hoofdstad met van
Leeuwen samengewerkt en, hoewel wij in politieke gezindheid tamelijk ver van
elkander stonden, was die samenwerking niet slechts nominaal maar reëel. Uit dien
tijd herinner ik mij goed de twee karaktereigenschappen, die van Leeuwen
kenmerkten en die het meest tot zijn succes hebben bijgedragen. Hij stond voor zijn
meening en schroomde niet er eerlijk voor uit te komen, als hij begreep zich te
hebben vergist. Vooral deze laatste niet alledaagsche eigenschap is hem goed te
stade gekomen. Zij deed het hem ook door tegenstanders vergeven, wanneer hij
nu en dan, als hij wèl gelijk meende te hebben, dit op wat luidruchtige manier
openbaarde. Was hij een minder flinke en eerlijke persoonlijkheid geweest, dan zou
men hem zijn kleine ijdelheden ongetwijfeld sterker hebben aangerekend. Maar er
zijn heel wat meer menschen met van Leeuwen's kleine ijdelheden zonder zijn
flinkheid, dan menschen met zijn flinkheid zonder zijn kleine ijdelheden.
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Want van Leeuwen was een flinke en zelfs domineerende persoonlijkheid. Dit bleek
toen hij bij K.B. van 29 April 1901 als opvolger van den heer Vening Meinesz tot
Burgemeester van Amsterdam werd benoemd. Meinesz en van Leeuwen hadden
bij groot verschil in uiterlijk toch een groote innerlijke verwantschap. Meinesz stil en
afgemeten, van Leeuwen druk en bewegelijk; maar beiden geboren regeerders, die
prat gingen op de waardigheid van hun ambt en daaraan door niemand lieten tornen.
Van van Leeuwen zijn heel wat uitingen bekend omtrent de hooge opvatting, die hij
van het Burgemeestersambt had. In de Eerste Kamer, waarin hij zitting had van
1902 tot 1911, liet hij eens naar aanleiding van een opmerking over de
ondergeschiktheid van den Burgemeester aan den Minister van Binnenlandsche
Zaken, het fiere woord hooren dat de Burgemeester niemands ondergeschikte is
dan alleen van de wet. En naar die opvatting handelde hij ook. Niet slechts waar hij
zich persoonlijk als Burgemeester gepasseerd voelde, maar ook wanneer aan de
hoogheid van den Raad of van het College van Burgemeester en Wethouders te
na werd gekomen, was hij onverbiddelijk.
Een typisch staaltje van het eerste deed zich reeds heel spoedig na zijn optreden
als Burgemeester voor. In 1901, toen een Siameesche Prins een bezoek kwam
brengen aan ons land, had de Regeering verzuimd den Amsterdamschen
Burgemeester er officieel van kennis te geven, dat de Prins ook een bezoek aan
de hoofdstad zou brengen. De heer van Leeuwen wist dit alleen uit de dagbladen.
Toen iemand, die dit ook uit de bladen wist, maar die niet kon weten, dat de
Burgemeester van het voorgenomen bezoek geen officieele mededeeling had
gekregen, hem vroeg hoe hij den Prins ontvangen zou, kreeg hij - naar de
Amsterdamsche Courant van 7 Augustus 1901 vermeldt - tot bescheid: ‘Ik zal hem
niet ontvangen; ja, ik weet niet eens dat hij komt. Ik heb er geen kennis van gekregen.
En de Burgemeester van Amsterdam is geen lakei’. Van Leeuwen ten voeten uit!
Een voorbeeld, hoe hoog hij het opnam, wanneer aan de hoogheid van de Colleges
die hij als Voorzitter had te leiden, geraakt werd, vindt men in hetgeen in 1908
voorviel, toen een drietal gemeenteambtenaren, die verantwoordelijk waren voor
artikelen over de gemeentelijke Overheid, welke door den toon waarin zij waren
gesteld, niet door den beugel konden, deswege door Burgemeester en Wethouders
werden ontslagen. Bij de bespreking van het geval in den Raad, waarbij op intrekking
van den krassen maar gerechtvaardigden maatregel werd aangedrongen, betoonde
de Burgemeester zich onverbiddelijk. Het ontslag werd gehandhaafd. Dit geval
droeg er niet weinig toe bij om den heer van Leeuwen in 1909 het
Burgemeestersambt te doen neerleggen.
Bij de verkiezingen van dat jaar beantwoordde de afdeeling Amsterdam van de
S.D.A.P. het ontslag van de bewuste gemeenteambtenaren met hen candidaat te
stellen voor den gemeenteraad.
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Een kleine wraak, die bewees hoe men van die zijde niet verstond personen van
beginselen te onderscheiden. Toen de kiezers de beide ontslagenen naar den Raad
afvaardigden, deed dit bij van Leeuwen de maat overloopen. Reeds bij zijn
herbenoeming in 1907 had hij duidelijk te kennen gegeven, dat hij met gemengde
gevoelens de leiding van de gemeentezaken voortzette. Gegeven zijn persoonlijkheid,
was het waarlijk geen wonder, dat hij niet verkoos in den Raad aangeblaft te worden
door personen, die hij niet waardig had gekeurd, de gemeente te dienen. Een tweetal
maanden na hun optreden in den Raad vroeg van Leeuwen ontslag als Burgemeester
en werd hem dit verleend ‘onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten
door hem in die betrekking bewezen’. Deze keer niet slechts een
beleefdheidsformule, maar een volkomen verdiende erkentelijkheidsbetuiging van
Regeeringszijde.
Met het burgemeesterschap van Amsterdam was de loopbaan van van Leeuwen
weliswaar niet afgesloten, maar het glanstijdperk was daarmede voorbij. En dit niet
alleen omdat hij zich door zijn geheelen levensloop gevoelde als Amsterdammer,
maar ook omdat hij voor en boven alles was een man van de daad. Het hooge ambt
van Commissaris der Koningin in de Provincie Noord-Holland waartoe hij kort na
zijn aftreden als Burgemeester werd geroepen, zal voor hem vooral
aantrekkingskracht hebben gehad wegens de erkenning van verdienste, welke in
die benoeming lag opgesloten, doch het ambt gaf hem weinig gelegenheid aan zijn
drang tot daden voldoening te schenken. Min of meer zal dit ook wel het geval zijn
geweest met zijn benoeming tot Vice-Voorzitter van den Raad van State, die in
November 1914 volgde en welke hooge landsbetrekking hij tot kort voor zijn dood
bleef vervullen.
Deze laatste benoeming, die de kroon zette op zijn ambtelijke loopbaan was een
des te grooter onderscheiding, omdat zij alleen kan worden verklaard uit de hooge
waardeering, welke de Regeering in den oorlogstijd had voor van Leeuwen's kennis
van ons staats- en administratief recht zoowel als voor zijn stevigheid van karakter
en den rechtvaardigheidszin, waarvan hij als Burgemeester der hoofdstad zulke
sprekende bewijzen had gegeven. Bij die benoeming heeft niet in de laatste plaats
voorgezeten de wensch van zijn kennis en karaktereigenschappen gebruik te maken
ten dienste van het land, inzonderheid als Voorzitter van de afdeeling geschillen
van bestuur, voor welk voorzitterschap zoowel een hoog ontwikkeld
rechtvaardigheidsgevoel als een uitgebreide kennis van ons staats- en administratief
recht onontbeerlijk zijn.
Buitenstaanders kunnen over de wijze waarop een Vice-Voorzitter van den Raad
van State zijn ambt vervult, geen oordeel vellen. De hoogst waardeerende woorden,
welke zijn opvolger in die hooge functie, Graaf van Lynden van Sandenburg, in zijn
grafrede aan van Leeuwen wijdde, getuigden er duidelijk van dat deze ook
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als zoodanig werd gewaardeerd en zijn sporen achterliet. Doch ook de heer van
Lynden memoreerde, dat men in van Leeuwen toch in de eerste plaats den
Burgemeester der hoofdstad heeft te zien. Dáár was hij in zijn volle kracht en kon
hij zijn beste eigenschappen ontplooien; dáár bleek ook de suggestieve kracht die
van hem uitging, zijn domineerende persoonlijkheid, waarvan ik zooeven sprak.
Toen hij het burgemeestersambt had neergelegd, kwam de grootste lof - gelijk Prof.
van Brakel in zijn In memoriam in het Utrechtsch Dagblad in herinnering bracht van een zijde, die het niet als zoodanig bedoelde. Een der raadsleden slaakte toen
de verzuchting, dat ‘de Raad zes jaar lang zichzelf niet was geweest’. Wel een
bewijs, dat van Leeuwen de vergaderingen niet slechts presideerde maar ook leidde.
Het is trouwens zeer de vraag of de gemeentebelangen er wel het best mee gediend
zijn, als de raden der groote gemeenten tegenwoordig zichzelf kunnen zijn.
Kort na zijn aftreden als Burgemeester erkende de Universiteit van Amsterdam
zijn verdienste voor de instelling, waaraan van Leeuwen in de beginselen van het
recht was ingeleid en aan welke hij later als president-curator zijn zorgen wijdde,
door hem het eere-doctoraat in de staatswetenschappen aan te bieden, een
onderscheiding, welke hij, ook afgezien van zijn zorgen voor de instelling, die haar
verleende, ruimschoots verdiend had.
Met van Leeuwen is een der markante figuren uit het openbare leven van onzen
tijd heengegaan. Markant ook hierom, omdat hij, de in Indië geborene, die zijn
opvoeding in ons land kreeg en hier te lande in gemeente-, provinciale en Rijksdienst
een schitterende carrière maakte en zelfs opklom tot de hoogste waardigheid in
den lande, als het ware een symbool is van de innige en onverbrekelijke band
tusschen Nederland en Indië, een symbool van de Rijkseenheid.
TREUB.
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Levensbericht van Prof. Dr H.T. de Graaf
26 Juni 1875-2 December 1930.
Hendrik Tjakko de Graaf werd 26 Juni 1875 geboren te Kollum (Friesland). Hij
bezocht het gymnasium te Groningen, waar zijn vader hoofd eener school was, en
werd aldaar in 1894 student in de theologie. Voor de bestudeering der Semietische
talen vertoefde hij een semester in Berlijn. In 1902 werd hij doctor in de theologie
op een proefschrift ‘De Joodsche Wetgeleerden in Tiberias tot 500 na Christus.’ In
dat jaar trad hij in het huwelijk met Mary Reitsma, de dochter van Prof. J. Reitsma.
Ondertusschen had De Graaf reeds in 1900 zijn intree gedaan in de Ned.
Hervormde gemeente te Marum, vanwaar hij in 1907 beroepen werd bij de
Rijkswerkinrichting te Veenhuizen. Hier kwam hij met den
geestelijk-maatschappelijken nood der misdeelden en verdoolden nauwer in
aanraking dan de meeste theologen. Reeds van zijn jeugd af had de sociale gedachte
sterk in hem gesproken; de maatschappelijke beroeringen in het Noorden van ons
land tegen het einde der vorige eeuw hadden daartoe het hare bijgedragen. De
jaren in Marum en Veenhuizen waren jaren van sociale èn van
wijsgeerig-psychologische studie. De invloed van zijn vereerden leermeester
Heymans deed zich gelden. Het resultaat van die studie legde hij neer in een tweede
dissertatie over ‘Temperament en Karakter’, waarmee hij in 1914 promoveerde tot
doctor in de wijsbegeerte. Deze dissertatie vormde de inleiding tot een breeder werk
over ‘Karakter en Behandeling van Veroordeelden wegens Landlooperij en Bedelarij’,
waarin hij aandrong op andere armenzorg en op sociale hervorming. Ofschoon de
Semietische talen zijn belangstelling behielden, ontwikkelde De Graaf zich toch
meer en meer als wijsgeer en als socioloog.
In Sneek, waar hij van 1912-1920 predikant was, maakte hij met bewogen gemoed
den oorlog mede. Diep onder den indruk van de schande, die over de menschheid
kwam, begreep hij tevens, dat de wereldgeschiedenis na den oorlog een ander
verloop zou nemen en nieuwe machten op den voorgrond zouden treden. Midden
in den oorlog begon hij Russisch te leeren (Italiaansch kende hij reeds) en tot zijn
dood toe las hij Russische couranten.
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‘Rusland’ was niet het eenige terrein, buiten de eigenlijke theologische studie, waarop
hij een verrassende kennis openbaarde. Uit dezen tijd dateert ook zijn brochure ‘De
Geest van het Imperialisme.’ Om aan de beklemming van den oorlog te ontkomen
en anderen uit de verwarring des geestes te helpen, schreef hij in 1917 ‘Om het
hoogste Goed’ (in 't begin van '18 gepubliceerd). Hierin openbaart zich zijn denken leermethode: ascendendo, inductief. Van techniek en verkeer, welvaart en
staatsleven klimt hij op tot recht en waarheid, tot de bestemming van den mensch
en het hoogste goed. De bovenbouw van dit boek werd later uitgewerkt in een ander
geschrift, dat misschien als zijn beste mag worden beschouwd: ‘Om het eeuwig
Goed.’ Hier is de denker aan het woord, die wel grooten invloed moest uitoefenen
op zijn tijd: de godsdienst-wijsgeerige, de sociaalpsychologische en in alles de
religieuse denker, voor wien God de hoogste werkelijkheid was.
In 1920 verhuisde De Graaf naar Zutfen, waar hij gelegenheid vond om naast zijn
drukken pastoralen arbeid zich voor te bereiden voor zijn wekelijksche lessen aan
de School voor Maatschappelijk Werk te Amsterdam en sinds 1924, toen hem
vanwege het ‘Haagsch Genootschap’ een theologische leerstoel was aangeboden
aan de Universiteit van Utrecht, ook voor zijn colleges. Het Utrechtsche
hoogleeraarsambt aanvaardde hij met een rede over ‘Godsdienst en Zedelijkheid.’
Tegelijk met zijn komst te Zutfen had De Graaf van Roessingh overgenomen het
voorzitterschap van de vereeniging ‘Woodbrookers in Holland.’ Onder zijn leiding
breidde het werk te Barchem ondanks vele moeilijkheden zich gestadig uit. In zijn
Zutfensche jaren ontstond ook de bundel opstellen van ethischen en dogmatischen
aard: ‘Levensrichting’ (1925). Hoe De Graaf al deze werkzaamheden wist te
vereenigen, begrepen alleen zij, die zijn systematische dag- en arbeidsverdeeling
kenden en iets afwisten van zijn snel doordringend en omvattend denken. Wonderlijk
waren ook zijn geheugen en zijn parate kennis.
Toen Roessingh in 't najaar van 1925 stierf, kenden zijn vrienden maar één
opvolger, die op gelijke hoogte en in niet al te zeer afwijkenden geest zijn werk kon
voortzetten, den man dien Roessingh zelf ook gewenscht had: De Graaf. Niet alleen
te Barchem en op theologisch terrein, ook op ander gebied hadden zij elkander
gevonden. Samen met Heering hadden zij in 1922 opgericht het ‘Genootschap voor
Zedelijke Volkspolitiek’ (met zijn orgaan ‘Het Gemeene Best’, waarvan de Graaf
redactiesecretaris was), een jarenlang hardnekkig volgehouden poging om met
behulp van menschen uit alle partijen en richtingen te komen, gelijk hij het zelf eens
uitdrukte, ‘tot een zuiverder, men vergunne mij het woord, tot een heiliger sfeer van
politiek leven, dan waaraan wij gewend zijn geraakt’. Dat deze arbeid tenslotte
wegens gebrek aan medewerking en wegens gemis aan ‘public
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spirit’ bij onze intellectueelen moest worden opgegeven, was voor De Graaf een
groote teleurstelling. ‘De idee begraven wij niet’, zei hij, ‘die herleeft vroeg of laat.’
Eindelijk kwam de ministerieele benoeming af en 22 September 1926 aanvaardde
De Graaf te Leiden het ambt van Hoogleeraar in de wijsbegeerte van den godsdienst,
zedekunde en encyclopaedie der godgeleerdheid, met een oratie over ‘Meening en
waarheid.’ Een ander man dan zijn voorganger, een anders geaard en gevormd
theoloog. Roessingh's theologie had, ondanks haar volkomen vrijzinnigheid een
dualistisch karakter, die van De Graaf, ondanks haar volkomen christelijken geest,
een sterk monistischen trek. Roessingh was ‘rechts-modern’, De Graaf stond met
zijn overtuiging in 't midden van het vrijzinnig Protestantisme. Doch bij beiden stonden
het waarheidsprobleem en het vraagstuk ‘Christendom en cultuur’ in het centrum
van de aandacht.
Na het vloeiend en boeiend betoog van Roessingh had De Graaf met zijn
stroeveren spreektrant en geringer compositievermogen eerst een zware partij op
te houden. Maar niet zonder reden had Roessingh den dubbelen doctor een ‘ductor’
genoemd. De studenten leerden spoedig de diepte en veelzijdigheid van dezen
geest zoo niet peilen, dan toch vermoeden. En vooral zij, die Christendom en
humanisme niet gescheiden konden denken, vonden in De Graaf den aangewezen
leidsman; zijn humanisme was diep religieus, zijn Christendom sterk
ethisch-georiënteerd. Erasmus en Kant begroette hij als de heroën onzer ethische
cultuur. Kant vooral deed hem zien het onderscheid tusschen den empirischen
mensch en de ware menschelijkheid, die met den Zoon des Menschen verwant is.
Het humanisme van Kant moest echter z.i. religieus verdiept worden in de richting
van sterkere hamartiologie en soteriologie. Maar waar humaniteit en cultuur
geminacht werden, zooals z.i. in veel rechtzinnige theologie geschiedde, daar zag
hij Gods wil gekrenkt. Zonder humanitaire cultuur had hij geen geloof in het leven
en geen hoop voor de wereld. God wordt niet geëerd door geringschatting van den
mensch en zijn aanleg.
Het spreekt wel vanzelf, dat een man van deze overtuiging in scherp verzet moest
komen tegen de bij onze Oosterburen en ook in ons land invloedrijke theologie der
‘Zwitsers’, van Barth en Brunner. Vooral tegen dezen achtergrond komt 't karakter
van zijn theologie helder uit. Ook De Graaf was in zekeren zin een Gereformeerd
theoloog; de ‘kennisse Gods’, de eeuwige waarheid stonden ook bij hem voorop.
Maar de weg der waarheid liep volgens De Graaf niet over een historisch document
naar ons binnenste, maar door ons binnenste naar wat de historie ons schenkt. De
waarheid rijst in ons en wordt door en in ons denken gevat. Wanneer de menschelijke
rede zich in den goddelijken Logos indenkt, leert zij de waarheid kennen, die haar
als openbaring geschonken wordt. De bewustwording en erkenning
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daarvan is geloof. Dit geloof kan gewekt worden door het Evangelie of na zijn
verrijzing zich daarop richten, maar geloof enkel als gevoelvol vertrouwen op het
historisch gegevene doet het geloofsleven verschrompelen. Ons denken en ook
ons gelooven is autonoom; deze autonomie mag echter niet tegenover theonomie
worden geplaatst. Want zij onderstelt (met de woorden van Roessingh): ‘het indalen
in eigen geest, om te zoeken wat meer is dan eigen geest’. Een afkeer had De Graaf
van het zich terugtrekken op de vluchtheuvelen van het irrationeele en paradoxale.
Daarom stond hij ook critisch tegenover de godsdienstpsychologie van Otto. Hij
vreesde hier, althans bij diens volgelingen ‘intellectueele gemakzucht’. Hoe willen
wij iets van God kennen, ja zelfs iets van zijn mysterie bevroeden, zonder denken?
Het meer-dan-rationeele moge een denk-grens aangeven, het irrationeel te noemen
achtte hij ‘abdicatie van denken’. In de intuïtie gaat het denken op een bijzondere
wijze verder.
Men heeft De Graaf om deze beschouwingswijze wel eens een intellectualist
genoemd. Tot op zekere hoogte mag hij misschien zoo heeten; als zoodanig is zijn
theologie dan een heilzaam tegenwicht tegen ‘geloovige’ verdoezeling der problemen.
Maar achter zijn kritische nuchterheid stond een innerlijk-bewogen leven, een
hartstochtelijk gemoed en een mystische geest. Zijn kalmte was vroeg-geleerde
zelfbeheersching en een gestadig bewustzijn van het betrekkelijke aller menschelijke
meeningen, betrekkelijk ook door psychologische bepaaldheid. Overigens was het
juist De Graaf, die de waarde der psychologie voor onze kennis, ook voor onze
theologische kennis, in het licht stelde. De leerling van Heymans heeft zich nooit
verloochend. Zijn boek, in Leiden geschreven, ‘De Godsdienst in het Licht der
Zielkunde’ (1928) is er een bewijs van. Den brief van Heymans, na de verschijning
ontvangen, beschouwde hij als ‘de kritiek.’
Doch niet in alle opzichten ging De Graaf met Heymans mee. In ditzelfde boek
bv. verwijt hij aan de bekende enquête van Heymans en Wiersma, dat haar vraag
over den godsdienst te zeer ingericht was op den vrouwelijken, emotioneelen vorm
van religie. Tot de religie moest z.i. ook gerekend worden het steeds dieper
doordenken van de levenswaarheid, het heroïsch aanvaarden van haar consequentie,
het bestrijden van onklaarheid en halfheid, het optrekken van een denkgebouw op
den grondslag van het geloof. Dit noemde hij de mannelijke gedaante van den
godsdienst, die de vrouwelijke moet aanvullen, zoo goed als zij door haar moet
worden verrijkt.
In dezen mannelijken godsdienst heeft De Graaf geleefd en gewerkt. De theologie,
die hij slechts twee jaren in Utrecht en maar vier jaren in Leiden heeft mogen
doceeren, maar die ons in zijn werken overblijft, is van dit geloof doortrokken. Achter
die theologie stond een mensch, die leefde in dat ‘ascetisme’, dat volgens De Graaf
in onzen tijd geëischt wordt, de onver-
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droten arbeid aan wat men in geloof als zijn taak aanvaardt, een arbeid, die in den
grond is ‘het gestage offer van het leven aan dat wat hooger goed is dan het leven
zonder meer’.
In het licht dezer levensopvatting moet men zien de velerlei bemoeienis van De
Graaf in maatschappij en kerk. Drankbestrijding, Reclasseering en Opvoedingswerk
hebben evenzeer zijn steun ondervonden als de Vereeniging van
Vrijzinnig-Hervormden, de Nederlandsche Protestantenbond, de
Woodbrookers-vereeniging en de Vrijzinnig-Christelijke Studentenbond. Maar hij
verloor zich nooit in afzonderlijke bewegingen; daarvoor bezat hij te zeer een
synthetischen geest. De samenwerking van de vrijzinnig-godsdienstige groepen in
de ‘Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme’, waarvan hij voorzitter
was, is grootendeels door zijn waakzaam en volhardend streven tot stand gekomen.
Het ‘Internationaal Verbond voor Vrijzinnig Christendom en Geloofsvrijheid’ is door
zijn initiatief en onder zijn leiding opgericht. Doende wat zijn inzicht zag en zijn hand
vond om te doen, schouwde hij ook in wijder verte dan wat voorloopig bereikbaar
was, en droomde hij van een Vrij-Catholicisme, dat bij erkenning van verscheidenheid
en bij vrijheid van eigen belijdenis één zal zijn in waarachtig Godsgeloof, één in
heilig beginsel van leven en samenleving; herstel van de ‘una sancta et catholica
ecclesia’, doch breeder en katholieker, dan de wereld tot nu toe zag.
Ondanks van zelf sprekende individueele beperktheid was er iets universeels in
dezen denker. Dit universeele uitte zich ook in zijn haast encyclopaedische kennis.
Voor deze kennis was het van symbolische beteekenis, dat het laatste
wetenschappelijk werk van De Graaf was het aandeel, dat hij heeft gehad in den
opzet en in het eerste deel van het ‘Encyclopaedisch Handboek van het Moderne
Denken’ (1931). Ik doe den mede-redacteuren geen onrecht, wanneer ik verklap,
dat bij den opzet en de rolverdeeling hij weer de leiding had. Op zijn ziekbed heeft
hij uit het hoofd de laatste tien artikelen gedicteerd.
Dit ziekbed was slechts kort. Zijn gestel was door overmatig harden arbeid
waarschijnlijk reeds gesloopt. Eind October 1930 trad hij nog op als promotor van
zijn ouden vriend Ds Horreüs de Haas, 2 December reeds overleed hij, 5 December
werd hij bij het Groene Kerkje van Oegstgeest begraven, tegenover het graf van
Roessingh. Bij deze begrafenis en bij den rouwdienst daarna kwam treffend aan
den dag, dat De Graaf bij zijn wetenschappelijke studie en zijn gemeenschapswerk
nooit den enkelen mensch vergeten had. Er was persoonlijke droefheid bij talloos
velen. Liefde en eerbied voor de menschelijke ziel hadden hem gemaakt tot
raadsman en leidsman in wijden kring. Die liefde en eerbied richtten zich
hoofdzakelijk op het geheim in den mensch, zijn relatie met het eeuwige, zijn diepste
wezen en bestemming. Hieruit kan immers oprijzen ‘het eeuwige leven,
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dat wordt tot een geestelijk verband van God en mensch, reeds op deze aarde
aangevangen en onvergankelijk.’
Met dit woord van De Graaf wil ik de korte levensbeschrijving eindigen van dezen
merkwaardigen mensch, die op 55-jarigen leeftijd heenging als een, die in de vele
geloofs- en arbeidskringen, waar hij gezag had als weinigen, bitter wordt gemist.
Maar het grootste gemis wordt in dien kleinen kring gevoeld, waarover ik hier niet
spreek.
L e i d e n , Juni 1931.
G.J. HEERING.
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Voornaamste geschriften.
1902.

De Joodsche Wetgeleerden in Tiberias
tot 500 na Christus (Dissertatie)
Groningen.

1904.

Moeilijkheden in het zedelijk leven
(brochure). Groningen.

1905.

Over Godsdienstpsychologie (Teekenen
des Tijds).
Bezwaren tegen het Theïsme (Teylers
Theol. Tijdschr.).
Moraal en moraalfilosofie [Vivats
Geillustr. Encyclop. deel VIII).
Godsdienst en socialisme (De
Volksstrijd).
Christonomie als Christologie (Teekenen
des Tijds).

1906.

Onze kerkelijke feestdagen (Teek. des
Tijds).

1907.

Wetenschap (Vragen des Tijds).

1908.

Rechtzinnig-Vrijzinnig: Antiek-Modern
(Teek. des Tijds).
Wijsgeerig systeem en wijsgeerig
onderzoek (Tijdspiegel).
Onderscheid tusschen vrijzinnigen (Teek.
des Tijds).

1909.

Verantwoordelijk en Toerekenbaar
(Tijdspiegel).
Jezus-Messias (Theol. Tijdschr.).

1910.

Geloof en Berouw (brochure). Groningen.

1912.

Over het Gevoel (Tijdschr. voor
Wijsbegeerte).
Onze arbeid ten bate der samenleving
(brochure) Hollandia-drukkerij, Baarn.

1914.

Temperament en Karakter (dissertatie)
Groningen.
Karakter en behandeling van
veroordeelden wegens landlooperij
en bedelarij. Groningen.
Standpunten en Stroomingen (Tijdschr.
voor Wijsbegeerte).
Geloof en Misdaad (brochure)
Hollandia-drukkerij, Baarn.
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1916.

De geest van het Imperialisme (brochure
Synthese reeks) Haarlem.
De plaats van den Godsdienst in de
hedendaagsche zielkunde (Nieuw Theol.
Tijdschr.).

1917.

Beschaving en Zending (brochure,
Synthese-reeks). Haariem.

1918.

Om het Hoogste Goed (Wereldbibl.).
Amsterdam.

1918-'19.

Het Hoogste Goed in de geschiedenis
der wijsbegeerte (Tijdschr. voor
Wijsbeg.).

1919.

Eugenese (N. Theol. Tijdschr.).
Levensbeschouwing en wetenschap (N.
Theol. Tijdschr.).

1920.

De beteekenis van den Volkerenbond
voor de komende cultuur (brochure
Woodbrookersvereen.).

1921.

Historisch Materialisme en verder ..... (De
Opbouw).
Roeping in het licht van de Psychologie
(N. Theol. Tijdschr.).
Intuitie (N. Theol. Tijdschr.).
Leeken (Omhoog).
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1922.

Godsdienstige overeenstemming bij
verschil van voorstelling. (N. Theol.
Tijdschr.).
De plaats van Humor in het godsdienstig
leven (Omhoog).
De invoering van de psychotechniek in
het sociale leven (De Opbouw).
De Godsdienst in het politieke leven (De
Opbouw).

1923.

Om het Eeuwig Goed. Inleiding tot het
religieuse geestesleven. Arnhem.
Godsdienst en zedelijkheid (Inaug. rede).
Arnhem.
De Indeeling der godsdiensten (N. Theol.
Tijdschr.).
Dogmen-historische studie (N. Theol.
Tijdschr.).

1925.

Levensrichting. Beschouwingen over
Heden en Toekomst. Arnhem. (Hierin
komen sommige der voorafgaande
artikelen voor).
Over Albert Verweij (Omhoog).
De Godsdienstwijsbegeerte van Scholz
(Tijdschr. voor Wijsbeg.).
De Psychologie van den Godsdienst (N.
Theol. Tijdschr.).
Marx en het Marxisme (brochure).
Arnhem.

1926.

Meening en Waarheid (Inaug. rede).
Arnhem.
Typen van Godsdienstigheid (N. Theol.
Tijdschr.).
Franciskaansch Christendom (N. Theol.
Tijdschr.).
Onze Godsprediking (brochure). Assen.

1927.

Opvattingen van de
Godsdienstwijsbegeerte (N. Theol.
Tijdschr.).
De psychanalytische beschouwingen
over het geweten (N. Theol. Tijdschr.).

1928.

De Godsdienst in het licht der
Zielkunde. Huis ter Heide.
Het vraagstuk van een religieus
socialisme (brochure). Arnhem.

1928-'29.

Wijzigingen onzer cultuur
(Barchem-Bladen).
Ter herinnering aan den overledene
verscheen: ‘Geloof en Arbeid’.
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Verzamelde Opstellen van Dr H.T. de
Graaf, met een Inleiding van Dr G.
Horreüs de Haas, 1931, Arnhem.
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Levensbericht van Dr Eli van Rijckevorsel
(22 Maart 1845-18 October 1928)
Slechts aan zeer weinigen is het, in onzen heftigen en rumoerigen tijd, gegeven om
voor zich zelven een levensweg te kunnen kiezen en volgen, geheel en al in
overeenstemming met afkomst, aanleg en geestesgaven en tevens arbeid te
verrichten ten bate der gemeenschap, zonder zich echter door die gemeenschap
te laten beheerschen, of gedwongen te zijn een zekere plooibaarheid en onwillige
berusting te betrachten, die onverbiddelijk is verbonden zoowel aan arbeid in
ondergeschikte stelling als aan macht in hooge betrekkingen, en bovenal aan het
evenzeer onvermijdelijke streven naar zij het ook betamelijken welstand als belooning
voor den arbeid. Hiertoe is noodig een samentreffen van verschillende gunstige
omstandigheden, die bij van Rijckevorsel in ongewone mate aanwezig waren.
Eerzucht was hem, den afstammeling van eene reeks van patricische geslachten
volkomen vreemd evenals behoefte aan, of verlangen naar, waardeering van zijn
arbeid, eene waardeering die hem ook slechts in een beperkten kring, tot oordeel
in staat en bevoegd, te beurt is gevallen.
Eli van Rijckevorsel, eenig overlevend kind van Huibert van R., koopman en
reeder te Rotterdam en Elisa Susanna Marie Schmidt, geboren 22 Maart 1845, den
29 September 1909 gehuwd met Jacoba Elisa Kolff, is aldaar overleden op 18
October 1928.
Tien generaties van de Protestantsche tak der v.R. hebben in Rotterdam gewoond
en gearbeid. Als stamvader der familie kan Jacob Woutersz. v.R. beschouwd worden
geboren te Breda en aldaar Roomsch-Katholiek gedoopt den 23 Aug. 1585; van
zijn oom, Francoys Cornelisz. stammen de Katholieke leden der familie af.
Jacob Woutersz. brouwer te Breda ging over tot het Luthersche geloof; op een
in de Luthersche Kerk te Breda hangend bord staat hij vermeld als voorstander der
gemeente van 1610 tot 1655.
Na de inneming van Breda (5 Juni 1625) door Spinola verliet hij de stad en vestigde
zich te Rotterdam alwaar hij, te zamen met C.E. Rijnoudt Jacobsz. van Couwenhoven
en zijne uit een Bredasch regeeringsgeslacht gesproten nicht Adriana Goossensdr.
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van Bernagie de brouwerij ‘den Fortuijn’ exploiteerde. Na de herovering van Breda
door de Staatsche troepen (1637) keerde Jacob Woutersz. met zijn gezin naar Breda
terug; zijn zoon Abraham echter bleef in Rotterdam wonen en huwde aldaar (1639)
met Jacomina Hubrechtsdr. van 't Wedde als beheerder eener aan zijn vader
toebehoorende mouterij.
Het was wenschelijk deze patricische afkomst van v.R. aan een levensbericht
voorop te stellen, omdat hierdoor veel wordt verklaard omtrent den levensweg voor
zichzelf gekozen en gevolgd met die geheel zelfstandige zekerheid en rustige
voornaamheid, die hem kenmerkte en op allen, die hem nader leerden kennen, een
bijzonderen indruk maakte. Afwezigheid van alle vertoon en zelfs tegenzin tegen
publiciteit, die in elk publiek leven onvermijdelijk eenige min of meer banale
handelingen en uitingen met zich brengt, kenmerkten zijn leven en streven.
Velerlei talenten waren zijn deel: belangstelling in en bewondering voor
wetenschappelijken arbeid, echter zonder aanleg voor of neiging tot studie van
abstracten aard; een zuiver gevoel voor beeldende kunst, voornamelijk teekenen
en een beslist talent voor deze kunst, zonder zich echter tot de hoogte van een artist
te kunnen verheffen, hetgeen hij zelf evengoed of zelfs beter dan anderen inzag.
Hierbij kwam een bijzondere talenkennis en eene hem eigene, met zijne
persoonlijkheid overeenstemmende, natuurlijke wijze van schrijven, als zelden wordt
waargenomen.
Buffon's uitspraak: ‘le style c'est l'homme même’ ofschoon, als alle dergelijke
gezegden, vaak volslagen onjuist, is op treffende wijze toepasselijk op de beide
beschrijvingen (1876 en 1886) van de reizen, met wetenschappelijk doel in Ned.
Indië en Brazilië ondernomen.
De klare stijl, de zuivere woordenkeus, de fijne beschaving, die men in meer
moderne geschriften uiterst zelden aantreft, en ook niet meer naar waarde door den
lezer worden gewaardeerd, benevens de humor die dikwijls het verhaal kruidt, maar
nimmer een kwetsend karakter aanneemt, alle deze eigenschappen kenmerken
zoowel den mensch als hetgeen door hem is te boek gesteld.
Geheel naar waarheid en met beminnelijke bescheidenheid zegt de schrijver in
zijn voorbericht, dat hij ‘niet heeft getracht een aaneengeschakeld reisverhaal, maar
alleen de voornaamste indrukken weer te geven zooals ze, dag voor dag, in mijne
brieven worden neergelegd’.
Zijn doel is Indië en Brazilië te doen zien zooals hij het heeft gezien en, van uit
dit standpunt beschouwd, kunnen deze brieven als kenmerkend voor zijne
persoonlijkheid en patricische afkomst worden aangemerkt. Zijn glasheldere stijl,
zonder eenige neiging tot gewilde diepzinnigheid of misplaatste originaliteit, zijn
heldere kijk op hetgeen hij om zich waarneemt, zijn uitmuntende woordenkeus en
zijn wonderbaarlijk goed humeur ook bij de grootste moeilijkheden, die het verblijf
in lastig te bereiken plaatsen uit-
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gekozen met het oog op de aardmagnetische waarnemingen, met zich brengt,
verleenen een bijzondere bekoring aan deze brieven.
Op meer dan honderd plaatsen in Ned. Indië heeft hij deze, reeds in een goed
ingericht observatorium niet gemakkelijke, waarnemingen verricht en de bezwaren
daaraan verbonden werden door hen, die noch de observaties, noch het reizen met
een dergelijk doel in landen van primitieve ontwikkeling als Brazilië en de
Buitengewesten van Ned. Indië kenden, niet naar waarde geschat, ofschoon Buys
Ballot in zijn jaarboek had geschreven: het komt zeker zelden voor, dat iemand zóó
belangeloos zijn diensten en wetenschappelijke krachten den lande wijdt. Van v.R.'s
wetenschappelijken arbeid is een uitvoerig overzicht gegeven door Prof. van
Everdingen, naar wiens ‘Herdenking’ moge verwezen worden (Nieuwe Rotterd.
Courant van 28 Oct. 1928 en Hemel en Dampkring, jaarg. 26 afl. 12 met portret).
Dat v.R. op zijne reizen vele en belangrijke verzamelingen bijeenbracht waarvan
de ethnographische van wetenschappelijken, de meubelen en het glaswerk van
kunstzin getuigen, zal ieder, bekend met zijn aanleg en omstandigheden, haast als
van zelfsprekend beschouwen.
Zijn bescheidenheid en tegenzin tegen alle publiciteit zijn oorzaak, dat niet
algemeen bekend is, dat hij deze zeer kostbare verzamelingen grootendeels aan
instellingen van publieken aard ten geschenke heeft aangeboden.
In 1910 schonk v.R. een uitgebreide collectie antiek glaswerk, porcelein en
bergkristal aan het Museum Boymans zijner vaderstad. De verzameling bestond uit
46 stuks Venetiaansch glas, 45 met diamant bewerkte glazen, 100 op het rad
geslepen vazen, 25 stuks gekleurd glas en 10 glazen van verschillende soort. Het
bergkristal vormt eene collectie van 15 stuks; onder het bergkristal munt vooral uit
een groote roemer met het fraai gesigneerde opschrift van Anna Roemers: beati
sunt pacifici. Ook in dit opzicht is dus van toepassing hetgeen Buys Ballot omtrent
zijn wetenschappelijk werk getuigde, dat Eli van Rijckevorsel zijn leven en werken
zoo al niet uitsluitend den lande, dan toch aan de belangen der gemeenschap heeft
gewijd.
J.P. VAN DER STOK.
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Levensbericht van Jhr A.W.G. van Riemsdijk
(8 Augustus 1878-2 Mei 1930)
In den nacht van 1 op 2 Mei 1930, werd geheel onverwacht Jhr A.W.G. van Riemsdijk
ontrukt aan zijn familiekring, aan zijn arbeid voor de Oprechte Haarlemsche Courant,
aan zijn artistieke en organisatorische werkzaamheid voor het tooneel, aan zijn
uitgebreiden kring van vrienden, vereerders en bekenden.
Jhr van Riemsdijk werd 8 Augustus 1878 te Gorinchem geboren. Hij volgde te
Amsterdam het Gereformeerd Gymnasium, dat hij verliet om werkzaam te zijn als
volontair ter gemeentesecretarie te Sloterdijk, een functie die hij echter reeds spoedig
verliet wegens zijn benoeming in de eerste jaren van 1900 tot volontair aan de
Oprechte Haarlemsche Courant, in het bijzonder voor het verzorgen van de rubriek
‘Kunst’. 31 December 1905 verliet hij dit blad om gedurende vijf jaren werkzaam te
zijn bij de Labouchère, Oyens en Co's Bank te Amsterdam, doch hij keerde op 1
October 1910, als directeur-hoofdredacteur weer terug tot de Oprechte Haarlemsche
Courant, die inmiddels in een naamlooze vennootschap was omgezet. Alhoewel de
courant veel van zijn tijd in beslag nam, vond hij tijd en lust de belangen van tal van
andere vereenigingen en personen te behartigen. Hieronder laat ik volgen de
verschillende corporaties, waarin Jhr van Riemsdijk leidend is opgetreden of zich
onderscheiden heeft, opdat men een juisten kijk krijge op de vele verdiensten van
dezen bescheiden en in allen eenvoud levenden man.
Naast zijn journalistieken werkkring aan de courant, was hij tevens jarenlang als
hoofdredacteur aan het maandschrift ‘Op de Hoogte’ verbonden.
4 Mei 1903 werd hij benoemd tot lid van het Koninklijk Oudheidkundig
Genootschap. Op 8 November 1906 werd hij - nog slechts 25 jaren oud - benoemd
tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor het vele werk dat hij verrichtte als
voorzitter van het Hoofdbestuur der Bilderdijk-commissie, waartoe Dr A. Kuiper hem
had geroepen. In 1909 werd hij gekozen tot lid van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Ver-
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volgens werd hij 4 Juni 1913 tot lid van het Hoofdcomité van het Nederlandsche
Roode Kruis benoemd op instigatie van Z.K.H. den Prins der Nederlanden in wiens
vriendschap hij zich mocht verheugen en dien hij op tal van reizen naar Zwitserland
vergezelde. In de tijden dat hij werkzaam was bij het Nederlandsche Roode Kruis
vond hij gelegenheid zich te interesseeren voor het Provinciaal Comité voor
Noord-Holland der Wilhelmina-vereeniging, die zich ten doel stelde verbetering en
verheffing der krankzinnigenverpleging, haar zorgen uitstrekkend over verpleegsters
en verplegers, die in krankzinnigengestichten werkzaam zijn. Op 27 November 1914
verwierf hij het Kruis van Verdienste van het Nederlandsche Roode Kruis. In Juni
1920 werd hij benoemd tot penningmeester van het Hoofdbestuur van dit College.
Hij wist de financieele basis van het Ned. Roode Kruis sterk te verbeteren en de
belangstelling der Regeering voor deze Semi-Regeeringsinstelling te wekken,
waardoor de Rijkssubsidie belangrijk werd verhoogd. Toen hij op 19 Januari 1927
zijn functie van Penningmeester neerlegde, werd hem de Regeerings-Roode
Kruismedaille verleend uit waardeering voor zijn groote verdiensten. Voorts was hij
Eere-Ridder der Commenderij Nederland der Johanniter Orde. In 1914 werd hij tot
Voorzitter gekozen van het Nederlandsch Tooneelverbond, in de plaats van Marcellus
Emants. Veel, heel veel heeft hij voor dit Verbond gedaan. In Juni 1918 werd hij
benoemd tot lid van de Commissie van Beheer van den Stadsschouwburg te
Haarlem. Hij was Beschermheer der Koninklijke Letterlievende Vereeniging ‘J.J.
Cremer’. In 1918 deed de Heer van Riemsdijk zijn intrede bij de Maatschappij ‘Apollo’,
Vereeniging tot ondersteuning van tooneelspelers en toonkunstenaars. De weduwen
en weezen en de oude tooneelspelers hadden zijn hart. Aan hem hebben de
tooneelspelers het Pensioenfonds te danken.
Zijn lievelingswensch ‘Apollo’ en het Pensioenfonds voor Nederlandsche
Tooneellisten één te doen zijn, heeft hij helaas niet in vervulling zien gaan.
Jhr van Riemsdijk is eenigen tijd voorzitter geweest van den Haarlemschen
Journalistenkring en penningmeester van den Nederlandschen Journalistenkring,
bibliothecaris en later secretaris van het Leesmuseum, lid, vice-voorzitter van het
Hildebrandcomité en bestuurslid der Vereeniging ‘Haarlem’.
Op 19 April 1920 werd Jhr van Riemsdijk benoemd tot Kamerheer in
Buitengewonen Dienst van H.M. de Koningin. Tal van onderscheidingen vielen hem
ten deel, o.a. werden hem in 1922 door de Fransche Regeering de palmes
académiques geschonken.
En ondanks al deze hierboven genoemde lidmaatschappen, bestuursfuncties e.d.,
vond hij bovendien nog tijd om tooneelstukken te schrijven. In 1904 verscheen zijn
eerste tooneelwerk ‘Mea Culpa’; het werd met groot succes in het Paleis voor
Volksvlijt, waar toen Bouwmeester met een eigen gezelschap
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optrad, gespeeld. Het stuk werd meer dan honderd maal opgevoerd, o.a. door het
Nederlandsch Tooneel, onder Dr Willem Royaards. Het was opgedragen aan
Mevrouw W. Erffmann-Sasbach. ‘Se non è vero’ (1904) (samen met Cyriel Buysse
geschreven) scheen minder te voldoen, doch ‘Hoog Spel’ (1906) opgevoerd door
de Nederlandsche Tooneelvereeniging met Alex Faassen en Mevrouw van der
Horst-Melsert viel meer in den smaak. Een groot succes werd ‘Silvia Silombra’
(1909) opgedragen aan Mevrouw Julia Cuypers. Ruim 400 maal is dit stuk gespeeld,
zoowel in Vlaanderen als in Nederland. Het werd bovendien, in het Duitsch en
Fransch vertaald, ook in Duitschland en Frankrijk opgevoerd. In Göteborg,
Koningsbergen, Brussel, Antwerpen, Gent en tal van andere steden is het voor een
enthousiast publiek vertoond. ‘Een Stem uit de Bergen’ (1910) een alleenspraak
voor een vrouw, is later in 1927 omgewerkt tot Tooneelstuk, waarvan nog geen
opvoering plaats had. ‘Pro Domo’ (1914) met Louis Bouwmeester in de hoofdrol,
werd meer dan drie honderd maal ten tooneele gebracht, eerst door Heyermans,
later door het Nederlandsch Tooneel. Dan noemen wij nog ‘De Sfinx’, het latere
‘Tzingani’ (1912), ‘De Kleine Apostel’ (Gezelschap Eduard Verkade 1925), ‘Tieneke’
(Rotterdamsch Hofstadtooneel 1925) en den roman ‘Alexandra’. In 1922 werd naar
dezen roman een film gemaakt In 1926 schreef de Heer van Riemsdijk naar den
roman en de film het tooneelstuk van denzelfden naam. Verder ‘Joseph Catani’
(1927, opgevoerd door het gezelschap van Louis de Vries) ‘Het Huis met de Luiken’
(1928 onder pseudoniem) opgedragen aan de Commissie uit den Volkenbond tot
het bestrijden van den handel in blanke slavinnen, opgevoerd in den
Plantage-Schouwburg door het gezelschap Adolf Bouwmeester.
‘Carola’ (1928, opgevoerd door het gezelschap M. Spree in den Circusschouwburg
te Rotterdam), ‘Fata Morgana’ (gez. Charles Braakensiek en Jules Verstraete 1928),
‘Lettigo’, ‘Haar Kerstfeest’ (1929), ‘Het Doode Punt’ dat juist ter perse was toen de
Heer van Riemsdijk overleed. Vervolgens een nog niet gedrukt en evenmin gespeeld
stuk ‘De Modekoning’, twee éénacters ‘De Clown’ en ‘De Trechter’ en een nog niet
geheel voltooid manuscript van zijn laatste werk ‘Een achtenswaardig Man’.
Jhr van Riemsdijk is gesproten uit een patricisch geslacht en hoewel hij als zoon
van den kunstzinnigen directeur van het Rijksmuseum te Amsterdam en als neef
van den Utrechtschen toonkunstenaar J.C.M. van Riemsdijk, die Willem Mengelberg
de eerste lessen heeft gegeven, in een artistiek milieu vertoefde, toch zal het eene
verrassing voor de naaste omgeving geweest zijn, dat de journalist-auteur zich in
zoo sterke mate tot het tooneel voelde aangetrokken.
Wie echter nader met het werk van Jhr van Riemsdijk kennis maakt, zal moeten
toegeven, dat de neiging tot het picturale, die
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hij wellicht van zijn artistieken vader had gekregen, in zijn tooneelwerk buitengewoon
sterk tot uitdrukking komt. Van Riemsdijk verstond uitstekend de kunst van wat de
Franschen noemen het ‘scène à faire’ en doorgaans was hem hier zijn misschien
onbewuste aanleg tot schilderen van groote waarde. Tal van tooneeltjes in zijn
werken zijn niets dan schilderijtjes en wanneer een meesterlijk doek of een krachtig
beeldhouwwerk hem had gegrepen, was niet zelden het resultaat dat zijn artistieke
aandoening tenslotte verwerkt en veruiterlijkt werd in een tooneelstuk (zie ‘Joseph
Catani’, ‘De Kleine Apostel’ e.a.)
Fel is de critiek geweest. Van Riemsdijk heeft meermalen gezegd: ‘Mijn stukken
zijn geen halve rooie cent waard, als ze niet gespeeld worden door eerste artiesten,
door echte tooneelmenschen’. Hij schreef voor het publiek. Zijn werk maakte geen
aanspraak op literaire waarde. Hij was tevreden wanneer het effect bereikt werd,
waarnaar hij had gestreefd. Hij schreef, schreef omdat hij het niet laten kon.
In een interview heb ik eens gelezen, dat de Heer van Riemsdijk zei ‘Mijn heele
leven ben ik door de Pers meedoogenloos behandeld en ik heb er mij altijd in
verkneuterd, dat bijna alle artiesten, die in mijn stukken op den voorgrond zijn
getreden een groot persoonlijk succes hebben geoogst en door die rollen niet zelden
voor de eerste maal in de gelegenheid werden gesteld, te laten zien, wat zij konden
presteeren. Menig tooneelspeler heeft door het creëeren van een rol in een mijner
werken een beter engagement gekregen en de grooteren van onze tooneelmenschen
hebben heel veel pleizier gehad van hun rollen (Louis en Frits Bouwmeester, Julia
Cuypers, Louis de Vries, Brondgeest, Mevrouw Erffmann, Reule, Meijer van Beem
e.a.)’.
Maar toch weten wij, die hem dagelijks in z'n werk meemaakten, dat zoo'n slechte
pers hem verdriet deed.
Kinderlijk naïef, stond hij in het volle leven. Goed van binnen uit en daarom ook
goedgeloovend in de menschen. Het was hem een levensbehoefte anderen te
helpen. Nooit ging iemand ongetroost of niet geholpen van hem vandaan. Hij was
niet een van de velen die hun naam plaatsen bovenaan een lijst van liefdadigheid,
neen, stilletjes werden er een paar hartelijke woorden op een papiertje geschreven,
een bankbiljet ingesloten en hij glunderde van pleizier. Als een kind zoo blij, omdat
hij iemand gelukkig had gemaakt.
In ‘de Kleine Apostel’ laat hij den inspecteur van politie zeggen:
‘In mij .... is veel veranderd jongen. Ik wil de menschen helpen. Ik zal ze in hun
‘nekvel’ nemen als konijnen. Ik schei er mee uit om speurhond te zijn. We zullen de
boefjes van de straat halen. Ze wijzen op de waarde van het leven, de waarde van
het menschzijn. Ik zal trachten waar ik maar kan, de misdaad in de kiem te smoren,
ik zal ze tegengaan, ze bevechten, door het goede in de harten te wekken, het
goede, dat er nog sluimert en slaapt, het goede dat in ieder mensch is’.
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Zoo wàs van Riemsdijk.
Zooals hij zelf was, zoo waren zijn tooneelstukken. Eenvoudig van opzet, maar
met een enorme tooneelkennis uitgewerkt. Het is zoo vaak gezegd, dat hij te laat
leefde, in dien zin te laat leefde, dat zijn kunst veertig of vijftig jaren vroeger zeker
meer waardeering zou hebben ondervonden. Dit is ongetwijfeld waar. Immers in
dezen kouden, nuchteren tijd is er geen plaats voor romantiek en idealen meer.
Zijn laatste levensjaren vooral heeft hij gewijd aan de belangen van de Oprechte
Haarlemsche Courant, welk blad hij tot een van de beste provinciale bladen heeft
gemaakt.
Wij die met hem hebben mogen samenwerken, hebben hem leeren kennen als
een eerlijk, oprecht, humaan mensch met een hart van goud, die één groot
levensdoel had: ‘Doe wel en zie niet om’.
L. BERENDES.
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Levensbericht van Z. Exc. Dr Gerrit Jan Diekema
(1859-1930)
Toen de leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde in 1930 den
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister der Vereenigde Staten aan het
Nederlandsche Hof Z. Exc. Dr Gerrit Jan Diekema, die in 1929 zijn ambt als zoodanig
had aanvaard, tot buitenlandsch lid onzer Maatschappij kozen, zullen deze dit niet
in de eerste plaats gedaan hebben, omdat hij zich door zijne geschriften als een
verdienstelijk beoefenaar der Nederlandsche Taal- en Letterkunde, of ook als
vorscher op het gebied van Geschied- en Oudheidkunde had doen kennen. Zij zullen
echter hebben overwogen, dat Dr Diekema in zijn vaderland Noord-Amerika uitingen
van Nederlandsche beschaving krachtig heeft bevorderd, kon gelden als representant
van den oud-hollandschen stam in de Nieuwe Wereld en om deze reden het
lidmaatschap der Maatschappij verdiende.
De heer Diekema heeft inderdaad de persen niet laten zweeten, al is een enkele
1
zijner redevoeringen ook in druk verschenen , maar hij heeft onvermoeid gearbeid
om door woord en daad in Amerika, en met name in het Westen (Michigan), de
belangstelling wakker te houden voor oud-hollandsche traditiën en gebruiken, voor
Holland's taal, kultuur en kerk. En zijne benoeming tot Gezant aan het Nederlandsche
Hof heeft hij als een roeping beschouwd om de banden tusschen Amerika en

1

De heer W.A. Diekema, zoon van den overledene, schreef 4 Juni 1931: ’Father was not a
bookwriter. He made several speeches for some of which I have manuscripts, but so far as
I know he wrote no books’.- Dr Henry Beets, van Grand Rapids Mich., zond mij een artikel
van Dr G.J. Diekema, getiteld: ’Holland Emigration to Michigan: Its causes and results’,
verschenen in het Oct.-nummer 1917, van Michigan Historical Magazine. Aan dit artikel is de
rede, die Dr Diekema in Den Haag aan het feestmaal door ‘Nederland in den Vreemde’
aangeboden, heeft gehouden, en waarop ik nog terugkom, soms letterlijk ontleend.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1931

23
Nederland hechter te maken, en de vriendschappelijke betrekkingen tusschen de
beide natiën te versterken.
Het zal dan ook zijn van dit gezichtspunt uit, dat ik zijn beeld zal trachten te
schetsen, het beeld van een man, die zich zijn regelrechte Nederlandsche
afstamming nimmer heeft geschaamd, integendeel zich daarop steeds heeft
beroemd, en die medegewerkt heeft den goeden klank, dien Nederland in de
Vereenigde Staten heeft, zoo mogelijk nog te verbeteren. Het is juist wat de heer
P.J. de Kanter, voorzitter van het Algem. Ned. Verbond van Z.Exc. Diekema heeft
gezegd: in hem hebben wij de samenvoeging van den besten Amerikaanschen
geest en de krachtigste Hollandsche overlevering.
Gerrit Jan Diekema was een persoonlijkheid van den waschechten Nederlandschen
stempel, gesproten uit een Groningsch-Overijselsch geslacht, dat in 1848 naar
Amerika was overgestoken en zich in de kolonie, door Ds Van Raalte en de zijnen
gesticht, gevestigd had. Zijn vader heette Wiepke Diekema en was in 1830, te Den
Andel, bij Bafloo in Groningen geboren; zijne moeder heette Hendrikje Stegeman
en kwam uit Overijsel. Toen zij naar Amerika overtrokken kenden zij elkander ter
nauwernood. In de nieuwe kolonie werd het huwelijk gesloten en de ouders vestigden
th

zich in Holland, Michigan, aan West 16 Street, in de nabijheid van de oude
begraafplaats der Indianen.
Gerrit Jan Diekema werd 27 Maart 1859 hier te Holland, Mich., geboren. Van het
groote gezin zijn thans nog in leven, zijn broeder Albert, en drie zusters: Mrs Martha
Kollen, Mrs C.J. Lokker en Mrs Reka ten Cate. Na de lagere school aldaar
doorloopen te hebben, studeerde hij aan het bekende Hope College, om aan de
universiteit van Michigan te Ann Arbor, zijne studiën in de rechten te voltooien met
het behalen van den ‘bachelor of laws’-graad in 1883. Dezelfde universiteit heeft
hem in 1910 den doctorsgraad in de Rechten honoris causa verleend. De praktijk
van advocaat lokte hem aan. Samen met Kollen (later ook Ten Cate) opende hij in
Holland Mich. een advocatenkantoor, waarvan hij spoedig de primus inter pares
werd en dat hij tot grooten bloei wist te brengen.
Zijn sterke levensenergie en vitale ondernemingsgeest zochten naar wijder
ontplooiing, ook op het gebied van bankwezen en industrie. In zijn geboortestad,
dit centrum der Hollanders in Amerika, waar 80% der bevolking Nederlandsche
namen draagt, en graanbouw, groententeelt en beetsuiker-industrie belangrijke
bronnen van inkomsten vormen, kon deze Amerikaan van Groningsche structuur
zijn krachten in ‘business-life’ beproeven. Ook op dit gebied heeft hij zijne sporen
verdiend. Sedert 1902 was hij president van de ‘First State Bank of Holland’. Hij
was president van De Pree Co., Lokker-Rutgers Co., vice-president van de New
Era Life Insurance Co., director van Grand Haven

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1931

24
State Bank, van Buss Machine Works, the Holland-St. Louis Sugar Co. en president
van de Michigan State Bankers Association. Als president van de Rotary Club heeft
hij veel invloed geoefend, en als curator en secretaris van Hope College, waar hij
zelf eens gestudeerd had, heeft hij deze instelling moreel en finantiëel krachtig
gesteund.
Doch ook het politieke leven trok hem tot zich. Diekema was in merg en been
Republikein, groot vriend van den gewezen cowboy Theodore Roosevelt, en den
gewezen smidsjongen uit den graanstaat Iowa, Herbert Hoover, met wie hij het
spontane, ongekunstelde, zakelijke en recht-op-den-man-af, gemeen had. Van
1885-1891 was hij lid van het ‘Huis van Afgevaardigden’, en in 1889 ‘speaker’. In
1895 werd hij verkozen tot burgemeester (mayor) van Holland Mich. en in 1896
afgevaardigd naar de ‘Republican National Convention’, terwijl hij van 1894-1895
voorzitter was van de ‘Michigan Municipal Commission’, en in 1907 lid werd van het
Congres te Washington. Zoo had hij zijn land, staat en stad ook op deze wijze
gediend, toen hij in 1929 tot gezant aan het Nederlandsche Hof werd benoemd.
Diekema stond bekend als een eenvoudig, onkreukbaar en eerlijk man, taktvol,
recht-door-zee en innemend, een vlot en geestig spreker en daardoor voor ‘public
speeches’ zeer gezocht. Bovendien was hij slagvaardig in het debat. ‘An Ottawa
County Republican Convention was never complete without ‘Diek’ as a chairman’,
zegt een correspondent, en een ander merkt op: ‘Interwoven into the records of
Holland's citizenry in every pursuit of war and peace is the record from youth to
maturity of this foremost citizen, endowed with qualities that made him patriot,
statesman, orator, lawyer, banker and Christian gentleman. Mr Diekema radiated
the very spirit of America, the life of intelligent strenuousness, cautious activity and
progressive endeavor. He was a true exponent of American life, American ideals
and American tradition’ (Holland City News, 25 Dec. 1930). Op den Nederlandschen
dag van de Wereld-Tentoonstelling te Chicago in 1893 was hij de officiëele ‘orator’.
Op kerkelijk en godsdienstig gebied bewoog hij zich evenzeer. Hij was lid van de
Hope Reformed Church in Holland, Mich., de strenge Calvinistische beginselen
toegedaan, doch geenszins bekrompen, en daarbij een actief werker op kerkelijk
en sociaal terrein. Des Zondags hield hij, na de godsdienstoefening, met een
mannen-klas een bespreking over bijbelsche onderwerpen en de gebeurtenissen
en kwesties van den dag, bezien in het licht van de Heilige Schrift. Deze klas werd
gevormd zoowel door zakenlui en menschen uit de finantiëele, rechterlijke en
industriëele wereld, als door kantoorklerken en arbeiders, dikwijls ten getale van
meer dan 150 personen. In zulke dingen leefde hij, blijkens een interview dat hij
gaf, en dat in ‘Timotheüs, 29 Maart 1930’, met een fraai portret, is opgenomen. Zijne
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persoonlijke vroomheid, aanstekelijke opgewektheid en ongekunstelde
omgangsvormen trokken daarbij velen aan.
Dr Gerrit Jan Diekema is tweemaal gehuwd geweest. Eerst op 27 Oct. 1885 met
Miss Mary E. Alcott, eveneens uit Holland Mich. afkomstig, uit welk huwelijk hij vier
kinderen had: twee zoons, Willis A. Diekema en John G. Diekema, wonende te
Holland Mich., en twee dochters, Mrs A. Marie Rodger-Diekema, van New York en
Mrs Marguerite Rodger-Diekema, van Chicago. In 1920 huwde hij voor de tweede
maal met Miss Leona M. Belser, een even innemende als krachtige vrouw, ‘an
instructor in the schools of Highland Park, Detroit’, die toen zij zich in Holland Mich.
vestigde, spoedig leidster op onderwijs- en sociaal gebied werd. Zij vergezelde
Z.Exc. Diekema naar Nederland, toen hij 20 Augustus 1929 door president Herbert
Hoover, mede op sterk aandringen van Senator Van den Berg, benoemd werd als
buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister aan het Nederlandsche Hof, om
Mr Richard Tobin op te volgen. Zij was, gedurende de vervulling van zijn ambt als
gezant, hoe kort dit ook geweest moge zijn, een aanvullende en opbouwende kracht;
zij wist het mooie lust-oord ‘Oosterbeek’, gelegen bij den Benoordenhoutschen weg,
aan de noordgrens van het Haagsche Bosch, dat als plaats van residentie gekozen
was, te maken tot een even distinctief als gezellig milieu. Het woord van haren
echtgenoot, die het ambt van gezant niet geambiëerd had, maar nu het tot hem
kwam, als een roeping aanvaardde, maakte zij tot hare levensleuze: ‘It ought to be
my pleasure to be of service’.
Toen Dr G.J. Diekema op 12 Nov. 1929 zijn ambt had aanvaard, bemerkte men
al spoedig met een oorspronkelijk man te doen te hebben, die zich het diplomatieke
keurslijf niet liet aanleggen, maar zich vrij zou bewegen. De tafelrede, die hij uitsprak
op 5 Febr. 1930, bij gelegenheid van het feestmaal hem te 's Gravenhage door de
vereeniging ‘Nederland in den Vreemde’ aangeboden, en waarin hij over de
Nederlandsche nederzettingen in Amerika handelde, deed van zich spreken. Hij
was voornemens geweest deze in het Engelsch te houden, doch, waar hij zelf onze
taal machtig was, hield hij haar, op het laatste oogenblik hiertoe aangezocht, in het
Nederlandsch. Een ‘note gaie’ in het geheel was het volgende. Dr Diekema had als
tafelbuurman Monseigneur Nolens. Toen de spreker op een bepaald moment het
juiste Nederlandsche woord niet kon vatten, souffleerde Dr Nolens hem:
‘wetenschappen’. Dr Diekema nam dit over met een: ‘dank je wel, mijn jongen’. Het
gerucht wil, dat Mgr Nolens bloosde, doch het natuurlijk van den oolijken kant opnam.
Een luid applaus lokte bij de aanwezigen uit de beschrijving en karakteristieke
teekening, die Dr Diekema van de Hollanders in Noord-Amerika gaf. Hunne
getrouwheid aan der Vaderen
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geloof; hun toegewijde zorg voor het onderwijs; hun nijverheidszin, spaarzaamheid,
leven binnen de grenzen van hun middelen; hunne vaderlandsliefde. Veel brachten
zij tot stand. Op het gebied van landbouw hebben zij wouden geveld, moerassen
gedraineerd, boomgaarden geplant, landerijen aangelegd. Zij kennen geen spilzucht
en dragen uitermate zorg voor hun veestapel en landbouwwerktuigen. Ze zijn geen
huizenhuurders, maar huizenbouwers, en geen ‘rollende steenen, die geen mos
maken’. Op industriëel gebied hebben zij zoowel in groot- als kleinhandel veel tot
stand gebracht. Op politiek gebied vertegenwoordigt de Nederlansche-Amerikaan,
aldus Dr Diekema, het conservatieve element, dat zich niet door overijlde propaganda
of tijdelijk volksrumoer laat medesleepen; de Hollander wil bewijzen zien en zijn
verstand raadplegen voor hij handelt. Ook in ambt en beroep hebben zij eerste
krachten aan de Amerikaansche samenleving opgeleverd. Dr Diekema eindigde
aldus: ‘Versta mij niet verkeerd. De Hollanders zijn noch engelen, noch heiligen. Zij
hebben vele erfelijke en verkregen fouten. Zij zijn zonen van Adam en niet geschikt
voor het paradijs, maar zij bezitten een combinatie van sprekende deugden en van
onvervalschte karaktereigenschappen, welke door hun bestaan de aarde beter
maken en hun land veiliger’ (Verslag, Nieuwe Rott. Cour., 6 Febr. 1930).
Aan het begin zijner rede echter had hij nog al vrij scherpe critiek geoefend op
het optreden van Koning Willem I tegen de zoogenaamde Afgescheidenen, waarvan
sommigen naar Amerika waren getrokken. Het waren vooral de woorden door den
Gezant gebezigd: ‘Welk een zwarte vlek van blijvende nationale schande had
voorkomen kunnen worden, indien deze zwakke potentaat slechts geantwoord had
in de taal van den Vader van zijn land, Willem den Zwijger, die in 1577 de vervolging
van de Wederdoopers tot stilstand bracht met de volgende gedenkwaardige woorden:
‘Wij verklaren u, dat gij geen recht hebt u te bemoeien met iemands geweten, zoolang
niets geschiedt dat particuliere schade of publiek schandaal veroorzaakt’’, - die in
de pers eenig commentaar uitlokten. Het ‘Handelsblad’ (15 Febr. 1930) wenschte
te wijzen op ‘het bedenkelijke van dit vreemd diplomatieke oordeel’, noemde deze
‘handelwijze eenigszins ongebruikelijk’ en achtte, dat de gezant in zijn officiëele
ambtsvervulling ‘een toon te hoog gezongen had’. In dienzelfden geest was ook de
‘kantteekening’ van ‘Het Vaderland’ (11 Febr. 1930), die zich vooral aan de
qualificatie van Koning Willem I als ‘een zwakken potentaat’ had gestooten. De
‘Haagsche Courant’ (8 Febr. 1930), achtte zulk een rede niet passend ‘in andermans
huis’. Maar ‘De Standaard’ (17 Febr. 1930) meende in een ‘driestar’, dat ‘Het
Handelsblad’ ‘niet één toon te hoog was, maar heel wat tonen te hoog’, en dat ‘de
Amerikaansche diplomaat sober was geweest in zijn geschiedverhaal der feiten,
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doch dat dit geschiedverhaal in al zijn soberheid vanzelf een felle aanklacht vormde
tegen de tyrannie der liberale machthebbers van weleer’ en dat Dr Diekema
geenszins, ook maar iets, was te kort geschoten in courtoisie tegenover ons land.
Om deze uitlating van Dr Diekema goed te begrijpen, zal men ze, naar mijne
meening, in het juiste licht moeten bezien. Ik wees er hiervóór reeds op, dat de
tafelrede te 's Gravenhage uitgesproken, op sommige punten letterlijk weergaf wat
Dr Diekema, in 1917, in ‘The Michigan Pioneer and Historical Society’ had gezegd.
Daar luidden zijne woorden letterlijk als volgt: ‘What a dark blot of lasting national
disgrace might have been prevented had this weak potentate but answered in the
language of the Father of his Country, William the Silent, who in 1577, stopped the
persecution of the Anabaptists with the following memorable words: ‘We declare to
you that you have no right to trouble yourself with any man's conscience, so long
as nothing is done to cause private harm or public scandal’’. Het wil mij voorkomen,
dat Dr Diekema bij het voorbereiden van zijne Haagsche tafelrede zich niet voldoende
gerealiseerd heeft, dat zulke woorden heel anders klinken en opgenomen worden
in een vergadering van gelijkgestemde Nederlandsche-Amerikanen in Michigan,
dan in een zuiver Nederlandsch milieu van allerlei bonte kerkelijke, godsdienstige
en politieke schakeering, waar men, als het op interpretatie van de historie aankomt,
op straffe van anders tegenspraak uit te lokken, zekere gevoeligheden dient te
ontzien. Kan dus worden toegegeven dat in strikt technisch diplomatieken zin zijne
uitlating voorzichtiger gesteld had kunnen wezen, even vast staat dat zijne woorden
allerminst een krenking van de gevoelens van andersdenkenden bedoelden. Er zijn
van die zonnige Amerikaansche naturen, die van den puren superlatief leven,
behoefte hebben aan scherpe contrasten van licht en donker, en die zich eerder
moeten wachten voor het euvel in Job 15 : 2, dan voor het kwaad dat in Psalm 55
: 22 is aangeduid. Hij hield ook op den Theologischen Schooldag te Kampen, 19
Juni 1930, eene rede, waarin hij zich weder rondborstig uitsprak, welke rede door
een deel der Nederlandsche pers (ook De Maasbode, 26 Juni 1930), om het uitkomen
voor zijn positiefchristelijke en idealistische beschouwingen zeer werd toegejuicht,
doch die elders (bijv. Middelburgsche Courant, 20 Juni 1930) niet in allen deele
instemming genoot.
De gezant Diekema bleef niet wachten tot men bij hem op audiëntie kwam, maar
hij trok er zelf op uit om Neerlands nijverheid, industrie en landbouw te leeren kennen.
Zoo bezocht hij 23 Juni 1930 de kweekerijen en het veilingsgebouw te Aalsmeer,
en, vergezeld door de heeren W. Westerman en Jhr P.J. Six, resp. voorzitter en
secretaris van de Ned.-Amerikaansche Kamer van Koophandel, het vliegveld
Schiphol, waar hij aanzat aan een noenmaal door het Amsterdamsche Gemeente-
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bestuur aangeboden. Kort daarop trok hij naar Groningen, nam deel aan den maaltijd
der Rotary-Club, bezichtigde boerderijen te Uithuizen en Uithuizermeeden en bracht
een bezoek aan Den Andel, waar zijn vader geboren was, en hij op zijn
echt-Groningsch wenschte te worden toegesproken. Op 4 Jan. 1930 opende Z. Exc.
Diekema in de Kon. Kunstzaal Kleykamp te 's Gravenhage de tentoonstelling van
schilderijen van den Amerikaanschen schilder W.H. Singer Jr., die in Pittsburgh was
geboren en Nederland zeer goed kende. Met schrijver dezes heeft hij o.a. de
Leidsche Universiteit en andere bezienswaardigheden bezichtigd, en de laatste
publieke rede, die hij in 1930 in Nederland vóór zijn zomervacantie, die hij in Amerika
ging doorbrengen, hield, was te Leiden, bij gelegenheid van de jaarvergadering van
de Leyden Pilgrim Fathers Society, op 12 Juli 1930, welke door den burgemeester
van Leiden Mr A. van de Sande Bakhuyzen werd gepresideerd. Deze rede is in
haar geheel opgenomen in: ‘Timotheus’, 3 Jan. 1931. Op 18 Juli 1930 ontving hij
nog de Cowboy-studenten uit Texas, waarbij hij zich in hun midden liet fotografeeren,
getooid met hun bekend breedgerand hoofddeksel.
Met reden kon Z. Exc. Diekema, toen hij na de zomervacantie van 1930 in ons
land terugkeerde, verklaren, dat hij, toen hij in 1929 in Nederland kwam bijna niemand
kende en nu na één jaar verblijf in Nederland reeds zoovele vrienden gewonnen
had. Zoo was het ook. In vele kringen waardeerde men zijn liefde voor Nederland,
de moeite die hij zich gaf om ons land in al zijn geledingen te leeren kennen, en
men achtte zijn eenvoudige en eerlijke uitgesprokenheid hoog. Maar ieder die hem
na zijne terugkeer ontmoette, ontwaarde. Het was hem aan te zien, dat hij lijdende
was. Een maag- en ingewandsziekte, die hem reeds voor zijn vertrek verontrust
had, was tijdens zijn verblijf in Amerika niet verbeterd en maakte opneming in het
Roodekruis-Ziekenhuis te 's Gravenhage, ter observatie, noodzakelijk. Een operatief
ingrijpen werd weldra onvermijdelijk, en ofschoon aanvankelijk herstel niet
buitengesloten leek, is hij op Zaterdag 20 Dec. 1930, des avonds tegen zes uur,
ontslapen. Het tragische in het geval was ook, dat hij juist voor dien dag de feestrede,
op den Derden Stamdag van het Algemeen Nederlandsch Verbond, had toegezegd.
Hij was 71 jaar oud geworden, en had gedurende ruim één jaar zijn ambt als
diplomaat in Nederland vervuld.
Op 24 Dec. 1930 werd zijn stoffelijk overschot, na een plechtige rouwdienst in de
Engelsche kerk te 's Gravenhage, geleid door Rev. Williams, bijgewoond door vele
dignitarissen onder wie vertegenwoordigers van H.M. de Koningin, H.M. de
Koningin-Moeder en Z.K.H. den Prins, ter tijdelijke bijzetting naar de Algemeene
Begraafplaats overgebracht. Met het stoomschip ’Deutschland’ van de
Hamburg-Amerika-lijn is het naar Amerika vervoerd, waar het 3 Jan. aankwam, en
verder naar Holland, Mich., de woonplaats van Dr Diekema, werd overgebracht. In
de
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kapel van Hope College werd de kist 4 Jan. opgesteld, in een overvloed van bloemen,
met aan elk einde een schildwacht. Een groot aantal personen bracht hem daar
den laatsten afscheidsgroet. Op 5 Jan. 1931 had de herdenkingsdienst en begrafenis
plaats. De gedachtenisrede werd uitgesproken door zijn vriend, Senator Arthur H.
van den Berg; de lijkrede werd gehouden door Rev. John M.v.d. Meulen, uit
Louisville, Kentucky. Meer dan 2500 personen woonden de plechtigheid bij. Op
Home Pilgrim Cemetary te Holland, Mich., waar men de blanke sneeuw met een
1
groen tapijt van mos bedekt had, is hij, naast zijne ouders, terustegelegd. Op zijn
graf staat een vierkante steen, waarop niet anders dan zijn naam. - Simplex veri
sigillum!
Met Dr Diekema is heengegaan een oprecht en godvruchtig mensch, een
symbolische persoonlijkheid, een toegewijd Amerikaansch burger, een trouw en
actief vriend van Nederland en een vertegenwoordiger van dat ras der apostelen,
die op het vredespad hunne voeten richten.
Dr A. EEKHOF.

1

Gaarne betuig ik een woord van dank aan Jhr P.J. Six, secretaris van de Ned.-Amerik. Kamer
van Koophandel, voor de inzage van hare collectie couranten-uitknipsels over den heer G.J.
Diekema, en aan Dr J.A. Schröeder, redacteur v.h. Handelsblad, voor eenige mij verschafte
gegevens.
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Levensbericht van H.M. Werner
(10 Juni 1846-5 Maart 1930)
De naam Werner voert onze gedachten aanstonds naar het gewest, waarvan hij de
monumenten uit het verleden in het stadium waarin zij verkeerden, heeft trachten
vast te leggen: naar Gelderland. De ‘Geldersche Kasteelen’ en de voorstudiën
daartoe in verschillende tijdschriften geplaatst, zijn een vraagbaak geweest voor
velen, die zich in korten tijd op de hoogte wilden stellen van de geschiedenis der
aloude woonplaatsen van de Geldersche ridderschap en van de lotgevallen dezer
geslachten zelf.
Werner behoort tot de generatie van belangstellende oudheidkenners, zooals
O.G. Heldring, C. Haasloop Werner, Alexander Verhuell, J.W. Staats Everts, J.
de

Craandijk, die in de 19 eeuw het Oosten van ons land doorkruist hebben, op zoek
naar alles wat uit historisch, oudheidkundig en volkskundig oogpunt merkwaardig
was. Sommigen van hen hebben zich verdienstelijk gemaakt als collectioneurs,
door te verzamelen wat niet als belangrijk zou herkend worden en daardoor verminkt
of vernield worden; anderen teekenden op, wat zij onder de bevolking nog levend
vonden van oude gebruiken en legenden; de oude bouwwerken en ruïnes werden
geschetst, bestaande afbeeldingen daarvan bijeengebracht, de geschiedsboeken,
die een en ander omtrent hun verleden vermeldden, nagelezen, en aangevuld door
archiefstudie. Een veelzijdige belangstelling dus, die naast en als voorloopster van
streng wetenschappelijke studiën haar beteekenis heeft gehad. Dikwijls waren de
objecten van studie der genoemde oudheidkundigen en schrijvers zeer gevariëerd,
Werner heeft zich in hoofdzaak aan één onderwerp gehouden, het kasteel en zijn
bewoners.
Zijn werkkring heeft hem vrij spoedig in aanraking gebracht met de Geldersche
landstreek. Hij werd te Breda geboren en werd opgeleid voor de militaire loopbaan.
Op 10 Juli 1865 werd hij als tweede luitenant beëedigd bij het tweede eskadron van
het vierde regiment huzaren. In 1872 werd hij tot eersten luitenant bevorderd, en in
1881 tot eersten luitenant-adjudant bij hetzelfde eskadron dat te Zutphen
gestationeerd was, zoodat Werner ge-
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durende al deze jaren in het Geldersche woonachtig was. Daarna volgt een
intermezzo, waarin hij als adjudant bij het depôt van den staf van het eerste regiment
huzaren te Amersfoort geplaatst was tot in 1886, in welk jaar ook de bevordering
1
tot ritmeester geschiedde . Dan volgt wederom overplaatsing naar Zutphen bij het
ste

tweede eskadron van het 1 regiment, totdat Werner in 1889 non-actief werd, met
verleening van den majoorsrang. Ook daarna blijft het Geldersche Werner's
woonstreek. Zoo was hij gedurende verschillende jaren gevestigd op een van de
2
door hem zelf beschreven huizen, de Rees bij Brummen .
Gedurende het eerste Zutphensche verblijf beginnen de bijdragen aan tijdschriften
te vloeien; in 1881 vinden wij de eerste verhandelingen in den Gelderschen
Volksalmanak geplaatst, weldra door talrijke andere gevolgd. Bijna alle jaargangen
van dit tijdschrift bevatten bijdragen van Werner's hand; hij heeft het ten slotte als
het ware helpen begraven door de bewerking van de registers op de laatste deelen
in 1904. Daarnaast schreef hij in den Huisvriend (sedert 1883), den Nederlandschen
Leeuw (sedert 1890), het Jaarboek van den Nederlandschen Adel (sedert 1893),
het Huis Oud en Nieuw, Eigen Haard enz. Daar de meeste dezer verhandelingen
3
zijn opgenomen in het werk ‘Geldersche Kasteelen’ , is het wenschelijk deze uitgave
in de eerste plaats te bespreken. Zij werd ondernomen door de Zutphensche Firma
A.E.C. van Someren. De sprekende teekening van den Heer P.M. van Walchren,
voorstellend een ridder in volle wapenrusting met de Geldersche banier in de
rechterhand, op den achtergrond het ‘Voorgeborchte’ van den Doornenburg is zeker
bij ieder bekend. Craandijk schreef een voorrede bij het werk. Niet alle Geldersche
kasteelen zijn behandeld; die van het vroegere Overkwartier, verspreid over Brabant,
Limburg en Opper-Gelder, zijn niet opgenomen, daar de grenzen van de
tegenwoordige provincie zijn gevolgd. De opmerking is gemaakt, dat de naam
‘kasteelen’ onjuist is, daar ook landhuizen, havezaten enz. behandeld zijn. Toch
wijst het overgroote gedeelte der gebouwen op eertijds versterkte woonplaatsen;
op de talrijke afbeeldingen uit verschillende tijdperken, aan het werk toegevoegd,
herkent men den kasteelvorm van de meeste gemakkelijk.
Een ander bezwaar, dat niet zoo gemakkelijk te weerleggen valt, is dat niet de
geschiedenis der kasteelen, maar die van hun bewoners overheerscht. Aan alle
verhandelingen zijn genealogische uiteenzettingen toegevoegd, die de geslachten,
welke de huizen

1
2
3

In 1884 was Werner verbonden aan het tweede eskadron van het tweede regiment huzaren
te Venlo. Zie voor de gegevens alhier de Staats-almanak.
Zie Werner, Geldersche Kasteelen II 266.
Deel I en II, Zutphen 1905-1906.
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achtereenvolgens bewoond hebben behandelen, in overeenstemming met den
ondertitel van het werk: historische, oudheidkundige en genealogische studiën.
Ondergaat het huis weinig lotgevallen, dan verneemt men alleen die van de
eigenaars. En wanneer deze geen personen van beteekenis zijn, dan hoort men
alleen, wie achtereenvolgens het kasteel bewoond hebben.
Daartegenover staat, dat Werner figuren van invloed zooveel mogelijk naar voren
brengt. Zij zijn het ook, die dikwijls het meest ondernemen voor de versterking der
burchten en voor de verfraaiing van de omgeving. In tijden van beroering en van
opbloei is van menschen en woningen het meest te vertellen. Zoo is er van het
Koninklijk Paleis en Domein het Loo, met de behandeling waarvan het eerste deel
opent, veel te berichten, dat de geschiedenis der Republiek en van het Koninklijk
Huis der Nederlanden ten nauwste raakt. De verbouwing tijdens Koning-Stadhouder
Willem III door Carot en de inrichting van den sierlijken Le Nôtre-tuin met zijn talrijke
beelden en waterwerken vinden een uitvoerige beschrijving, evenals de verfraaiingen
door de latere Vorsten uit het Huis van Oranje-Nassau.
Op Rosendaal, langen tijd de voornaamste residentie der Geldersche hertogen,
vinden wij Reinoud I en Willem van Gulik op dergelijke wijze in de weer met
verfraaiing van gebouw en omgeving. Ook hier treffen wij in later tijd Willem III als
geregeld bezoeker tijdens de jacht aan. Bekend is de aanleg van het park in Le
Nôtre-stijl door Johan van Arnhem in denzelfden tijd. Verschillende kasteelen spelen
e

een belangrijke rol in de twisten tusschen de partijen van den adel in de 14 tot de
e

16 eeuw. Aan Karel van Gelder's tijd herinneren vooral de Cannenburch bij Vaassen,
de woonplaats van diens gevreesden veldheer Maarten van Rossum en het kasteel
Hackfort in de Graafschap, waar de rumoerige Berend van Hackfort gehuisvest was,
die den hertog als drost van het kwartier van Zutphen diende en die ook in het
Overijselsche en in Oostfriesland zijn belangen te verdedigen had.
Het spreekt van zelf, dat gebouwen als Loevestein, met zijn rijke historie, het slot
Berg, woonplaats van prins Willem's zwager Willem van den Berg, later eigendom
van de prinsen van Hohenzollern-Sigmaringen, niet zonder bespreking werden
voorbijgegaan. Zeker was het de moeite waard, om de herinnering aan huizen, die
geheel gesloopt zijn en waarvan alleen nog legendarische verhalen bij de bevolking
in omloop zijn, te verlevendigen. Dit geldt o.a. voor de Roode Toren bij Heteren, de
Mussenberg bij Nijmegen, de Marsch tegenover Zutphen, eertijds in het bezit van
den bekenden Patriot Robert Jasper van der Capellen en het slot Ulft. De brand
van het kasteel Wijchen in 1906 wijst op de noodzakelijkheid, om het bestaande in
woord en beeld vast te leggen. Wanneer de aandacht van het publiek tijdig gevestigd
wordt op bouwwerken, die zonder voldoende zorg tot ruïnes dreigen te vervallen,
kan een geheele ondergang moge-
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lijk nog voorkomen worden. Werner's studie over de Doorwerth heeft zeker niet
rechtstreeks het behoud van dit kasteel bewerkt, maar kan bijgedragen hebben tot
het leiden van de publieke opinie in de goede richting. Men zou ook wenschen, dat
wat hij en vele anderen geschreven hebben over de ruïne Doornenburg eindelijk
eens tot de restauratie van deze eenige, echt middeleeuwsche burcht moge leiden.
Het is voldoende een beeld van Werner's werk gegeven te hebben. Uit de
toegevoegde lijst van geschriften blijkt, dat zijn belangstelling zich ook buiten de
Geldersche kasteelen uitstrekte. Men vindt uit zijn Amersfoortschen tijd studiën over
de restauratie van de Koppelpoort. Hij ijverde daar ook voor het tot stand komen
van het museum Flehite. Te Zutphen interesseerde hij zich voor de herstelling van
de bekende Berkelpoort. De kerken van Arnhem en Zutphen trokken zijn aandacht
met het oog op de methoden van restauratie, die men er op dacht toe te passen.
Maar voor alles blijft Werner toch de schrijver der kasteelen. Naast hem hebben
vele andere op dit gebied gearbeid. Zijn werk is verbeterd en uitgebreid. Maar Werner
heeft de verdienste, dat hij de verspreide Geldersche kasteelen in één verband
heeft samengevat waardoor duidelijk wordt, wat parallel loopt in de geschiedenis
van deze burchten en in die van hun bewoners.
Arnhem.
S.P. HAAK.
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Levensbericht van A. Reyding
(1863-1930).
Wanneer deze in 1863 geboren Amsterdammer in 1885 zijn studie als ‘bouwkundig
Ingenieur’ te Delft voltooid heeft, wordt hij, door den dood zijns vaders in datzelfde
jaar, als eenig kind, spoedig onafhankelijk. En daar ook bij hem de aanvragen en
opdrachten in zijn eigenlijk studievak niet veelvuldig in dat eerste jaar
binnenstroomen, komt hij er geleidelijk toe, zich meer te ontwikkelen in de lijn van
1
zijn eigenlijke liefhebberijen: teekenen , - vooral van costuums - en penvoering in
bizonder verband met het Tooneel. En zijn productieve krachten en gaven zullen
zich weldra in die richting openbaren tot zeer karakteristieke uitingen.
Want in Reyding blijken nu al spoedig twee uiteenloopende vormen van
psychischen aanleg ineen te vloeien. Hij is - en zal dat tot zijn levenseinde blijven
- geboren en getogen Amsterdammer, met dien eigenaardigen satyrieken kijk op
het leven en de verhoudingen om hem heen, welks goedmoedigheid het cynisme,
dat er zich in uiten wil, omspeelt. Hij is de echte kleinsteedsche Grootestadsmensch,
die niet leven kan zonder de Grootestadslucht en die toch haar zekere benauwdheid
en engheid aanvoelt; zich op zijn gebondenheid wreekt door zijn scherpen kijk op
haar tekortkomingen. Buiten Amsterdam zijn het Londen, Parijs, Berlijn, die hem
tijdelijk zullen aantrekken; meest om wat zij te bieden hebben op zijn geliefkoosd
‘schouwburg-terrein’. Van het Grootestadsleven zijn het alweer de engere
Schouwburg en het café die hem boeien.
En deze geboren en getogen Amsterdammer heeft nu - waarvandaan is mij niet
gebleken (ik weet alleen, dat hij tot de Waalsche Gemeente behoorde) - een
Franschen inslag. Zijn

1

Een van zijn eerste proeven vormde het illustreeren van den bundel ‘Amsterdam in Stukken
en Brokken’ (Haarlem Erven F. Bohn, 1892) bij tekst van Schrijver dezes. Historisch
opmerkelijk: de penteekeningen moesten toen, om geclicheerd te worden, opgestuurd worden
naar .... Weenen, naar de firma Angerer en Goeschl.
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teekenkunst heeft een Franschen zwier; bij zijn ontwerpen van costuums slaagt hij
het best in het fantastische genre, zooals het in operettes en revues in zwang is.
Met muzikalen aanleg, voelt hij zich tot deze beide genres van tooneeluiting het
sterkst aangetrokken. En zoo wordt hij al spoedig in ons land, en bizonderlijk in
Amsterdam; de originator van de op Fransche wijze samengestelde en opgebouwde
de

Revues, met muziek en - zooals men het in de 17 eeuw zei: ‘Const- en
Vlieghwerck’.
Die Parijsche R e v u e d u f i n d e l'A n n é e had haar oorsprong in Griekenland,
uit niemand minder dan den vermaarden dichter Aristophanes!
Als deze in zijn Acharniërs zijn antipathie: Euripides, te lijf wil, laat hij zijn
hoofdfiguur Dicaeopolis, die op zoek is naar een lompencostuum, om met behulp
daarvan zijn tegenstanders te eer te vermurwen, zich wenden tot Euripides: het is
de groote grief van onzen hekeldichter, dat deze tragicus de waardigheid van het
treurspel schendt door het gebruik van lompen ter aankleeding van zijn tragische
figuren. En dan laat hij het huis naar buiten schuiven, waar Euripides op de
bovenverdieping zit te werken; om goed in de stemming te komen: ook in lompen.
- ‘Kun je me niet aan wat lompen helpen?’ vraagt Dicaeopolis, ‘uit dat oude stuk
van je?’ - ‘Ja, wèlk stuk bedoel je?’ - En dan laat Aristophanes hem allerlei stukken
opnoemen, zonder dat de vrager bevredigd schijnt. Tòt blijkt, dat zij het eens worden.
En dan roept Euripides zijn jongen, beneden in ‘het lompenmagazijn’: ‘geef hem
die lompen van Telephus; ze liggen boven die van Thyestes en tusschen die van
Ino’. In De Vrede laat Aristophanes de Godin van den Vrede door Mars
verdonkermanen en later door de Vredesvrienden weer haar beeld naar boven
sjorren ...
Het is door den toeschouwers zijn satirieke aanvallen aldus ‘beeldend’ voor oogen
te brengen, dat onze Grieksche satyricus tot voorbeeld werd voor de latere
Revueschrijvers, die op hun beurt, zij het met minder overtuiging, meer luchtigen
scherts, minder gebetenheid en vooral zwakker taal- en dichtvermogen, de ‘gebreken
van hun tijd’ wilden in het licht stellen, of eenvoudig tijdgenooten in de maling nemen.
Een Fransch Revueschrijver uit die jaren vóór 1890 wil de beroemde diva Sara
Bernhardt plagen met haar magerte. En doet dit in dezen vorm: Twee acteurs
spreken over haar. ‘Sst’, waarschuwt de een ‘daar heb je haar.’ - ‘ ‘Ik zie niets.’ ’
‘Zie je dien wandelstok daar dan niet staan?’ - ‘ ‘Jawel.’ ’ ‘Nou, daar staat ze achter.’
Het zijn dergelijke visueele vondsten, om den toeschouwer zijn zetten letterlijk te
‘vertoonen’, die, met een aantal geestigheden in den dialoog, met coupletten op
fleurige muziek, met zwierig aangekleede - of half aangekleede - dametjes in koor,
met tableaux vivants en ‘const- en vlieghwerck’, het succes van de moderne revue
bepalen.
Reyding volgde niet het schema van de Parijsche boulevardiers,
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die alle gebeuren lieten toelichten, met snaaksche invallen, door een ‘compère’ en
een ‘commère’; wier prototypen wij in de Bruiloft van Kloris en Roosje in Pieternel
en Thomasvaer kennen.
Hij neemt een heel lichten handelingsdraad, en verweeft daarmee allerlei bijdraden,
om dus vooral afwisselende tooneeltjes, liefst met ingevlochten solo- en koorzang
(genre oude vaudeville), en gelegenheid te verkrijgen tot wat de Engelschen
‘business’ plegen te noemen.
Het tooneel mag niet leeg zijn en niet ‘stilstaan’; het eene grapje moet op het
andere deuntje volgen, er moet leven en beweging en verrassing op de planken
blijven. Zoo geheel is zoo'n revue, - naar het hart der modernste anti-dialogisten ‘tooneel’, dat de werking ervan als men den tekst doorleest, voor ieder die zich geen
vertooning herinneren kan, vrijwel ongenietbaar is: de hoogste lof, dien men, volgens
diezelfde modernen, aan een tooneeltekst geven kan. Iemand van oudere
opvattingen als schrijver van dit Levensbericht, mag het wat betreuren, dat onze
auteur niet over het taalvermogen beschikte, dat de teksten der bekende Engelsche
operettes van Gilbert (medewerker van den componist Sullivan in The Mikado, The
Milkmaid enz.) en de buitensporige, ondeugende verzen van onzen ‘Schoolmeester’
tot op heden genietelijk gehouden heeft. Slechts nu en dan zouden zijn, meest op
1
bestaande muziek geschreven coupletten (wat Bredero en Hooft trouwens ook voor
hun minnedichten deden) puntigheid en scherpte van uitdrukking bereiken. En de
‘geestigheden’ van zijn dialoog kwamen al te vaak uit den beruchten
Amsterdamschen ‘moppentrommel.’ Vooral in die eerste twee Revues, die mede
op naam staan van den oud-costumier, later directeur van het Salon des Variétés:
M.M. Kreukniet; Naar den Eifeltoren (1889); Hookie-Pookie (Hokus Pokus) (1890).
De eerste, die 54 voorstellingen; de tweede, die er 40 haalde. Getallen, die voor
het ‘legitieme’ tooneel in Amsterdam van die jaren om van te watertanden waren,
maar in 1891 verre overvleugeld zouden worden door de 250 voorstellingen van
De Doofpot, door Reyding alleen geschreven.
Ook het vervaardigen van R e v u e s moest blijkbaar geleerd worden. In de eerste
twee houden de auteurs allereerst nog vast aan zekere overleveringen van de
verwante Vaudeville: Er moest een liefdeshistorie in, hoe onbeduidend ook, en hoe
gevaarlijk zelfs voor het uitwerken van een eigenlijke satyrieke grondgedachte, die
de kern van de Revue zelf moest worden. Zij wanen er nog te komen, als zij maar
een goeden inval hebben, om het publiek de hoofdgebeurtenissen van het afgeloopen
jaar in herinnering te brengen, en een punt van uitgang, dat veroorlooft een aantal

1

Echter schreven ook de orkestleiders van het Salon en van het Grand Theatre: J.M. Renard
en W.H. Wolff onderscheiden pakkende wijsjes voor Reyding's coupletten.
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fantastische groepeeringen, costuums en situaties; ook ‘Const- en Vlieghwerk’,
liedjes, quodlibets, dansen, en pantomimische grapjes te pas te brengen: In Naar
den Eiffeltoren hadden zij den grooten uittocht der Amsterdammers naar de Parijsche
tentoonstelling en de komst van den Shah van Perzië te Amsterdam daartoe
onderling verbonden: Heel het Stadsbestuur met politie, de brandweer, de schutterij
zijn naar Parijs getogen; er is niemand, om den Shah te ontvangen. De leden van
het gezelschap van het Salon des Variétés (waar deze eerste vijf revues, ondanks
2

de ‘bedstee’-kleinheid van het hoogstens 70 M. groote tooneel, met veel vernuft
op de planken gebracht zijn) besluiten dan, de honneurs van de stad jegens den
Perzischen Vorst waar te nemen; zij representeeren den burgemeester en - den
Shah -; vormen een vrouwelijke schutterij enz., en vinden elkaar ten slotte op den
Eiffeltoren terug, die, praktikabel, zóó gemaakt is, dat de toeschouwers de
beklimming ervan meemaken. - Deze dooreenmengeling van tooneelwerkelijkheid
en tooneelschijn (‘tooneel op het tooneel’) is herhaaldelijk een groote trekpleister
voor het naïeve publiek gebleken. Maar - de gelegenheid om hier het Stadsbestuur
van Amsterdam satyriek te behandelen, is niet verder benut, dan in het tafereel in
burgemeesters kamer, als Bigot op zich genomen heeft, voor burgemeester te
spelen, en een audiëntie-halfuurtje toont, wat de Amsterdamsche burgerij al van
haar burgervader pleegt te komen eischen: zooveel, dat Bigot gauw genoeg van
het eerebaantje krijgt. - Waarbij een geslaagde en zichtbaar gemaakte satire op het
toenmalig répertoire der Amsterdamsche Schouwburgen, waarvan toen drie tegelijk
1
het successtuk: Roger de Geschandvlekte speelden . Ook de Pers werd daar door
dames gesymboliseerd, met toepasselijke coupletten op elk der voorgestelde
organen, die natuurlijk niet satyriek waren: men moest de Pers te vriend houden!
Hookie-Pookie was nog rijker aan ‘onverwerkte’ motieven, - waarvan enkele in
latere Revues zullen terugkeeren: de hier pas even aangeduide figuur van den
politieagent Foezel, ook in de eerste Revue al benut, als eenig te Amsterdam
achtergebleven vertegenwoordiger van het justitieel gezag; straks de glorie van de
Doofpot in het volgende jaar; en het denkbeeld een standbeeld (de Rembrandtfiguur)
de

tot leven te brengen (in De Maandaghouders ten aanzien van een 17 eeuwsch
schilderij te verwezenlijken). - Er is de, 15 jaar later door Reinhardt, den Duitschen
Grootregisseur, toegepaste regie-vondst: het publiek in de zaal te betrekken in wat
op het tooneel gebeurt: Als de door den

1

Als curiosum voor dien tijd toen Nederland nog niet aangesloten was bij de Berner Conventie:
‘De Kon. Ver. Het Nederlandsch Tooneel’ had het vertaalrecht te Parijs aangekocht. Dit belette
twee andere directies niet, het stuk ook te spelen, op grond van handschriften, door
snelschrijvers, tijdens de voorstellingen, onderhands opgeteekend en later uitgewerkt!
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‘Wethouder van Publieke Vermakelijkheden’ voorbereide ‘Schoonheidswedstrijd
voor Dames’ door de tegenwerking der hem op de proefstellende schoone verijdeld
is, die al de mededingende dames vasthoudt door een voorstelling als miss Fay
(een in die dagen beroemde Spiritiste), dan redt de Wethouder zich door plotseling
de in de zaal aanwezige dames tot keuze-voorwerpen te maken en - de schrijver
zichzelf - door de Jury oneenig te laten blijven en dus de keus bij loting te doen
gebeuren, waardoor een in de zaal aanwezige actrice wordt aangewezen, die daarna
op het tooneel als ‘Redactrice van de Vrije Vrouw’ mede komt optreden. Hier was
blijkbaar een satyriek grapje bedoeld: ‘de Vóorvechtsters der Vrouwenbeweging in
die dagen golden allerminst, in de publieke opinie, als vertegenwoordigsters van
de ‘s c h o o n e sekse’. Ook het laten benoemen van dien ‘Wethouder van Publieke
Vermakelijkheden’ was in dubbel opzicht bedoeld als een satyrieke zet. Allereerst
om - op goede Revue-achtige methode - de almachtigheid in het Amsterdam van
die dagen van den grooten man van de tram (den heer Schadd) zicht- en hoorbaar
te maken. De jonge advocaat Henri van Heem, die de dochter van den trammagnaat
(hier Duivendal geheeten) het hof maakt, vraagt zijn a.s. schoonvader om een
baantje, dat hem in staat moet stellen diens tegenstribbelende dochter Cleo zijn
persoonlijke beteekenis te bewijzen. En onze tram-magnaat zegt: best, dan zullen
we je tot Wethouder van Publieke Vermakelijkheden maken, welke positie in verband
met al de nieuwe theaters, die we hier zullen krijgen, juist vandaag besproken is.
En hij ... telefoneert even den Burgemeester -: ‘ik heb iemand voor dat baantje’. ‘Goedgevonden’ zegt die. - Dat gebruik van den toen pas uitgevonden telefoon op
het tooneel was op zichzelf alweer een goede Revue-vondst, later in menig
tooneelstuk te pas gebracht.
Wat in deze Revue echter nog bijna geheel ontbreekt, is het vasthouden der
grond-idee; de karakteristiek der personen en het begrip dat een Revue geen
‘binnenhuiskunst’ kan wezen, maar de buitenlucht vergt. De schrijvers durfden zich
nog niet los te maken van het gewone tooneelspelschema. Zij openen hun stuk in
het huis van den trammagnaat en vangen aan met een gewone liefdeshandeling
tusschen diens dochter en den genoemden Van Heem, waarna dan het optreden
van een fantaisiefiguur van een gehuwden chefkok en de overgang van dezen
magnaat van dialoog tot gezongen coupletten wat raar aandoen; meer
Vaudeville-genre dan Revue. Ook hebben zij nog geen besef ervan, dat het op het
tooneel herhalen van werkelijk gebeurde dingen (zooals de schutting, overnacht
door den eigenaar van de straat opgericht, om de tram een verder berijden van zijn
1
terrein te beletten

1

Door den kleermaker Wentes, die aldus den toegang tot de P.C. Hooftstraat van de
Stadhouderskade afsneed.
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nog geen satire of persiflage - (van den Revue-schrijver verwacht!) - beteekende.
De Wethouder van Publieke Vermakelijkheden, die al de toen nà en vóór den brand
van den Stadsschouwburg opgedoken Schouwburgplannen behandelen moest,
bemoeit er zich heel en al niet mee; het is zijn schoonvader, die bij het feest van
zijn dochters verloving in den afgebranden Stadsschouwburg de plannen op het
witte doek laat werpen, waarbij het satirieke moet komen van de begeleidende
1
muziek . - Hoeveel partij was er niet te trekken geweest van de oorspronkelijke
vondst: ‘een Wethouder van Publieke Vermakelijkheden’ voor Amsterdam, dat zoo'n
levenslust heeft, die de bewoners niet tot uiting kunnen brengen - (vooral niet nà
de afschaffing der Kermis in September). De Revue kon nu eens toonen, wat er voor die uiting gedaan kon worden, en wat
liefst vermeden moest worden! Doch zoo hoog of diep hadden de auteurs hun eigen
vondst niet opgenomen.
Voor zijn September-revue van 1891 De Doofpot had Reyding een heel dankbaar
gegeven als voor de hand liggen. En hij heeft daar, nu gelukkig in zijn eentje, een
goed gebruik van gemaakt, waarbij de oude figuur van den politie-agent Foezel
vanzelf in het middelpunt kwam te staan.
Amsterdam had n.l. dat voorjaar bezoek gehad van den Duitschen Keizer, en
waarbij waren enkele dingen gebeurd, die tot heel wat commentaar aanleiding
gaven. Voor de versiering van den Dam was een aardige som uitgetrokken, doch
wat de dienst van P.W. er van terecht gebracht had, bleek uiterst poovertjes. Erger:
de ordemaatregelen der politie bij gelegenheid van een serenade op den Dam waren
zoo slecht voorbereid, dat het nieuwsgierig publiek de ruimte bezet had, die voor
de zangers had moeten worden vrijgehouden. Toen dit den hoofdcommissaris, die
aan het officieele diner ten Paleize was aangezeten, bericht werd, met de vraag,
wat er nu gebeuren moest, zou deze gezegd hebben: ‘maak ruimte, al moet je er
op los slaan.’ En zoo zou er door de Politie leelijk op los geslagen zijn, wat tot veel
rumoer bij het publiek, en de pers en zelfs tot een raads-interpellatie leidde (in die
dagen nog niet zoo veelvuldig als tegenwoordig!) waarbij van burgemeesterszijde
getracht werd het heele geval - ‘in den doofpot te stoppen.’ Dat was nu voor des Revue-schrijvers hand het echte kolfje! -

1

Een dier plannen, voor een kleinen Schouwburg, was uitgegaan van mijzelf. Hij zou gesticht
worden op het oude gasfabriek-terrein aan de Weteringschans, naar het ontwerp van den
toen nog onbekenden architect H.P. Berlage. Het kapitaal voor den bouw als voor de exploitatie
(waarbij ikzelf leider zou worden) was toegezegd .... toen de Stadsschouwburg afbrandde en
de toezeggingen werden teruggetrokken, om den herbouw van den laatste mogelijk te maken.
Vandaar de muziekbegeleiding: ‘Behütt' dich Gott, es wär zu schön gewesen’.
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Die Dam-versiering!: Kies een avonturier, die voor grof geld de versiering aanneemt.
1
En die den Dam, met Naatje in het midden , gauw eventjes laat versieren door een
paar volkstypen uit den Jordaan, met wat van hun gebruikelijke slingers van groen,
waarvoor zij met een fooi worden afgescheept, terwijl hijzelf de f 20.000 in den zak
steekt. - De auteur bedoelde niet van corruptie te beschuldigen, doch te laten z i e n ,
hoe men zich met weinig zorg, en feitelijk op een koopje, van die versiering had
afgemaakt. De de echte R e v u e -methode!
En de politie! Die was in die jaren in Amsterdam al heel weinig populair! - Zij werd
onvoldoende betaald, en algemeen geacht niet vies te zijn van een fooitje en een
slokje; niet al te ontwikkeld, en haar hoogste kracht te zoeken in - krachtpatserij.
De agenten liepen, zoo werd algemeen beweerd, liever een straatje om, dan zich
bij moeilijkheden tusschen het publiek in wespennesten te steken, en
diefstal-bemoeiingen lieten zij liefst aan de gepatenteerde recherche. Die Dam-historie bracht nu het vroeger slechts vaag geteekende Foezeltype
gemakkelijk op den voorgrond en Reyding slaagde - zeker niet weinig ook dank zij
den jongen, pas kort van de Tooneelschool gekomen acteur H. Pilger - er in, Foezel
tot hèt type van den politieagent te maken, dat het Amsterdamsch publiek graag
hoonde - Pilger had ‘het leuke snoet’ van den onbewogene, die met een trekken
van zijn mond en een flauw bewegen van zijn oogleden de onverschillige
hooghartigheid en stille wreedheid van den ‘er-op-los-turver’ wist te doen spreken.
Nog nù, na 40 jaren, zie en hoor ik hem, zooals hij, aangesproken wegens een
plaatsgehad hebbende berooving:
‘Agent, zie jij dien dief eens op te sporen’
met zijn leukste, onbewogen ‘smoelwerk’ recitatiefde:
‘Dat denk je maar!’
En als de aandrang steeds toenam:
‘Diender, diender, als men 't u gebiedt . . ’
even onvervaard nadrukkelijk antwoordde:
‘Dat doe ik niet, dat doe ik niet, dat doe ik lekker niet!’
Het scherpst, waartoe Reydings satire zich zou aanvlijmen, gaf hij in het ‘Examen
der Politie’, betreffende den vermelden

1

Op den Dam stond toen nog het niet fraaie ‘Eendrachts-Monument’ met de Nederlandsche
Maagd in top. Het volk noemde haar familiaar ‘Naatje Eendracht’, of enkel: ‘Naatje’. In dit
verband is ook de uitdrukking ontstaan: ‘Zeg Ué maar Naatje’ - voor ‘doe maar niet deftig’. Ik
meen me te herinneren dat zij voorkwam in een schets van Justus van Maurik, van boeren,
die door Amsterdam worden rondgeleid en die, door het standbeeld geïmponeerd, door den
gids terecht gewezen worden met deze uitdrukking.
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taptoe. - De Commissaris vragend, het Koor der Agenten, onder leiding van Foezel,
antwoordend, met een energisch rhythme, als hij zelden bereikte.
‘Wordt door U vroeg genoeg den Dam behoorlijk afgezet?’
‘ ‘Als altijd komen wij te laat en dan begint de pret:
Pats, pats, pats
Je dondert er maar door,
Zoo wordt de rust door ons bewaard,
Waar anders zijn wij voor?
Pats, pats, pats
Je hakt er maar op in,
Zoo ranslen wij de burgerij
Heel opgeruimd van zin! -’ ’
‘Wanneer gij zoo de rust bewaart, slaat gij dan niemand dood?’
‘ ‘De stok is maar van mattenriet, de knop is maar van lood.’’
‘Maar is nu 't plein zoo volgepropt, dat elk moet blijven staan?’
‘ ‘Wij slaan ze van de sokken af, laat ons maar stil begaan’ ’ (K o o r , a.b.)
‘Maar oefent gij uw hand wel, met het rossen zijt gij vlug?’
‘ ‘Geen beter oefenschool, meneer, dan op een burgerrug’’
‘Maar gaat zoo'n groote schoonmaak nu wel altijd even best?’
‘ ‘De burgerij is mak genoeg, wij slaan ze op hun test!’’ (K o o r , a.b.)

De hoon, op politie èn burgerij, kon niet vinniger. Geen wonder dat dit ‘slaande’
nummer insloeg! Het kernpunkt der Revue - al was het mogelijk niet het meest succesvolle - was
natuurlijk het tooneel met de Doofpotten, als, nà de bakkelei op den Dam,
verschillende personen zich naar het stadhuis begeven en daar in den kelder een
aantal, - praktikabele Doofpotten vinden, waaruit successievelijk allerlei symbolische
figuren te voorschijn komen, die daarin gestopt waren. Bij het refrein:
Zoo dikwijls hoort men veel geschreeuw,
Dat dit of dat niet klopt,
En eensklaps wordt weer alles stil.
Waar is het ingestopt?
In den Doofpot.

een refrein, dat vooral een 40 jaar geleden, toen de burgerij makker was dan
tegenwoordig en geen uitgebreid kiesrecht nog tot vragen en interpellaties leidde,
in Amsterdam populair bleef.
Tot en met '97 zette Reyding zijn Jaarlijksche Revues, met afwisselend succes,
voort. Die van 1892 (De groote Trom) en 1893 (De Ragebol) vonden in vergelijking
met de Doofpot een veel zwakker weerklank bij het publiek (resp. 90 en 30
voorstellingen) - met De Maandaghouders van 1896 ging het weer de hoogte in
(200 voorstellingen, nu in Frascati bij Prot en Zoon) - tot Luilekkerland van 1897 ze
alle sloeg met een in ons land ongekend succes van 400 achtereenvolgende
voorstellingen in het Grand Theater van Gebrs. van Lier. - Een 9 jaar later beproefde
hervatting van het genre (Rembrandt-Revue), 1906 voor Frascati) behaalde
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maar 30 voorstellingen. Het jaar vóór zijn dood zette Reyding nog eens een ander
op, die wèl voltooid in zijn brandkast lag, doch met de aanteekening: ‘niet publiceeren
vóór ik den tekst heb kunnen herzien.’ - Hijzelf had er, na eenige maanden hard
aan gewerkt te hebben, groote verwachtingen van. Jammer genoeg is hij, tijdens
zijn ziekte (van Oct. 1929 tot eind Juni 1930) er niet toe kunnen komen, die herziening
toe te passen en zijn Revue ten tooneele te helpen, bij welke voorbereiding hij
immers allerminst lijdelijk toeschouwer placht te blijven: hij teekende de costuums,
1
besprak décors en de vele praktikabels, zocht de muziek uit, arrangeerde ze mede
2
en heeft er zelfs wel gecomponeerd . En deed zich gelden bij de repetities. Geen
onzer schrijvers voor het tooneel had zich trouwens zóó met het ‘tooneelwezen’
vereenzelvigd; zooveel kijk er op. - Misschien ook wel wat te veel?
De voorkeur, door het Amsterdamsch publiek aan Luilekkerland gegeven boven De
Maandaghouders wordt bij lezing, nu een 35 jaar nà dato, van de HSS. niet zoo
gemakkelijk verklaard. Was hier stedelijke trots in het spel, nu Amsterdam met
Luilekkerland vereenzelvigd werd? - Gold de voorkeur de grooter mate van
‘gewaagdheid’ hier en daar, al bleef deze Amsterdamsche muze de zedigheid zelve
in vergelijking bij de Parijsche voorbeelden? Luilekkerland heeft aardige tooneeltjes,
vondsten en typen, maar als satyrieke kijk en voorstelling haalt het toch niet bij de
Maandaghouders, waarvoor de schrijver immers weer een lokaal gegeven tot
hoofdonderwerp had (de in noot 2 vermelde tentoonstelling) waarom alles
gegroepeerd kon worden, al liet hij ook een voor de hand liggend komisch motief
als ‘blij- of kluchtspelschrijver’ ongebruikt. - Zijn uitgangspunt is de reeds vermelde
vondst: de schutters van de ‘Schuttersmaaltijd’ van v.d. Helst tot leven te brengen:
zij zijn stijf geworden van het stilzitten van twee en een halve eeuw en willen het
moderne Amsterdam eens leeren kennen. Een paar bezoekers die, om de volle
bezetting der hotels te demonstreeren, in het Rijksmuseum nachtverblijf zijn komen
de

zoeken, raden hen aan naar de tentoonstelling te gaan. Hier zou nu de echte 17
eeuw tegen de nagemaakte van het oud-Hollandsche marktplein en de wel heel
de

erg nagemaakte ‘cultuur’ van zoo'n 19 eeuwsche tentoonstelling, kunnen gesteld
zijn. Reyding schreef echter geen satyriek z e d e s p e l , maar een
amusements-revue, en zijn publiek zou hem zeker voor al te fijnen geest en rake
satire bedankt hebben; zelfs is het niet onmogelijk, dat zijn Maandaghouders daarom
al minder in den smaak vielen dan het latere

1
2

Aldus aangeduid bij Luilekkerland.
Voor ‘De Klucht van de Slempers’, geschreven voor Openluchtvertooning op het Marktplein
in ‘Oudt Holland’ (Tentoonstelling van Hotelen Reiswezen, 1895 te Amsterdam) ‘muziek
gecomponeerd door A.R.’.
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Luilekkerland, omdat er de ‘lijn’ iets strenger in getrokken is. Zijn Cornelis Jan Wits,
de
capteijn van het 17 eeuwsche schuttersvendel, is dan ook nu eens in zijn eigen
rol, dan weer de tolk van den revue-schrijver, die weet dat al zijn menschen capriolen
moeten maken en zijn spel een holderdebolder van dwaze en soms
laag-bij-den-grondsche invallen moet blijven. Geen één te ‘logisch’ volgehouden
motief! Zijn tentoonstellingsmensch Nougat-Effendi is de zuiverste speculant: het
eene oogenblik pacht hij al de café's en buffetten en jongleert met het millioen of
het niets is; het andere oogenblik is hij volledig platzak. Hij is de echte Cabotin, die
1
ook nu geen tien kan tellen, en straks als hij den befaamden kwakzalver Kakadorus
moet vervangen, evenals deze gewikst en geestig is: ‘Ik genees je als onze vroegere
Wethouder van Finantiën. Je voelt dan wel een leegte hier in dezen omtrek (wijst
op zijn zakken), maar wat je gehad hebt ben je kwijt.’ - En de altijd (nood)lijdende
directeur der Ned. Opera wordt door hem genezen met het omhangen van het
Gouden Kruis (das goldne Kreuz) van Ignaz Brühl en den (Pal)jas van Leoncavallo:
twee vondsten, die de grenzen waartusschen deze Revue-geestigheid zich beweegt,
niet onaardig afteekenen. Goed R e v u e - a c h t i g is weer: het kenschetsen der
tentoonstellingsafzetterijen van het publiek als resultaat van de verpachtingen van
alles en nog wat, om de kosten er uit te halen: Een vervoermaatschappij heeft er
het ‘vervoer’ gepacht. Als Capteyn Wits zich van een stoel rechts naar een links
verplaatst, wordt hij door den kruier der Mij. aangesproken om schadevergoeding;
want dit is ‘ongeoorloofd zèlfvervoer.’ Doch de exploitatie van vrouwelijke bediening
als ‘animiermamsellen’ wordt alleen voorzichtelijk aangeraakt in de Coupletten van
een der jonge dames:
Mijn lipjes zien er uit
Om kusjes van te stelen,
Maar ik laat, als kellnerin,
Alleen mijn armen streelen!
Als goede kellnerin
Laat ik mij nimmer kussen! Ik steek den brand er in,
Laat andren dien maar blusschen!

Veel ‘volkscher’ is de toon in Luilekkerland en hier trekt vooral de aandacht het
vooruitloopen op de ‘Jordaan’-studies van Is. Querido in de figuur van Pietje Puck:
vrouwenveroveraar, duivenhouder, hengelaar en slampamper, mèt de hem
aanbiddende vrouwenschaar. Reyding laat ze uit hun Jordaan komen, als zijn
hoofdpersoon-Sportsman, candidaat gemaakt voor den Gemeenteraad, een
Openbare vergadering heeft uitgeschreven met vrije

1

Kakadorus van het Amstelveld was een befaamde ‘openbare volksfiguur’ in die jaren, met al
de brutale gevatheid van den Joodsch-Amsterdamschen volksjongen.
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consumptie: des candidaten toespraak is in haar nietszeggende veelbelovendheid
een geslaagde charge op veel van zulke kiezersvangst. - Pietje Puck treedt op met
echte volksstraatsche brutaliteit en zin voor het ‘halen wat er te halen is’; de
coupletten, die hij zingt, zijn echter nog erg beschaafd. Pas in den voor hem en zijn
sten

aanbidster ‘Zwarte Kardoes’ geschreven Nieuwjaarswensch, toen het spel den 1
Jan. 1898 ‘was still going strong’, heeft Reyding niet zonder succes (gezegd
behoudens goedkeuring van onzen Jordaan-kenner Is. Querido) hen echt Jordaansch
laten praten, waarbij het feit dat hij te voren in De Slempers zich nadrukkelijk op
Bredero ge-inspireerd had, in het rhythme van het vrije vers, dat hij nu weer gebruikte,
duidelijk merkbaar was.
Over het geheel trouwens heeft hij geleidelijk meer en meer het schrijven van
coupletten, quodlibets onder de knie gekregen. Hij leert de kunst van zich raak uit
te drukken; de verschillende metra te gebruiken zonder stopwoorden; en een groote
verscheidenheid van metra te benutten. Aldus wordt hij ook de aangewezen vertaler
van buitenlandsche operettes (Fransche, Duitsche, Engelsche) waarvan hij er in de
1
nu volgende jaren geen klein getal overzet . Tegelijk gaat hij voor Willem van Zuylen,
die als monoloog-specialiteit het land bereist, en straks voor allerlei andere acteurs
- zonder - engagement, die dit voorbeeld volgen, een aantal monologen en dialogen
schrijven; hij vervaardigt jaren achter elkaar den Nieuwjaarswensch voor de Kon.
Ver. H e t N e d e r l a n d s c h T o o n e e l (van 1901 tot en met 1915). In
samenwerking met Orobio de Castro en eenmaal met dr. H.C. Muller en met Prof.
Hektor Treub schrijft hij kluchtspelen en gelegenheidsrevues; met N.J. Fabius een
satyriek blijspel Het Lintje (1900) en zelfs een historisch drama Duifje (1904), beide
vertoond bij het N e d e r l a n d s c h T o o n e e l .
Terwijl deze latere producten straks nog kenschetsing vragen, kan hier nog even
de velerlei arbeid, die Reyding buiten zijn schrijven van tooneelwerk volbracht,
uitgestippeld worden. Hij was jaren lang leeraar in de Costuumkunde aan de
Tooneelschool (1887- ? ); teekenaar voor Het Politienieuws (1889-1892); redacteur
van het populaire maandblad T.A.V.E.N.U. (van 1893-1919); secretaris der Afd.
Amsterdam van Het Tooneelverbond (1907-1911). - Maar den meesten tijd in zijn
later leven wijdde hij aan zijn Nederlandsch en Internationaal B u r e a u v a n
A u t e u r s r e c h t (1912-1925); het Nederlandsche als onderdeel van de Vereeniging
van Letterkundigen. Bij dit werk - en ik kan er persoonlijk goed over meespreken
omdat ik jaren lang eerst lid, daarna Voorzitter der Commissie van Toezicht op dat
Bureau was - heeft Reyding zijn beste hoedanigheden als mensch ontwikkeld en
getoond: een toewijding zonder berekening (hoeveel

1

Zie bijlage.
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moeite heeft het mij niet gekost, zijn toestemming er voor te krijgen, dat ik bij het
Bestuur onzer Ver. zou mogen aandringen op een redelijke belooning voor zijn
bemoeiingen!), die zichzelf geen Zondagsrust of vacantie gunde, waar het belang,
dat hij op zich genomen had te behartigen, zijn waakzaamheid en tegenwoordigheid
eischte. Voorzichtigheid, taaiheid; nauwgezetheid en onkreukbaarheid van beheer!
Zoo heeft hij in een goed dozijn jaren vooral voor onze tooneelschrijvers een
zekerheid geschapen, dat de opbrengst van vertooningen van hun werk hun
inderdaad toeviel: vóór de stichting van het Bureau, door mr H.J. de Beaufort, al te
vaak afwezig. En zoo onze andere auteurs er minder profijt van trokken, lag dit
geheel aan hun eigen gemis aan ‘maatschappelijkheid’ en zin voor samenwerking;
aan hun gering besef, dat het kleine aan het Bureau te brengen offer een groote
persoonlijke en maatschappelijke omvorming voor onzen schrijversstand beloofde.
Door zijn jarenlang meeleven met het tooneel kende Reyding èn de moeilijkheden
onzer tooneeldirecties èn de listigheid der meesten, als het gold aan de betaling
van auteursrechten te ontkomen. Hij hield met beide rekening en als een geboren
diplomaat verstond hij de kunst van geven en nemen; wist hij van uitstellen en
doorzetten.
In de eenzelvigheid van zijn vrijgezellenbestaan, feitelijk zonder familie, en maar
een heel klein kringetje van werkelijke vrienden, had Reyding, mede onder den
invloed van velerlei ervaringen met al te sluwe en berekenende menschen zijn
ingeboren terughoudendheid en schuwheid laten aangroeien tot een soort van
pantser. Hij was niet iemand, die zich gemakkelijk gaf; hoewel gevoelig genoeg voor
hartelijkheid, uitte de zijne zich toch altijd op een ietwat vormelijke wijze. Ondanks
onzen vriendschappelijken omgang van 43 jaren: sinds we beiden les geven op de
1
Tooneelschool - heeft hij mij voor het eerst twee jaren vóór zijn dood, een
vertrouwelijke mededeeling van persoonlijken aard gedaan, nl. dat hij mij, behoudens
mijn goedkeuring, als zijn executeur testamentaire had aangewezen. Zoo een enkele
maal, op ons sterk aandringen, kwam hij wel eens een week-end bij ons in Den
Haag en was dan een opgewekte, toch stille gast, wiens gezicht echter ging glanzen,
met dat eigenaardig ophalen van zijn wenkbrauwen en mond, dat hem eigen was,
wanneer wij hem op zijn tooneelervaringen brachten. Dan sprak ook zijn
Amsterdamsch cynisme, door zijn stille goedigheid verzacht. Idealistisch leek hij
dan allerminst; maar hoeveel idealisme stak niet, verborgen, in zijn a r b e i d voor
ons Bureau van Auteursrecht - Een ‘praktisch idealist’ -!
Zijn revue's en verderen tooneelarbeid heeft hijzelf nooit hooger

1

Hij, als gezegd, in Costuumkunde; ik, ter verlichting van de taak van mijn vriend Bouberg
Wilson, den directeur, als onbezoldigd leeraar in de Nederlandsche Taal.
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geschat dan ‘amusementswerk’: voor zichzelf en het publiek. Want hijzelf genoot
van het schrijven èn van het vertoonen: hij heeft ons eens verteld, àlle voorstellingen
van De Doofpot te hebben bijgewoond - en vermoedelijk zal het hem met zijn ander
werk niet anders gegaan zijn. Hij kwam naar den schouwburg uit zakelijke
overwegingen: ter controle van de ontvangsten, wetend hoe veelvuldig de opgaven
daaromtrent zekere bedragen plachten ‘te vergeten.’ En, eenmaal aanwezig, ging
hij dan ook de zaal in, zich naievelijk overgevend aan stuk en spel, als zag hij beide
voor het eerst! - Grootdoenerigheid als ‘de auteur’ die zich ook graag liet kijken,
stak daar niet in. Hoewel hij meer ‘successen’ in zijn leven bereikt had dan menigeen
onzer tooneelschrijvers, liet hij zich daarop allerminst voorstaan. Daartoe was hij te
beschroomd-teruggetrokken. Zijn voldoening over dat succes vond hij in het
stilgenieten ervan.
In onze vaderlandsche tooneelgeschiedenis verdient hij zijn eigen plaats, omdat
hij dit ‘amusementswerk’ zoo volkomen au sérieux nam, en bij alle vrijmoedigheid,
die het behoefde, ervoor zorg droeg dat het binnen de grenzen bleef, en, zonder
‘litterair’ te worden, ook niet burgelijk werd. Zijn grapjes kruipen wel eens laag bij
den grond en verraden hun afkomst van de klassieke bittertafel, waaraan zij geboren
werden. Maar het geheel bleef toch van goeden huize, met zekeren zwier en fantaisie
voorgedragen, en in menig opzicht brachten zijn R e v u e s op onze Hollandsche
planken iets nieuws, dat wel is waar gedeeltelijk uit Parijs kwam, doch tot een eigen
wezensaard was omgezet. In hun levendige bewegelijkheid, met hun vele vondsten
van scenisch karakter waren zij, in elk geval ‘tooneel’ - welke lof of kritiek men aan
deze eigenschap verbinden mag. De twee tooneelstukken, die Reyding met zijn vriend A.N.J. Fabius schreef, Het
Lintje en Duifje: een satyriek blijspel het eerste, een historisch drama het tweede,
toonden beide de geoefende tooneelhand van den vervaardiger van de voorafgaande
Revue's. Zij zijn beide zeer ‘speelbaar’ en hebben een levendigbewogen handeling.
Het Lintje behandelt hetzelfde dankbare gegeven van de Génestet's Sint
Nicolaas-avond: de ijdele verwachting van den op een decoratie-belusten
groot-fabrikant, die in zijn dorp tevens Commandant der Schutterij is, en als zoodanig
de beide Koninginnen bij een bezoek helpt ontvangen, wat de rechtmatige
verwachting bij hem en de zijnen van een ‘lintje’ wekt. Hij heeft echter door een
brochure tegen een wetsvoorstel een deel der Ministers ontstemd; daarentegen
door een onhandige loftuiterij (geschreven door zijn reclame-agent! maar door
hemzelf onderteekend) op den Min. van Binnenl. Zaken het dezen onmogelijk
gemaakt, hem voor een decoratie voor te dragen. Daarentegen ontvangt zijn
bête-noire, de burgemeester, (verliefd op 's mans dochter) er wèl een. Als
cholerisch-suikerzieke krijgt de teleurgestelde een flauwte. Hij wordt tot herstel van
gezondheid
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naar Wiesbaden gestuurd en als hij eind Augustus terugkomt, rekent hij op een lintje
bij de gebruikelijke waschlijst van Koningins verjaardag. Maar ondanks de moeite,
die zijn zwager, oud-resident, en de burgemeester voor hem in Den Haag gedaan
hebben, is het weer mis. En als hij dan weer een aanval krijgt en de dokter het
allerergste aan de familie voorspelt, laat de verliefde burgemeester zich door zijn
dochter overhalen, hem, in zijn stervensuur, ‘blij’ te maken met het begeerde. Als
de lintjesbegeerige dan echter herstelt, is Leiden in last: een ministercrisis, die den
voormaligen, hem welwillend-gezinden minister tot premier maakt, stelt dezen dan
in staat hem een ‘echten Leeuw’ te geven en daarmee is zijn ijdelheid en de liefde
der dochter gered: de burgemeester heeft maar een Oranje-Nassau!
Behalve de ijdeltuitige fabrikant zijn alle personen zeer schimmig gelaten, en het
geheel voldeed meer om den spot en de levendige handeling, dan om de
menschteekening. Evenals Duifje (onderwerp: de liefde van den Deenschen
kroonprins, later koning, Christiaan voor de mooie hollandsche dochter van de stoere
weduwe Sigbrit) behaalde ook Lintje niet meer dan een 16-tal vertooningen. Duifje
leed onder een verkeerde betiteling: veel meer dan de zwakke dochter is de kloeke,
stoere, vastberaden moeder, die zelf op den Koning verliefd en zoo in haar
‘reddingsplannen’ voor het Deensche volk en eigen eer- en heerschzucht verstrikt
raakt, hoofdpersone; en met een vertolkster als Mevr. Mann-Bouwmeester werd zij
vanzelfsprekend de leidende figuur. Waarom de auteurs gemeend hadden het stuk
in rijmlooze jamben te moeten schrijven, waartoe hun krachten niet reikten, is mij
niet gebleken. Aan de werking van hun stuk van het tooneel kon deze vorm geen
goed doen. De figuur van Sigbrit is in haar resoluutheid en gevatheid, die geen
oogenblik kamp geeft en eigen geluk en dat van haar dochter aan het welzijn van
den Staat opoffert, intusschen, in haar stevigheid en veelzijdigheid, bizonder
geslaagd.
De Nieuwjaarswenschen, door Reyding van 1901 tot en met 1915 voor de officieele
Kon. Ver. ‘Het Nederlandsch Tooneel’ geschreven voor de steeds door de stedelijke
autoriteiten bijgewoonde voorstelling van de klassieke Bruiloft van Kloris en Roosje
moesten vanzelf ‘op de vlakte’ blijven, en mochten in hun satyrieke behandeling
van de voorvallen van het afgeloopen jaar nooit treden buiten de officieuze
goedmoedigheid. Karakteristiek is bijv. dat in die van 1904 zelfs met geen enkel
woord gewaagd wordt van de stakingsberoeringen van 1903! - Af en toe poogde
de dichter iets visueels te mengen in den tekst: zoo in dien van 1910, waarin na den
geslaagden, geruchtmakenden Kanaalvliegtocht van Blériot, Dikke Jan in een
vliegtuig ter bruiloft komt. Voor de rest moesten vooral de woordspelingen (‘puns’)
levendigheid en puntigheid aan den tekst geven (de mislukking eener poging om
een opstootje op het Leidsche Plein met waterleiding-
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bespuiting te dempen wordt toegeschreven aan het feit, dat men er Vechtwater voor
gebruikte). - Dank zij de tweespraak kon kritiek altijd weer door de andere persoon
verzacht worden, zoodat vóór- en tegenstanders beide bevredigd bleven. Het bewijst
Reydings eigen goedmoedigheid, dat hij dit karweitje 15 jaar opknapte en ieder jaar
de vereischte hulderegels voor Koninklijk Huis en Burgemeester in een verschen
vorm wist te gieten.
Voor buiten engagement geraakte tooneelspelers, die den boer op moesten met
voordragen, was zijn smakelijke, zacht-satyrieke vindingrijkheid, die hen aan
monologen en dialogen (Sketches) hielp, menigen winter een ware uitkomst. En
zijn bewerkingen van buitenl. operettes, kluchtspelen en blijspelen hielpen menig
tooneeldirecteur aan een welkom kasstuk. - Hij kende het buitenlandsche lichte
répertoire goed en had de tooneelflair om het te verhollandschen. Men behoeft de
hierachter volgende lijst van al wat hij geschreven en vertaald heeft maar door te
zien, om er zich van te overtuigen.
L. SIMONS.
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Lijst van werken.
Stukken in 1 en 2 bedrijven:
De Wrijfdokter (samen met W. Kirberger) (1888) - Kloris en Roosje up to date,
parodie (1893) - Juffrouw Sans Gêne, parodie (1894) - De klucht van de Slempers,
(1895) - Rustende Cavallerie, parodie (1897) - Onder dokters handen (1898) Stadhuispijn, met A.N.J. Fabius (1899) - Fluid d'Or (1901) - English Tailor (1912) Doctor Bommie (operette) (1913).

Monologen en dialogen (Sketches):
Aannemen, meneer (M. voor W.v. Zuylen) (1901) - De Nieuwe Richting (id.) (id.) Het toasten (M. voor Henri Poolman) (1901) - Onze hoeden (id.) (id.) - Feeststemming
(M. voor Henri de Vries) - Middernacht (Monodrama voor L.M. Smith) (1905/1906)
- Mannen als ...! (id.) (id.) - Een Debuut, de Millioenen Erfenis, Rust in Vrede
(‘Sketches’ voor Kelly en Lageman) (1911) - Gids voor den Milicien; Struggle for
High Life (id.) (1912) - Een Jubíleum (transformatiespel; id.) (1912) - De
Natuurmensch, Inaugurale Rede, Je moest eens komen logeeren (Monologen voor
Kelly) (1912) - De mislukte Begrafenis, Fractura Simplex, Meneer Beethoven, De
elastieke Directeur, De echte Biedermeyer (Hum. Schetsen, 1914) - Hare Majesteit,
de halve Oppasser (id.) - Zijn Excellentie, de Min. van ... zal de voorstelling met een
bezoek vereeren (‘Sketch’ in 2 afd.) (1917).

Revues:
Naar den Eiffeltoren (1889) - Hookie-Pookie (1890) - De Prijsvraag (architectonische
Revue, voor Architectura en Amicitia) (1891) - De Doofpot (1891) - De groote Trom
(1892) - De Ragebol (1893) - Maandaghouders (1896) - Luilekkerland (1897) - De
Nieuwe Prikkel (Burleske) (1899) - Het Hartje van de Stad (Burleske) (1903) - Het
hemelsche Gerecht (id.) (1903) - Rembrandt Revue (1906).
Nagelaten, niet geheel afgewerkt, en zonder titel, een MMS-revue van 1929.

Tooneelspelen:
Het Lintje, blijspel in 3 bedr., met A.N.J. Fabius (1900) - De edele Sport (idem, idem)
(1902) - Duifje (historisch drama, met id.) (1904) - Het Boertje van Norameer, met
G. Unè (Prof. Hector Treub); eerst als blijspel met zang, voor de Mij. v. Geneeskunst
(1905); later als kluchtspel (1915) - Cosmopolieten, blijspel in 4 bedr. naar zijn eigen
roman Wereldroes (± 1906) - De Waarheidsapostel, blijspel in 3 bedr. met D. Orobio
de Castro (± 1908) - De Slapende Venus, blijspel in 3 bedr.
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Vertalingen:
Hompie, Krentenweger (naar ‘Die Reise durch Berlin in 80 Stunden’) (1894) - De
Operette-Koníngin, blijspel met zang, (naar ‘Heisses Blut’, Posse) (1896) - Een dolle
Boel, blijspel met zang (naar ‘Eine tolle Nacht’) (1898) - Het Paradijs, blijspel in 3
bedrijv. (van Hennequin en Veber) (1899) - De Dame van Maxim (naar G. Feydeau)
(1899) - Romeo en Juliette up-to-date, operette, (1900) - De Kleine Boemelaar,
blijspel met zang (naar de Posse: ‘Berliner Faehrten’) (1902) - De Belle van New
York, operette (uit het Engelsch) (1904) - De Sportheld, operette (‘Le Jockey malgré
lui’) (1905) - De fideele Boer, Het jolige Weeuwtje, Een Walsdroom; operettes,
(1908/1910) - De Potitierechter, blijspel (naar W. Pinero) (1908) - Miss Doedelzak,
operette, (naar G. Nelson) (1909) - Lajolie Parfumeuse, operette, (naar Offenbach)
(1909) - Zigeunerliefde, operette, (van F. Lehar) (1910) - Een Poolsche Bruiloft,
operette (van Jean Gilbert) (1911) - De Schoone Risette, operette (naar Lehar)
(1912) - De Schooljuffrouw, comedie (naar W. Pinero) (1913) - De ronde Zeeman,
operette (‘Der liebe Pepi’) (1915) - Potasch en Perlemoer, klucht (van Ch. Klein)
(1915) - Contanten (naar ‘Ready Money’ van James B. Montgommery) (1916) Geef me m'n Schoolgeld terug (een bedrijf) (1918) - Het ondernemende Vrouwtje,
blijspel, (naar ‘The naughty Wife’ van Fred. Jackson) (1920) - Aristocraten, schets
in 1 bedr. (naar ‘Aristocrats’ door J. Hastings Turner) (1922) - Het Dwangbuis, blijspel
(naar ‘l'Altalena’ van A. Varaldo).
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Levensbericht van Jan Bruna
17 Augustus 1876-11 Maart 1931.
Jan Bruna werd den 17den Augustus 1876 geboren als zoon van den Ned.
Hervormden predikant Bruna, doorliep het gymnasium en studeerde aan de
Universiteit te Utrecht in de oude letteren. Al vroeg trok de journalistiek hem aan,
maar hij behaalde den rang van candidaat. Toen in het begin dezer eeuw zijn vader
stierf, moest hij zijn eigen brood verdienen en begaf zich, evenals zijn broer,
oorspronkelijk theoloog gelijk zijn vader, later zou doen, in de journalistiek. Deze
broer bracht, na katholiek geworden te zijn - bedenkelijk voor de familie, die van
oudsher uit predikanten bestond en sterk anti-Roomsch was - zijn geheele verdere
leven aan het Centrum door, waar hij een ijverig propagandist werd voor het oude
geloof.
Jan Bruna kwam oorspronkelijk, in 1904, te land bij van Pesch, den hoofdredacteur
van de Zwolsche Courant, die zich met de zorg voor de journalistieke opleiding van
zoo menig verdienstelijk beoefenaar van het vak heeft belast gezien en ware
journalisten heeft gemaakt. Al spoedig verhuisde hij naar het Alg. Handelsblad, waar
Charles Boissevain toen nog den schepter zwaaide en ging na daar een half jaar
gewerkt te hebben - men kon er hem op dat oogenblik geen vasten werkkring bieden
- over naar de Nieuwe Courant, die zich toen ter tijde in haar hoogsten journalistieken
bloei verheugde. Hij werd er na eenigen tijd aangesteld als Berlijnsch correspondent.
Hier vierde Jan Bruna groote triomfen als journalist. Te Berlijn gevoelde hij zich
geheel op zijn gemak, genoot groot aanzien onder zijn collega's, die hem zelfs na
eenige jaren tot president van hun internationale vereeniging benoemden, en was
onder hen, Duitsch aangelegd gelijk hij was, daarbij in het bezit van een vlotte pen
en een uitnemend en scherp verstand, met vele journalistieke gaven toegerust,
weldra een der eersten.
Hij bleef in voortdurende correspondentie met den hoofdredacteur van dat blad
en schikte zich gemakkelijk naar diens eischen. Van dien tijd dateert ook zijn
medewerking aan het Berliner
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Tageblatt en aan enkele Amerikaansche bladen, waaronder de New-York Times
het voornaamste was. In den herfst van 1913 werd hij, getrouw aan het beginsel
dat geen correspondent te lang in dezelfde plaats moet vertoeven, overgeplaatst
naar het correspondentschap te Parijs, maar hoe voortreffelijk ook de brieven waren,
die hij vandaar zond, den geest van het Fransche volk verstond hij veel minder dan
dien van het Duitsche en het was dan ook geen teleurstelling voor hem, toen hij,
kort voor den oorlog, werd overgeplaatst naar den Haag als secretaris der
hoofdredactie van de Nieuwe Courant.
Ondertusschen had hij van Berlijn uit een groote Noorsche reis gemaakt, die hem
voornamelijk onderscheidde als schrijver der voortreffelijke beschouwingen in
Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift over de schilders Edström, Larssen, Anders
Zorn. Hij had een goeden blik voor het picturale en het romantische van de
Zweedsche schilderschool trok hem sterk aan. Toch bleef, gedurende zijn gansche
leven, de journalistiek hem beheerschen. Zij, jaloersche bruid bij uitnemendheid,
liet hem geen vrijen tijd voor andere studie, nam al zijn doen en laten in beslag.
Gedurende dien tijd, heel den oorlog door, heb ik hem het best leeren kennen. Hij
had een ingeboren goedheid en, daarmee gepaard, een groot gevoel van loyauteit.
Hij beschouwde mij als zijn chef in den meest volstrekten zin des woords, maar niet
alsof daarmee een zekere serviliteit zich behoefde, of behoorde, te vereenigen.
Integendeel, zelden heb ik iemand ontmoet, die u zoozeer alles ronduit in het gezicht
zeide, die niets terughield, zelfs niet zijn geheimste gedachten. Dat was in zekeren
zin zijn fout, zijn volkomen openhartigheid, welke, gepaard aan een zeer ras zich
uitspreken, hem soms deed vergeten wat hij nog kort van tevoren gezegd had en
hem daardoor in het oog van sommige oppervlakkig denkenden een air van
onoprechtheid kon geven, welke hem toch zoo volkomen vreemd was. Ik weet hoe
hij daaronder leed en tot welke oogenschijnlijk vreemde, maar hardnekkig
vastgehouden besluiten hem dit kon leiden. Zijn heele conflict met den
Journalistenkring, welks streven hij toch van harte toejuichte en met welken hij zich
innig verbonden moest gevoelen, berustte op zulk een misverstand. Het is nooit
terechtgekomen.
Hij was bovenal eerlijk en openhartig. Dit deed hem allerlei dingen zeggen, die
beter gezwegen waren. Hij zou liever iemand pijn doen dan ze te verzwijgen. In de
korte redactievergaderingen, die ik gedurende den oorlog 's morgens in mijn bureau
hield ten einde de gebeurtenissen van den dag met de redactie buitenland voor den
aanvang der werkzaamheden te bespreken - het werk van die redactie buitenland
was toen buitengewoon belangrijk, het werd in binnen- en buitenland gelezen, het
gaf in waren zin leiding aan de openbare meening, het was, als men wil, ‘telling

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1931

55
the lies from both sides’ en trachtte daarin waarheid van leugen te onderscheiden
- in die korte redactievergaderingen voerde hij een hoog woord, steeds welsprekend
en beslist, steeds Duitschgezind (dit was een groot gevaar) en andere redactieleden
die aan de bespreking deelnamen, konden daar niet tegen op, legden het af in het
debat, gaven hun meening onwillig prijs, zoodat ik dikwijls met een kalmeerend
woord moest tusschenbeide komen om de gemoederen, zenuwachtig en door het
gemis van juiste informatie geen houvast hebbende, tot bedaren te brengen. Hij
zelf twijfelde nooit. Het was als een vulkaan, zijn woord, zijn oordeel, zijn conclusie.
Ik dank den hemel dat zij lang niet altijd zoo in de courant zijn gekomen.
Daardoor ontstonden vaak redactioneele wrijvingen en, in de courant, aarzelende
conclusies, geschreven door onwillige pennen, die dan later, al naar de
gebeurtenissen zich voordeden, weer herstel behoefden. Het was een moeilijke,
maar hoogst spannende en interessante tijd, waarbij hij nooit de leiding gehad heeft,
maar toch zijn deel daaraan. Hij zelf, met zijn merkwaardig vlug verstand, doorzag
dadelijk alles, wel eens verkeerd (wat hij achteraf steeds erkende), maar soms ook
met verrassende juistheid van oordeel. Het was opmerkelijk hoe snel hij met een
artikel gereed was. Aan een hoek van de tafel gezeten, geheel geabsorbeerd in zijn
werk, dicteerde hij, onder aanhoudend telefoongebel en geloop van redactieleden
en zetterijpersoneel door, een artikel en zond het, schier zonder het nog eens na
te zien, naar de zetterij, klaar om voor tweeën gedrukt te worden. Wat al discussie
en correctie dat niet heeft gegeven. Mij, die altijd een korten tijd van rust en nadenken
behoefde, die veel ratures in mijn werk maakte en die mij nooit heb kunnen wennen
aan het dicteeren van artikelen en aan proeven zonder correctie, viel het vaak
moeilijk deze lawineachtige snelheid te begrijpen, waarop hij zijn ideeën de baas
was of liever waarop zijn ideeën hem de baas waren. Het borrelde, bruiste en barstte
bij hem eruit, schier zonder nadenken, spontaan en geweldig.
Daarom had hij altijd een rem noodig, waarvoor hij respect had. Hij was een
voortreffelijk medewerker, maar steeds op de tweede plaats, nimmer op de eerste.
De teleurstellingen die hij later als hoofdredacteur van de Nieuwe Courant gehad
heeft, zijn voornamelijk daaraan toe te schrijven, dat hij zichzelf niet kon beheerschen,
dat hij veel te opbruisend en te abrupt was in zijn meeningen, dat hij alles zeide wat
hij meende en zooals hij het meende. Een vat vol welgefundeerde overtuigingen
de omni re scibili, gevuld door een ruime lectuur en een veelomvattende kennis,
maar waaruit wel eens gebrekkig of te haastig getrokken conclusies volgden. Die
behoefden dan correctie en op de eerste plaats gezeten aan een groot dagblad,
moet men niet al te vaak zijn meeningen behoeven te herzien, moet men wel weten,
wat men wil, alvorens ze neer te schrijven.
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Naast die opvliegendheid van meening, als ik het zoo mag uitdrukken, welk een
werkkracht en energie. 's Morgens vroeg reeds bij de hand, had hij alle
ochtendbladen al gelezen, als de anderen nauwelijks op het bureau verschenen
waren en zat hij tot laat in den middag aan zijn werk, dat dikwijls nachtwerk werd.
In de laatste jaren van de courant, toen ik wegens ziekte vaak afwezig moest zijn,
hoe menigvuldige malen heeft hij niet bij mij gezeten en met de grootste
opgewektheid over de toekomst gesproken, hoe heeft hij mij niet al het werk uit
handen genomen en getroost. Een ideaal middelpunt voor de redactie van een groot
blad is hij toen geweest en gebleven.
Daarbij kwam dat hij thuis veel steun had bij zijn arbeid. Zijn zuster, die hem in
zijn veelvoudigen arbeid trouw ter zijde stond en onder zijn leiding met de grootste
getrouwheid en inzicht zijn werk voor de Amerikaansche bladen verrichtte en zijn
moeder waren de voornaamste banden die hem met het leven vereenigden. Voor
zijn moeder had hij een diepgaande vereering en een teeder gevoel. Wie de oude
vrouw daar jaren lang in haar stille hoekje heeft zien zitten, wachtend op de komst
van Jan, die altijd weer iets bijzonders naar huis wist mee te brengen, en wie de
aandoenlijke zorg heeft gadegeslagen, waarmee alle misères voor die moeder
werden weggenomen of verborgen, elke levensgebeurtenis met een rose licht
overgoten, die kan geen oogenblik getwijfeld hebben, of dit gezin ondanks zijn zware
zorgen gelukkig en eenig was.
Bruna is nooit getrouwd geweest, maar hij was voor de zijnen de beste van alle
zoons, de beste van alle broers en de beste van alle ooms; de kinderen van zijn
gestorven broer, die zoo ontzaglijk veel aan hem te danken hebben gehad, kunnen
het getuigen.
sten

Na den 1
Januari 1920 hoofdredacteur-directeur van de Nieuwe Courant te zijn
geworden, heeft Bruna dat blad langzaam zien tenonder gaan. Het is maar voor
een deel zijn schuld geweest; omstandigheden werkten daartoe mede, in de eerste
plaats in de ongunstige conjunctuur gelegen, die belet hebben dat het blad zich
weer tot zijn vroegere hoogte verhief. Dit is een harde tijd voor hem geweest, waarbij
zijn veelbeproefde energie hem wel eens verlaten heeft. Passons!
Na den overgang van de Nieuwe Courant aan de Nieuwe Rotterdamsche heeft
Bruna een zwaren tijd gehad. Weliswaar waren er geen dringende materieele zorgen,
maar de wetenschap dat zijn levenswerk eigenlijk mislukt was, kwelde hem en de
zorg voor zijn Amerikaansche en andere correspondentschappen gaf hem niet
genoeg werk. Daarin werd voorzien door het Comité tot onderzoek naar de oorzaken
van den Wereldoorlog, waarvan Generaal Snijders, dr. Japikse, prof. Fruin en
generaal Dufour deel uitmaakten en waarvan hij het secretariaat waarnam. Het
Comité heeft niet bereikt wat het zich voorstelde; voornamelijk
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doordat het te vroeg zijn arbeid begon en de archieven van de verschillende landen,
waarop zijn onderzoek berustte, zeer ongelijk voor hetzelve openstonden. Het boek
van de generaals Snijder en Dufour is het eenige wat het heeft opgeleverd. Geen
tijdgenoot is vermoedelijk in staat een onpartijdig ‘onderzoek naar de oorzaken’ in
te stellen; het woord is in onzen tijd uitsluitend aan degenen die den wereldoorlog
op den eersten rang hebben meegemaakt en men kan waarlijk niet zeggen dat zij
daarvan een al te bescheiden gebruik hebben gemaakt. Het aantal werken van
hoofdpersonen uit den Grooten Oorlog is legio en het zal het werk zijn van degenen
die na ons komen, om daaruit en uit de volledig opengestelde archieven van alle
betrokken Staten de (betrekkelijke) waarheid op te diepen. Bruna heeft zich
voornamelijk op de pers geworpen en zich bij de samenstelling van het Bulletin
verdienstelijk gemaakt. Hij heeft verder in die jaren aan het Herstel-Europa-Comité
meegewerkt en heeft een tijdlang het redacteurschap van Neerlandia waargenomen,
waar men hem evenwel te weinig vrijheid liet naar zijn, aan zelfstandig werken
gewenden, zin.
In den aanvang van 1924 keerde Bruna ten slotte aan het Handelsblad terug als
secretaris van de Hoofdredactie. Het was voor hem een groote voldoening en hij
heeft er met vurigen ijver gewerkt, welke geprikkeld werd door het vooruitzicht op
een toekomstig hoofdredacteurschap dat hij nooit heeft bereikt en waarvoor hij ook,
laat het mij eerlijk zeggen, niet zou gedeugd hebben. Allen die in de jaren welke hij
aan het Handelsblad werkte, met hem hebben samengewerkt, zijn het erover eens
dat hij een journalist was van den eersten rang. In Maart 1928 ondernam hij een
langdurige reis naar Suriname, welke zeer vruchtbaar was en een uitnemend
journalistiek succes. Een schat van materiaal, welke achteraf zorgvuldig door hem
bewerkt is, bracht hij uit onze Zuid-Amerikaansche kolonie mede. Middelerwijl
bewerkte hij ook de economische kroniek voor het weekblad Economisch-Statistische
Berichten.
sten

Den 1
Augustus 1929 trad hij op als opvolger van den heer Elout als
Kameroverzichtschrijver van het Handelsblad en vestigde zich te Wassenaar. Dit
was een betrekking, voor Bruna geknipt en hij heeft zich daarin dan ook volkomen
thuis gevoeld. In de binnenlandsche politiek heeft hij altijd het meest mogelijke
belang gesteld, zonder daarin geheel op te gaan of tot eenige partij te behooren.
Hij was de rechte man om de politieke gebeurtenissen vrij en zelfstandig te
beoordeelen volgens gematigd-liberale beginselen en bezield door dat diep-religieuse
gevoel dat hem gedurende zijn geheele leven is bijgebleven. Met een man als prof.
Slotemaker de Bruyne ging hij intiem om en de godsdienst zat hem in het bloed,
waartoe zijn jeugdopvoeding gewis niet weinig had bijgedragen. Zoo beschouwde
hij de politieke dingen altijd
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een weinig van bovenaf, een weinig als diep belangstellend, maar niet deelnemend
toeschouwer, wat voor den Kameroverzichtschrijver de ware houding is. Slechts nu
en dan wond hij zich op: over de demagogie bv. kon hij zich woedend maken en
het vele platte, gemeene, materialistische, dat hij op zijn weg ontmoette, stootte
hem hevig tegen de borst. Hij heeft in de anderhalf jaar, die hij het Handelsblad in
deze betrekking gediend heeft, uitnemend werk geleverd, de idee gediend en de
vaan hooggehouden, die hij als de zijne gekozen had, zonder transigeeren,
onversaagd. Als een moedig strijder is hij gestorven, midden in het gevecht, toen
het leven, al lang ondermijnd, hem plotseling begaf.
Dit alles hebben wij nog eens overdacht op dien somberen Maartmorgen, dat wij
aan zijn graf stonden. Het was een mooie begrafenis. Mr J.A. Kalff Jr, de
hoofdredacteur van het Handelsblad, die in de laatste jaren zijns levens zoo trouw
met hem samenwerkte, heeft het in fijne bewoordingen herdacht, welk een hard
werker, welk een voortreffelijk mensch hij was en hoe lief hij kon zijn voor degenen
van wie hij hield. Beurtelings getuigden allen die hier het woord voerden van het
voorrecht hem gekend te hebben en velen gaven hun diepgevoelden dank te kennen
voor hetgeen hij hun, in een lang leven vol toewijding, had aangedaan. Het slotwoord
kwam van prof. Slotemaker de Bruyne die sprak van de maar al te zeer onderling
afgesloten kringen waarin ons volk verdeeld is en welke Bruna heeft pogen te
doorbreken, met al zijn afkeer van scheidsmuren, met zijn ruimen zin voor humaniteit
en gerechtigheid, met zijn hartstocht voor het goede, in welken vorm het ook in de
wereld mocht worden gevonden.
Dat was de beste gedachte die wij aan onzen vriend behouden...
den Haag, Juli 1931.
PLEMP VAN DUIVELAND.
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Levensbericht van Dr G.J. Boekenoogen.
1
(18 April 1868-26 Aug. 1930) .
den

Gerrit Jacob Boekenoogen, den 18 April 1868 te Wormerveer geboren, was de
zoon van Lukas Fredrik Boekenoogen, olieslager (met de windmolens de Moeriaan,
de Zon en de Eenhoorn) en wethouder aldaar, en Agatha Maria van Gelder, uit de
bekende papiermakersfamilie.
Het geslacht Boekenoogen behoorde geenszins vanouds aan de Zaan thuis: het
was, naar luid van het na te melden overzicht zijner geschiedenis, gelijk zoovele
andere hier te lande, uit het Zuiden, uit West-Vlaanderen afkomstig, alwaar reeds
tusschen 1378 en 1403 vermeld wordt en in 1398 zegelt Willem Boekenoghe. Terwijl
nu sommige takken van het geslacht in België en Noord-Frankrijk Katholiek bleven
(zich meestal schrijvende: Bouckenoghe), week Joos Bouckenoghe, denkelijk een
achterkleinzoon van Willem, eerst kapelaan te Brugge en pastoor te Ledeghem,
doch daarna tot de Doopsgezinden overgegaan, omstreeks 1580 naar het Noorden
uit en vestigde zich te Haarlem, waar hij linnenwever werd en huwde. De meeste
kinderen van diens zoon Willem sloten zich kort na 1657 aan bij de met de
Doopsgezinden in menig opzicht verwante Quakers; een hunner vertrok in 1684
met zijne jongste kinderen naar Noord-Amerika en behoorde tot de eerste bewoners
van Philadelphia. Doch de nakomelingen van Willems oudsten, in Holland gebleven
zoon Jan (o.a. Gerrit, fluweelwever te Amsterdam, daarna te Haarlem) werden na
1731 weder Doopsgezind; en Gerrits achterkleinzoon Gideon († 1826) is de
stamvader der thans nog levende Hollandsche takken, t.w. de vader van Jan Gerrit,
die in 1827 Doopsgezind ‘leeraar’ (predikant) werd bij de gemeente te
Wormerveer-Zuid,

1

Dankbaar vermeld ik hier de hulp van den heer L.F. Boekenoogen te Amsterdam, die mij over
de familie en de jeugd van zijn broeder veel belangrijks mededeelde, en van Prof. W.J. Kühler
te Amsterdam, die mij over B.'s plaats in de Doopsgezinde Broederschap nader inlichtte.
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en zoodoende het geslacht overbracht naar de Zaanstreek, welker geschiedenis
en taal zijn kleinzoon Gerrit Jacob zooveel belang zou inboezemen.
De naam Boekenoogen - op allerlei, phonetisch vrijwel gelijkwaardige wijzen
1
gespeld , en o.a. ook gedragen door een (al dan niet met het bovengenoemde
geslacht verwanten) getuige voor graaf Otto van Gelre bij het bezegelen der
stadrechten van Arnhem in 1233 - bevat als eerste lid het bnw. bo(e)kijn, later
boeken, afgeleid van boek, beuk(eboom), ook: beukenoot; een toenaam derhalve,
met de beteekenis: iemand met beukenootkleurige oogen, ‘bruinoog’, te vergelijken
met andere, vooral Zuidnederlandsche geslachtsnamen als Bruin-, Schoon-, Span-,
Swart-, Wijdo(o)g(h)e(n) enz. Die naam was, al dan niet toevallig, op den hier
besproken afstammeling nog wel toepasselijk.
Deze bezocht achtereenvolgens de lagere school van ‘meester’ Adelink en de
‘Fransche’ school van ‘mijnheer’ Röhner te Wormerveer, en daarna, per spoor heenen weerreizende, het Gymnasium te Amsterdam. Van kindsbeen af was hij, als
zoovele jongens, een volijverig verzamelaar: van postzegels, oude couranten,
munten en penningen; ook van zegels en lakafdrukken van familiewapens, die al
vroeg zijn zin voor geslacht- en wapenkunde wekten en aanwakkerden. Met gragen
ijver teekende hij toen reeds wapens en kwartierstaten. Liefst zat hij rustig alleen
te schrijven of te teekenen aan zijn eigen tafeltje, waar de broêrs en zusters (die
hem spottend wel ‘professor Schrijfgraag’ noemden) niet aan mochten komen! Maar
boven het gros der verzamelaars onderscheidde hij zich als vroegrijpe knaap door
eene op dien leeftijd zeldzame behoefte, gepaard met het vermogen en den moed,
om aanteekeningen en mededeelingen uit en over zijne verzamelingen ten papiere
te stellen en zelfs in 't licht te geven (zie de bibliographie).
In 1888, 20 jaar oud, deed hij eindexamen; waarna hij te Amsterdam, als
spoorstudent nog steeds af en aan reizende, in de Nederlandsche letteren ging
studeeren en 4 Juni 1891 candidaat werd. Hij was er ook lid van het Studentencorps
en in 1889-90 ab-actis der Literarische Faculteit daarvan, als hoedanig hij het verslag
voor den Studenten-Almanak van 1891 stelde. Daarin en in de twee vorige
jaargangen waren ook een drietal Middelnederlandsche gedichten van zijne hand
opgenomen: een verhaal, met kwansuis philologische voorrede, en twee liederen,
alle met geleerde voetnoten; natuurlijk cento's, vooral grammatisch niet vlekkeloos,
maar getuigende van een vlijtige lectuur, al in deze eerste studiejaren, op Verdam's
aansporing en voetspoor, en niet onaardig van inhoud. En uit dien Amsterdamschen
studententijd dagteekenen ook reeds eenige opstellen in verschil-

1

Oorspronkelijk meest zonder -n, welke oude spellingvorm door G.J.B. in enkele zijner oudere,
na te noemen geschriften hernomen is.
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lende tijdschriften, als De Navorscher, maar ook een in De Gids.
In 1891 volgde hij zijn leermeester Verdam, die als opvolger van De Vries naar
Leiden beroepen was, derwaarts; ook hier werd hij lid van het Studentencorps,
vermoedelijk echter zonder veel aandeel te nemen in het ‘corpsleven’. Had hij te
Amsterdam behalve Verdam alleen Jorissen en later Rogge als leermeesters gehad,
te Leiden vond hij naast den eerstgenoemde ook Cosijn, Kern en Ten Brink; voor
wie hij 24 Mei 1893 zijn doctoraalexamen deed. Waarna hij bijna drie jaar lang,
gedeeltelijk weer in het ouderlijk huis te Wormerveer, bezig was met het aanvullen,
uitbreiden en bewerken zijner verzameling van Zaansche woorden en uitdrukkingen,
ten behoeve zijner dissertatie, ‘De Zaansche Volkstaal’, waarop hij 1 Febr. 1896 te
Leiden cum laude promoveerde.
Nog vóór zijne promotie benoemd tot medewerker, na een jaar leertijd tot
zelfstandig redacteur aan het Woordenboek der Nederlandsche taal, heeft hij zijn
verdere leven, 34 jaar lang, ongehuwd, op verschillende kamers te Leiden gesleten.
Een kalm, rustig geleerdenleven, zonder schokkende gebeurtenissen, nagenoeg
geheel gewijd aan zijn werk (het Woordenboek en daarnaast zijne liefhebberij-studiën
en verzamelingen) en aan eenige hem toegevallen bestuursfunctiën; slechts
onderbroken door geregelde bezoeken aan zijn geboortehuis en -streek en door
enkele reizen in den vreemde. In het openbare en maatschappelijke leven heeft hij
zich op enkele gebieden bewogen, die zijne bijzondere belangstelling genoten,
zooals de geschiedenis en de oudheden van de stad zijner inwoning, die hem naast
die zijner geboorte lief geworden was. Van 1918 tot zijn dood was hij lid, ook
penningmeester, der Commissie voor het Stedelijk Museum de Lakenhal; eveneens
sedert 1916 lid, sedert 1921 voorzitter der Redactie van het door de Vereeniging
‘Oud-Leiden’ uitgegeven ‘Leidsch Jaarboekje’. Weldra na zijne vestiging te Leiden
tot diaken der Doopsgezinde Gemeente gekozen, heeft hij tot zijn dood toe hare
belangen met trouwe liefde en bijzonderen ijver verzorgd; sedert 1906 ook als regent
van het Doopsgezinde hofje Bethlehem op het Levendaal. Zijn werkkring op dit
gebied breidde zich in 1922 nog aanmerkelijk uit door zijne benoeming tot lid van
het Bestuur, in plaats van Prof. Van der Vlugt, der Algemeene Doopsgezinde
Sociëteit en tevens tot lid van het Curatorium van het Doopsgezind Seminarium te
Amsterdam; ook was hij penningmeester van den Zuidhollandsch-Zeeuwschen ‘ring’
van Doopsgezinde gemeenten.
Onze Maatschappij heeft hij vele en belangrijke diensten bewezen. In 1896 tot
1
lid benoemd, heeft hij meermalen in hare Maandvergaderingen eene voordracht
gehouden, tweemaal, van

1

In Nov. 1897, Jan. 1899, April 1904, Febr. 1907, Oct. 1911, Jan. 1913, Oct. 1915, Dec. 1920,
April 1927.
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1911 tot 1916 en van 1920 tot 1924 in haar Bestuur zitting gehad, in 1913/4 en
1922/4 het Voorzitterschap bekleed, en ook als lid zoowel der Bibliotheekcommissie
als onzer Commissie voor Taal- en Letterkunde (tevens de Redactie vormende van
het Tijdschrift der Maatschappij), vooral door zijn na te melden arbeid aan de
herdrukken van volksboeken en andere populaire geschriften, een gewichtig aandeel
aan hare werkzaamheid genomen.
Van zijne overige lidmaatschappen zij hier alleen vermeld zijn
buitenlandsch-eerelidmaatschap, sedert 1900, der Koninklijke Vlaamsche Academie
ste

te Gent, in welker ‘plechtige vergadering’ van Aug. 1912, ter viering der 100
verjaring van Conscience's geboorte, hij eene rede hield.
Zoo gingen zijne jaren voort, in gestadigen arbeid. Totdat in Nov. 1929 eene
plotselinge, zeer hevige neusbloeding hem geruimen tijd allen arbeid verbood: de
voorbode van erger! Negen maanden later, 26 Aug. 1930, overviel hem, kort te
voren nog bezig met het uitzoeken van prenten voor eene topographische
tentoonstelling te Bodegraven, eene beroerte, die in enkele uren een einde maakte
aan zijn leven. 30 Aug. werd hij op de begraafplaats Rhijnhof, bij het Haagsche
Schouw, ter aarde besteld; waar Dr. Knuttel, namens de Redactie van het
Woordenboek der Nederlandsche taal, en vele andere sprekers, vooral uit de
verschillende Doopsgezinde kringen waarin hij gewerkt had, dankbare hulde brachten
1
aan zijne verdiensten en zijn persoon met genegenheid gedachten .
Zooveel over het uiterlijk beloop van 's mans leven. Aan eene poging tot eene
algemeene waardeering van zijn, in achterstaande bibliographie opgesomden,
wetenschappelijken arbeid en van zijn persoon ga een overzicht en bespreking
vooraf van de voornaamste zijner geschriften.
Zijn academisch ‘proefschrift’ ‘D e Z a a n s c h e V o l k s t a a l ’ bleek al aanstonds
een ‘meesterproef’: weloverdacht, stelselmatig van opzet, degelijk, zorgvuldig,
nauwkeurig van bewerking. Dat hij door geboorte en opvoeding, aanleg en neiging
voor dit werk aangewezen was, waarborgde nog niet een zoo voldragen en rijp
werk. Een inleidend, grammatisch gedeelte, waarin de hedendaagsche Zaansche
klanken (en vormen) uit de Westgermaansche worden afgeleid en verklaard, met
verwijzingen naar de overeenstemmende Gotische, Oudhoogduitsche, en vooral
Oud(west)friesche klanken, en gevolgd door een zestal phonetisch gespelde
dialectproeven voor de verschillende Zaandorpen en een dialectisch-gekleurd
zeventiendeeuwsch stuk, geeft een historische klank- en vormleer, die ter
karakteriseering van het Zaansch

1

Zie Leidsch Dagblad van 28 en 30 Aug. 1930; De Zondagsbode van 31 Aug. en 7 Sept. 1930;
voorts C.P. Burger jr. in Het Boek XIX (1930) 280-1.
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taaleigen, vooral van zijne Westfriesche bestanddeelen, alleszins voldoende mag
heeten; al moge het waar zijn dat - gelijk Franck in zijne billijke, maar niet
overvriendelijke recensie opmerkte en uit anderer latere onderzoekingen ook wel
gebleken is - eene diepere studie en vergelijking van het Oudgermaansch
(inzonderheid van de opmerkelijk zelden vergeleken, nauwverwante
Oudnederfrankische, Oudsassische en Oudengelsche klanken en vormen) allicht
voor de algemeene Germaansche grammatica en de Nederlandsche
taalgeschiedenis overvloediger vruchten gedragen zou hebben. Een afzonderlijk
hoofdstuk handelt over ‘Zaansche eigennamen’, vooral persoonsnamen, maar ook
over plaatsnamen (van dorpen, buurten, huizen, polders, dijken, paden, wateren,
landerijen enz.); meerendeels bewerkt op grond zijner reeds in 1889, op 21-jarigen
leeftijd, in De Navorscher uitgegeven lijsten.
Maar den hoofdinhoud (1368 kol.) van het lijvige, eerst na de promotie volledig
verschenen werk vormt toch het eigenlijke ‘Zaansch Idioticon’; zooals de ondertitel
van het geheele werk te recht aangeeft, eene ‘Bijdrage tot de kennis van den
woordenschat in Noord-Holland’. Het zwaartepunt lag voor hem, evenals voor zijn
leermeester, in het lexicologisch gedeelte. Buiten kijf het volledigste en best bewerkte
1
woordenboek van eenige Nederlandsche streektaal ; alleen met De Bo's
Westvlaamsch Idioticon te vergelijken, maar dit stellig verre overtreffende, ja eenig
in zijn soort; even voortreffelijk door het gebruik van alle beschikbare bronnen en
hulpmiddelen als door de nauwkeurige, juiste omschrijving der beteekenis en de
welgekozen, aan oudere geschriften ontleende aanhalingen of de uit eigen kennis
der levende taal of uit den volksmond opgeteekende voorbeelden. Die bronnen zijn
in eene 9 blz. lange lijst opgesomd: cartularia, rekeningen en andere, Zaansche of
Noordhollandsche privilegiën, keuren, polderreglementen enz., benevens historische
en min of meer literaire geschriften, als van Valcooch, Leeghwater, Soeteboom,
Wolff en Deken enz., voorts ongedrukte journalen en andere handschriften, in
archieven of bibliotheken - waar hij reeds vroeg thuis raakte - opgespoord en op
cijns gesteld. Kortom, een standaardwerk, dat den schrijver den dank ook van latere
geslachten waarborgt voor zijne volledige opteekening en beschrijving van althans
dit ééne (merkwaardige) Hollandsche dialect, voor vergetelheid behoed nog juist
vóórdat het, door de (verwante) algemeene Hollandsche, beschaafd-Amsterdamsche
spreektaal verdrongen, geheel te loor ging. Maar bovendien ook een gewichtige
bijdrage tot de algemeene geschiedenis der Nederlandsche taal, die opheldering
geeft van tal van woorden en uitdrukkingen in de taal der zeventiendeeuwsche
Hollandsche

1

De nalezing in het doorschoten handex. (thans in de boekerij onzer Maatschappij) is dan ook
betrekkelijk gering geweest.
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schrijvers (vooral de Amsterdamsche volkstaal der kluchten); van tal van termen
ook uit de scheepvaart, visscherij en verschillende ‘neringen en hanteeringen’ (vooral
het bedrijf der houtzaag-, olie-, papier-, pel- en verfmolens, de molenmakerij, de
zeildoekweverij, scheepmakerij enz.), door navraag bij ouden van dagen, bij
veelvuldige bezoeken aan fabrieken en werkplaatsen, maar ook uit het dijks- en
waterschapsrecht saamgelezen; van allerlei namen en benamingen, belangrijk voor
cultuurgeschiedenis en volkskunde (volksgeloof en -gebruiken, plantnamen enz.).
Geen wonder dat het boek algemeenen lof inoogstte, den naam des schrijvers in
ruimen kring bekend maakte en voorgoed vestigde, dat het in allerlei werken
geciteerd werd en wordt; nergens vaker natuurlijk dan in het Nederlandsch
Woordenboek.
Geen wonder dan ook dat deze in de eerste plaats lexicographische dissertatie
hem scheen aan te wijzen voor den arbeid aan het N e d e r l a n d s c h
W o o r d e n b o e k . Na een jaar van voorbereidende samenwerking met mij aan het
de

3 deel (ongeveer van Boven tot Bram) zette hij, als zelfstandig redacteur de plaats
vervullende van den naar Gent teruggekeerden redacteur De Vreese, diens arbeid
de

de

aan het 11 deel voort (Opaal tot Ozon), waarna hij in 1912 het 12 deel begon
en een goed eind verder bracht (P-Pleizier). Aan zijnen woordenboeksarbeid is na
zijn dood rechtmatige hulde gebracht door zijne mederedacteuren: door Dr. Knuttel
bij de begrafenis, door Dr. Beets in het Voorbericht vóór het kort na zijn dood
de

afgesloten eerste stuk van het 12 deel. Want gelijk alle werk, dat hij afleverde,
waren ook zijne woordenboeksartikelen altijd geheel af, waarlijk vol-tooid: volledig,
juist, nauwkeurig, getuigende van een zuiver taalgevoel, eene omvangrijke kennis
(van ‘woorden en zaken’ op allerlei gebied) en een scherpzinnig oordeel bij de
verdeeling van een artikel en de rangschikking der onderscheiden, juist omschreven
beteekenissen; inderdaad ‘welgegrond, welgestaafd en welgeschreven’ (Beets). En
wanneer een historisch overzicht der werkzaamheden aan 't Woordenboek gevraagd
werd, als voor de tentoonstelling bij het jubilé onzer Koningin in 1923, was hij de
man om deze ‘bouwstoffen en bewerking’ op keurige wijze ten toon te stellen en
toe te lichten.
Des te meer valt het te betreuren dat deze uitnemende hoedanigheden niet in
eene grootere hoeveelheid werks gebleken zijn! Want geheel verzwegen mag hier
niet worden dat het getal der door hem bewerkte afleveringen kwalijk in een rechte
verhouding staat tot het getal der daaraan bestede jaren, niet zelden billijke
verwachtingen teleurgesteld, herhaalde voornemens en beloften beschaamd heeft.
Wat de oorzaak geweest mag zijn dezer in een overigens zoo stipt man
bevreemdende tekortkoming in zijn beroepsarbeid, die hem in zijne latere jaren veel
moeite en verdriet berokkend heeft? Was zijn ijver voor het Woordenboek verslapt,
althans overstelpt en verdrongen door zijne veelvuldige, hem
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meer en meer overmeesterende eigene liefhebberijen? Wist hij misschien ook steeds
minder weerstand te bieden aan den innerlijken drang om de talrijke aanvragen om
hulp en bijstand, raad en voorlichting, door zoovelen tot hem gericht, te beantwoorden
met kostelijke, maar ook kostbare, tijdroovende onderzoekingen en mededeelingen
uit zijne welvoorziene voorraadschuren: een drang, voortgesproten uit gulle
mededeelzaamheid, doch kwalijk overeen te brengen met den lexicographischen
hoofdarbeid, die nu eenmaal den geheelen mensch eischt, voor eigen werk of
anderer voorlichting geen of weinig tijd overlaat?
Ook valt hierbij te bedenken dat Boekenoogen eigenlijk altijd (om de terminologie
onzer Maatschappij te bezigen) eer en meer liefhebber en beoefenaar der ‘geschieden oudheidkunde’ dan wel der ‘taal- en letterkunde’ is geweest. Na zijn promotie
heeft hij dan ook, buiten het Woordenboek, op het gebied der eigenlijke t a a l k u n d e
niet zeer veel geleverd; de weerlegging der gissing van Noordhollandsche
bestanddeelen in het Afrikaansch en eene uitvoerige (niet zeer malsche)
beoordeeling van een werkje over Westfriesche woorden, beide rechtstreeks met
zijn dissertatie samenhangende, zijn welhaast de eenige opstellen die hier vermelding
verdienen. In de redactie van ons Tijdschrift heeft zijne werkzaamheid zich vooral
bepaald tot degelijke, soms scherpe critiek van ingezonden en hem om praeadvies
toebedeelde opstellen; zelf heeft hij tusschen 1898 en 1914 geene bijdragen
geleverd, nadien nog slechts enkele malen, wanneer eens anders opstel hem uit
zijne tent lokte om uit den schat zijner aanteekeningen een grootere bijdrage of
eene kleinere mededeeling samen te stellen. In Taal en Letteren heeft hij, zoover
mij bekend, niets, in De nieuwe Taalgids slechts één enkele boekbeoordeeling
geschreven.
Eén terrein der taalkunde echter, dat grenst aan dat der geschiedenis en
aardrijkskunde, heeft hij met grooten ijver en met goed gevolg helpen ontginnen,
beploegen en bezaaien: de o n o m a t o l o g i e , vooral de studie der
p e r s o o n s n a m e n . Nauwelijks twee jaar student, zond hij bij De Gids een opstel
in over ‘Onze Voornamen’, dat geplaatst werd en algemeene aandacht trok: een
reeds vrij volledig, met vaste hand geschetst en in populairen vorm goedgesteld
overzicht, geput uit zijn reeds aanzienlijke verzameling van gegevens, ten vorigen
jare in De Navorscher opgesomd. Veel later gaf hij in eene Maandvergadering onzer
Maatschappij (6 Oct. 1911) een dergelijk (niet gedrukt) algemeen overzicht der
geslachtsnamen; daarna in ons Tijdschrift een breedvoerig opstel over namen uit
ridderromans, als voornamen in gebruik: wederom een rijkdom van gegevens, uit
zijne oogenschijnlijk onuitputtelijke en welgeordende collectanea opgedolven, ditmaal
besloten door eenige weloverwogene algemeene, cultuurhistorische
gevolgtrekkingen. En hoewel zijne belangstelling vooral de persoonsnamen gold,
heeft hij, toegetreden tot de Redactie
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der herleefde ‘Nomina Geographica Neerlandica’, samen met mij de door die
Redactie onderteekende ‘Wenken en wenschen voor de verzameling van
plaatsnamen’ opgesteld, die het nieuwe, zesde deel openden en die mij opnieuw
vervulden met dankbare waardeering van zijn helder oordeel, rijke ervaring,
practischen blik en vasten stijl. En hoeveel het opstel, in datzelfde deel, over
‘Waterlandsche plaatsnamen’ te danken heeft aan de hulp, de bij- en omwerking
door dezen ervaren, met die stof vanouds vertrouwden redacteur, is alleen op
uitdrukkelijken wensch van den hulpvaardigen en bescheiden man niet in een
afzonderlijk woord van hulde en dank van den schrijver gebleken.
Dit laatste zal denkelijk ook wel gelden op een ander van de talrijke velden zijner
belangstelling, naar ancienniteit het eerste: de g e s l a c h t -, w a p e n - e n
z e g e l k u n d e . Zijne vroegste aanteekeningen en opstellen (na de kinderjaren),
in het maandblad ‘De Nederlandsche Leeuw’, zouden mij zonder zijne eigene (vroeg
begonnen, maar slechts tot 1893 voortgezette) ‘autobibliographie’ niet licht bekend
geworden zijn; of hij ook in later jaren aan dit of aan andere dergelijke tijdschriften
medegewerkt heeft, heb ik niet kunnen opsporen. Maar zijne degelijke kennis ook
in deze vakken bleek o.a. uit eene recensie in het Museum, zijne blijvende
belangstelling uit zijn langdurig lidmaatschap van het genealogisch-heraldisch
genootschap ‘De Nederlandsche Leeuw’. En met trots toonde hij aan liefhebbers
zijne verzameling van fraaie zegelafdrukken en -afgietsels van middeleeuwsche
vorsten (vooral uit het Bourgondische huis) en steden: een terrein, waar zijne
genealogisch-heraldische liefhebberij en zijn liefde en zin voor oude kunst elkander
ontmoetten. Denkelijk is ook op dit gebied zijn raad, hulp en medewerking, door
menigeen gevraagd en in alle stilte met gulle hand geschonken, aan menig geschrift
ten goede gekomen; gelijk dit b.v. stellig het geval is geweest ten aanzien van
1
Verdam's Middelnederlandsch Woordenboek . Natuurlijk richtte deze historische
ijver zich vooral op de Zaansche en andere Noordhollandsche geslachten, eerst en
meest wel op zijne eigene en verwante familiën. Zoo heeft hij zeker vele gegevens
verschaft en ook wel de hoofdlijnen getrokken voor het door zijn oom J.M. van Gelder
samengestelde stamboek van de familie zijner moeder; gelijk hij ook heeft
medegewerkt aan dat van het met het zijne verwante geslacht Warnaars. Een hierin
opgenomen ‘korte geschiedenis van het geslacht Boekenoogen’ van zijne hand
heeft hij later uitgewerkt tot een ‘historisch-genealogisch overzicht’, luttele maanden
vóór zijn dood voltooid: waarschijnlijk zijn laatste werk van eenigen omvang.
Een ander vak, waarin hij zijn sterken zin voor strenge nauwkeurigheid kon doen
gelden, ja botvieren, was de b i b l i o g r a p h i e .

1

Zie het Voorbericht vóór dl. IX, blz. XVII.
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1

In de eerste plaats bij de op zijne aanstichting door onze Maatschappij ondernomen ,
door hem geleide en meestendeels bewerkte reeks herdrukken van oude
volksboeken; waarvan hij zelf alweer zulk een grooten schat verzameld had in den
tijd, toen deze nog voor een betrekkelijk geringen prijs aan de boekenstalletjes (b.v.
van de Korenbeursbrug te Leiden e.e.) te koop waren. Zooals men weet, is althans
deze met veel zorg en moeite bijeengebrachte verzameling, een der rijkste en
kostbaarste van die soort, gelukkig niet, zooals Boekenoogen dat zelf zoo menigmaal
2
met spijt had zien gebeuren , op eene veiling in de vier winden verstrooid; zij heeft,
te zamen met de kinderboeken (o.a. de waarschijnlijk éénige verzameling
Nederlandsche drukken van ‘Moeder de Gans’), overeenkomstig zijne bedoeling,
3
in de boekerij onzer Maatschappij voorgoed eene veilige bewaarplaats gevonden.
Het bewerken van zulke herdrukken was een kolfje naar zijn hand: het vereischte
juist de vereeniging der bij hem aanwezige eigenschappen: kennis van en liefde
voor het boek, ook uitwendig, als voortbrengsel der boekdrukkunst, der boekdrukkers,
der (vaak aan geheel andere boeken ontleende!) houtsneden, der techniek van de
reproductie van een en ander, dit alles gepaard met de noodige kennis der
middeleeuwsche taal en der (epische, lyrische, dramatische of ascetische)
Nederlandsche en vreemde literatuur. De onderneming werd met moed en ijver
aangevat: de prospectussen noemen, voorloopig, een twaaltal nummers als ‘ter
perse’ of ‘in voorbereiding’, met belofte van nog meer andere. Inderdaad verschenen
er tusschen 1902 en 1908 negen nummers, en in 1913 nog één; van welke
Boekenoogen er zelf zeven uitgegeven heeft, terwijl hij aan ten minste twee der
door anderen bewerkte meer of minder belangrijke medewerking en bijstand heeft
4
verleend . Overal is hetzelfde schema van bewerking gevolgd: herdruk van den
oudsten volledig bewaarden tekst, met verbetering alleen der (achteraan nauwgezet
vermelde) blijkbare drukfouten, en met de hoognoodige korte, verklarende voetnoten;
waarachter als bijlagen: de bewaarde fragmenten van oudere drukken, uit de
volksboeken getrokken ‘historieliederen’, bibliographie der verschillende drukken
met hunne onderlinge betrekking, overzicht der tot het volksboek betrekkelijke
literatuur (zoo mogelijk met opheldering van zijne herkomst uit de oudere sage,
5
legende enz. ), en aanteekeningen betreffende den herdruk.
De bij deze bewerking der herdrukken verkregen nadere kennis

1
2
3
4
5

Zie Hand. 1900/1, blz. 4, 10, 119.
A.w. 1913/4, blz. 20-1.
A.w. 1930/1, blz. 37.
Zie no. V, blz. 359, noot; XII 202, 245, benevens de verklarende Nederlandsche voetnoten.
Zooals dat van Floris en Blancefleur uit den Mnl. roman, dat van den Verloren Sone uit een
Fransche moralité enz.
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van den inhoud, het samenstel en de herkomst dier volksboeken heeft Boekenoogen
samengevat in een niet slechts bibliographisch, maar ook literair-historisch belangrijk
tijdschriftartikel, waarin o.a. gehandeld is over den samenhang van het Vb. van Den
strijt van Roncevale met den roman der Lorreinen, over de, in deze Vb. meermalen
voorkomende, verschillende soorten van tusschen het proza ingelaschte berijmde
stukken enz. Helaas is zijne belofte om in ons Tijdschrift op deze belangrijke
onderwerpen terug te komen niet meer vervuld. Gelijk ook een door hem aangevat
nummer der reeks, de ‘Historie van den Ridder metter Swane’, schoon reeds in
1905 op een paar vellen na geheel afgedrukt, vele jaren lang onvoltooid is gebleven,
waarschijnlijk omdat de nauwgezette bewerker, ondanks verschillende op- en
onderzoekingen, enkele punten omtrent de herkomst van dit volksboek (en ook van
enkele houtsneden) niet op afdoende wijze had kunnen ophelderen, en hij er niet
toe kon besluiten iets in 't licht te geven dat niet aan alle eischen voldeed, niet
‘omnibus numeris perfectum’ was. Het boek is na zijn dood door de Commissie voor
Taal- en Letterkunde, met gedeeltelijk gebruik der door den bewerker nagelaten
drukproeven en aanteekeningen en met hulp van anderen, zoo goed (of kwaad) als
dit met eens andermans werk mogelijk was, doch met eene enkele afwijking van
1
het door hem gevolgde stelsel, afgewerkt en uitgegeven .
Een tweede reeks herdrukken, van oudere populaire geschriften, mede door onze
2
Maatschappij ondernomen , heeft eveneens genoten van zijn nauwlettende zorg
en toezicht. Met hem de subcommissie voor deze uitgaven vormende onzer
Commissie voor Taal- en Letterkunde heb ik in de latere jaren volop gelegenheid
gehad om van nabij waar te nemen, hoeveel de vier tot dusverre verschenen
nummers (de tweede uitgave van den herdruk van Bontekoe's reis, Bisschop David
van Bourgondië en zijn stad, Suster Bertken en de Walvischvaarten) te danken
hebben aan zijne niets veronachtzamende, scherpe critiek en hulpvaardige
medewerking.
Die volksboeken behooren reeds tot het gebied, waar hij 't liefst met zijne
gedachten verwijlde en zelf arbeidde: de v o l k s k u n d e . De folklore beslaat een
wijd veld, waar allerlei gewas groeit en velerlei vrucht te rapen valt. Zoo was zijn
boekerij, evenals zijn geheugen, wel gestoffeerd op 't stuk van zeden, gewoonten,
volksspelen (ook kaartspelen en derg.), kleedij enz.;

1

2

Wel heel jammer ook dat ‘het meest populaire volksverhaal in de Nederlanden’, dat der
Heemskinderen, door B. ‘natuurlijk’ ook voor deze reeks bestemd (zie bovengenoemd opstel,
blz. 18-9, en de prospectussen achter no. 10 en 11), niet door hem, maar thans in eene
andere reeks herdrukt is.
Zie Hand. Lett. 1912/3, blz. 91; 1913/4, blz. 99-100; 1914/5, blz. 108; en 1896/7, blz. 114-7.
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met welke kennis hij ook hier wederom gaarne anderen ten dienste stond. Het meest
echter hebben vanouds, en steeds meer, de volksliteratuur en de volkskunst zijne
o

aandacht geboeid en ook zijne pen beziggehouden; inzonderheid: 1 s p r o o k j e s
o

e n v o l k s v e r t e l s e l s , k i n d e r - e n v o l k s r i j m e n e n r a a d s e l s , en 2
kinder- en volksprenten(boeken).
Reeds zijne allereerste pennevrucht, nog in de Kinder-courant, is een verzameling
van raadsels; als student gaat hij stelselmatig, door oproepingen in verschillende
couranten, kinderrijmen verzamelen, die hem weldra de stof leveren voor een tweede
1
uitvoerig Gidsartikel, dat veel gelezen werd . En nogmaals kwam hij, in anderen
vorm, op hetzelfde onderwerp terug in eene voordracht in de Jaarvergadering onzer
Maatschappij van 1901.
In 1900 begon hij in het Zuid- en Noordnederlandsch tijdschrift ‘Volkskunde’ met
de uitgave eener reeks ‘Nederlandsche Sprookjes en Vertelsels’, meestal uit zijn
geboorteland Noord-Holland (vooral Broek in Waterland) en uit Groningen, door
hem zelf uit den volksmond opgeteekend of van anderen ontvangen, en veelal in
de streektaal verteld; waarmede hij tevens het bewijs leverde, dat het
(Protestantsche) Noord-Nederland, zelfs de als bijzonder nuchter te boek staande
gewesten Noord-Holland en Groningen, toch niet zóózeer achterstonden bij de
(Katholieke) zuidelijke gewesten, waar zulk een rijke oogst te garen viel en ook
gegaard is. Daarnaast begon hij later ter zelfder plaatse een tweede reeks:
de

de

‘Nederlandsche Sprookjes uit de 17 en het begin der 18 eeuw’, in tegenstelling
met de vorige verzameld en herdrukt uit allerlei ‘kluchtboeken’, ‘boerden’, ‘kodderijen’,
almanakken en andere oude en zeldzame boekjes (waaronder vele vertaald uit
Fransche of Italiaansche novellenbundels). Beide verzamelingen waren, blijkens
de afzonderlijke, doorloopend gedrukte en gepagineerde overdrukken, door hem
bestemd om afzonderlijk, als boek, uitgegeven te worden; welk plan echter, jammer
2
genoeg, is blijven steken .
Zijne werkzaamheid bepaalde zich ook hier in hoofdzaak tot het verzamelen en
uitgeven. Wel heeft hij achter die verhalen sommige oudere en jongere
Nederlandsche of ook Duitsche varianten vermeld. Maar eene ruimere, breedere
vergelijking en ontleding in ‘motieven’ der overal, in Europa en elders, in de geheele
wereld verspreide sprookjes, gepaard met een diepergaand onderzoek naar de
herkomst dezer (of in 't algemeen der) sprookjes en vertelsels - waarbij dan ook
allicht de, zooveel ik zie, zelden door hem aangehaalde Oudgermaansche
(Oudnoorsche, Oudengelsche en Oudhoogduitsche) rijmen en raadsels vaker en
nader besproken zouden

1
2

de

De 4 druk van Van Vloten's Baker- en Kinderrijmen is volgens B.'s voorlichting belangrijk
gewijzigd (zie de voorrede).
De boekerij onzer Maatschappij heeft uit zijne nalatenschap vrij wat materiaal en
aanteekeningen ook op dit gebied ontvangen; zie Hand. Lett. 1930/1, blz. 37.
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zijn -, dat alles lag niet in zijn aard, en dus niet op zijn weg.
Gedurende vele jaren is hij een trouw en ijverig medewerker van ‘Volkskunde’
geweest: hij heeft er menigmaal gehandeld over allerlei volksgeloof en -gebruik,
sten

volksliteratuur, volkshumor enz. Maar in den 22

jaargang vinden wij een onvervuld

ste

gebleven ‘Wordt vervolgd’, en de 25 bevat zijn laatste opstel; aan het na den
oorlog onder eene nieuwe redactie herleefde tijdschrift heeft hij niet meer
medegewerkt.
Bijzonder rijk en volledig was zijne gestaâg aangegroeide, met bijzondere zorg
en liefde uitgebreide verzameling kinder- en volksprenten en prentenboeken, waaraan
hij zeker vrijwat tijd en geld heeft te koste gelegd. Trouwens ook van historische,
topographische en andere prenten, portretten en teekeningen enz. had hij in den
loop der jaren eene merkwaardige collectie bijeengebracht. Maar de meeste
liefhebberij had hij toch wel in de kinder- en volksprenten en -boeken. Meermalen
heeft hij daarvan, in eene Maandvergadering onzer Maatschappij en elders, een
kleine verzameling tentoongesteld en mondeling toegelicht; in zijne toespraak als
Voorzitter onzer Maatschappij in 1923 sprak hij over de bekende prenten, waarop
‘De Trap des Ouderdoms’ is afgebeeld. Maar het voornaamste, dat hij in deze
afdeeling der volkskunde heeft geleverd, is zeker zijne samenwerking met den
o

Vlaamschen folklorist Emile van Heurck tot het lijvige, 728 blz. gr. 4 tellende boek:
‘Histoire de l'imagerie populaire flamande et de ses rapports avec les imageries
étrangères’ (1910), rijk verlucht met reproducties van Vlaamsche ‘mannekensbladen,
vaantjes, santjes, bidprentjes, doodsbeeldekes, suffragia’ enz. Eene opsomming
en beschrijving van deze Zuidnederlandsche kinderprenten, zóó rijk en volledig als
er zeker wel voor geen ander land of volk bestaat: in hoofdzaak een catalogus der
door de verschillende drukkers en uitgevers dezer prenten te Turnhout (voor de
Nederlanden wat in dezen Epinal voor Frankrijk is geweest), vooral van de firma
Brepols aldaar (ruim 300 blz.!); gevolgd door een overzicht der volksprentkunst
(‘imagerie’) in de verschillende landen van Europa; inderdaad ‘la publication la plus
vaste et la plus complète consacrée à l'imagerie populaire’ (VIII). Al zal het
doorbladeren dezer 728 bladzijden wellicht bij sommigen een meewarigen glimlach
wekken en de vraag doen rijzen, of hier toch niet al te veel eer gedaan, al te veel
tijd, arbeid en geld besteed is aan deze in volstrekten zin vrij armzalige volkskunst,
altoos moet men dankbaar zijn aan degenen, die zich al die moeite getroost hebben
om de voortbrengselen dezer volkskunst vóór haar uitsterven te verzamelen, te
beschrijven en zoodoende voor het nageslacht te bewaren. Want zeker hebben die
oude volksprenten, in spijt van hunne grove onbeholpenheid, ‘un charme et une
beauté qu'on appréciera seulement, quand le cosmopolitisme aura accompli son
oeuvre néfaste d'uniformisation’ (t.a.p.).

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1931

71
Of Boekenoogen's aandeel aan dit in hoofdzaak Vlaamsche werk zich bepaald heeft
tot het ‘bijdragen’ zijner ook op dit gebied wederom zeer rijke verzameling - de
Zuidnederlandsche, Turnhoutsche prenten zijn ook in de noordelijke gewesten
algemeen verspreid en bekend geweest -, dan of hij ook eenig belangrijk deel heeft
genomen in de eigenlijke bewerking, is mij niet gebleken. Zeker is geheel en al op
rekening van den Vlaamschen hoofdbewerker te stellen de Fransche tekst, die bij
deze toch geheel Nederlandsche stof een Noordnederlander bevreemdt en bedroeft,
en die kwalijk geheel gerechtvaardigd schijnt door den wensch om het boek ook
buiten de Nederlanden te verspreiden (VIII), noch ook door de vele (ook, doch zelden
alléén) Fransche onderschriften der Zuidnederlandsche prenten. De t.a.p.
uitgesproken hoop op eene beknoptere Nederlandsche uitgave van dit werk en op
eene bewerking, in 't Nederlandsch (zeker door Boekenoogen?), der Hollandsche
volksprentkunst, is niet vervuld.
Wel is van de hand derzelfde schrijvers, 20 jaar later, doch wederom in 't Fransch,
een tweede bewerking derzelfde stof verschenen, ‘L'Imagerie populaire des
o

Pays-Bas’ (196 blz. gr. 4 ), die, na een algemeene, meer systematische beschouwing
der verschillende soorten, een overzicht geeft der Hollandsche en der Belgische
prenten (wederom met talrijke, grootendeels andere, reproducties, zeker naar het
opnieuw verrijkt materiaal van beider verzamelingen); waarbij, opmerkelijk genoeg,
blijkt dat van de oudere kinderprenten in Holland meer bewaard is dan in Vlaanderen
en Brabant. Exemplaren van dit werk hebben Boekenoogen nog juist vóór zijn dood
1
bereikt .
Doch niet alleen deze naïeve volkskunst, ook de hoogere cultuur der oudere
schilder- en graveerkunst en hare k u n s t w e t e n s c h a p trok Boekenoogen reeds
vroeg aan. Hij had eene schitterende verzameling van groote, fraaie photographieën
bijeengebracht, en daaruit, maar eveneens door eigen aanschouwing op reizen o.a. naar de kathedralen van Isle de France, met zijn jongeren broeder Lukas, zelf
liefhebber, kenner en eigenaar van middeleeuwsche handschriften, miniaturen enz.
- een groote mate van kennis van schilders en schilderijen opgedaan, en zijn (reeds
vroeger bij het teekenen van heraldische wapens en figuren gewekt) gevoel voor
de onderscheiding van verschillende stijlen ontwikkeld en verfijnd. Zijn voorkeur
ging in dezen uit naar de laat-middeleeuwsche, primitieve Zuid- en
Noordnederlandsche en Duitsche, maar ook Fransche en Italiaansche schilder-,
beeldhouw- en bouwkunst; doch hij bewonderde ook de middel-

1

Een tot dit vak van B.'s arbeidsveld behoorende, door hem aanvaarde taak, om een
levensbericht voor deze bundels te schrijven van den kundigen en volijverigen, maar
ongeschoolden, ‘stoeren Standfries’ Johan Winkler, is door omstandigheden, van zijnen wil
onafhankelijk, in de pen gebleven.
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eeuwsche kunstnijverheid en de achttiendeeuwsche Fransche kunst. Vooral de
heerlijke miniaturen der late middeleeuwen hadden zijne liefdevolle aandacht. De
voortreffelijke reproductie van het beroemde Breviarium Grimani gaf hem aanleiding
en stof tot een uitnemend opstel, waarin hij met groote kennis van zaken handelde
over de kunst, de techniek, den stijl der boekverluchting in 't algemeen, over de
personen der verluchters (de gebroeders Van Eyck, Broederlam, Maelwael en
andere kunstenaars in den dienst der Bourgondische hertogen), over de figuur van
graaf Willem VI van Henegouwen, Holland en Zeeland in de (in 1904 verbrande)
‘Heures de Turin’ van den hertog van Berry enz.: het eenige, maar welgeslaagde
blijk van zijne veelomvattende kennis der kunstgeschiedenis.
Geheel op zich zelf staan, ten slotte, zijne M e n n o n i t i c a , waartoe zijn
historische zin dezen trouwen Doopsgezinden broeder dreef. Warme belangstelling
koesterde hij voor de historische studiën van Prof. Kühler - met wien hij tijdens diens
leeraarschap bij de Leidsche gemeente zeer bevriend raakte - over de geschiedenis
der Doopsgezinden, op zoo menig punt nauw verbonden met die van zijne eigene
familie en van vele Zaansche geslachten. Op zijne wijze heeft hij aan die studiën
deelgenomen door enkele bijdragen in Doopsgezinde jaarboeken en weekbladen,
met name door zijn breedvoerig opstel over ‘De portretten van Menno Simons’.
Dat Boekenoogen op al deze terreinen van wetenschappelijke werkzaamheid zoo
geheel thuis geweest is hangt ten nauwste samen met zijne op reeds zeer vroegen
leeftijd zich openbarende zucht om al wat hij oud en merkwaardig achtte te
verzamelen: van zijne prille jeugd af is hij een echte verzamelaar geweest. Een
de

‘type’, dat velen doet denken aan de 18 eeuw, dat ook wel bespot is (Klikspaan:
‘De Liefhebber’!). Zeker kan die verzamelzucht ontaarden in een egoïstischen trots,
een onvruchtbaar genot van het bijeengegaarde en eene overschatting van het
onbelangrijke. Daarvoor is Boekenoogen gelukkig behoed door zijne brandende
weetgierigheid en speurzin: hij is geen bloot verzamelaar, ‘liefhebber’ of ‘dilettant’
(in den jongeren, ongunstigen zin dezer woorden) gebleven, hij is - waarmede zijn
promotor Verdam hem bij zijne promotie gelukwenschte - van verzamelaar
wetenschappelijk onderzoeker geworden. Hij heeft gehoor gegeven aan den drang
om het verzamelde zelf te bewerken; daarbij gesteund door zijn zin voor grondige
degelijkheid en stelligheid, orde, regelmaat, stelsel, volledigheid en nauwkeurigheid.
Zoo is hij, van jongs af aan veel, met de pen in de hand, lezende en aanteekenende,
een echte ‘navorscher’ en snuffelaar geworden, een waar vat van kennis en
geleerdheid, ‘un puits de science’, op zeer onderscheiden, schoon aaneengelegen,
gebieden.
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1

Die kennis werd steeds gevoed uit zijn rijken schat van zeldzame boeken en prenten .
Hij was, als reeds gezegd, een goed kenner van het boek ook als voorwerp en
gewrocht van kunstnijverheid, een echte bibliophiel, die het genot kende en smaakte
van eene zeldzame uitgave, een gaaf exemplaar, van degelijk papier, kloeken druk
en fraaien band; de rij zijner volksboeken prijkte in zijn boekenkast meerendeels
gebonden in smettelooze witperkamenten ruggen. Vandaar ook zijn belangstelling
in de bibliographie, reeds zeer vroeg zich zoo eigenaardig openbarende in zijne
‘autobibliographie’, later blijkende zoowel in zijne aan de angstvalligste
bibliographische eischen voldoende beschrijvingen van de verschillende drukken
der door hem uitgegeven volksboeken, als in zijne medewerking aan het ‘Tijdschrift
voor Boek- en Bibliotheekwezen’ (later ‘Het Boek’). Met deze bibliophilie hangt weer
nauw samen zijne kennis van de techniek der graphische kunsten; waarbij zijn eigen
schrijf- en teekenkunst - hij schreef eene duidelijke, ronde, fraaie hand en teekende
verdienstelijk - hem uitstekend te stade kwam.
En dien rijken schat van nauwkeurige, welgeordende en steeds gereede kennis,
opgetast in zijn ijzervast geheugen en in den berg zijner aanteekeningen op strookjes
(zgn. ‘fiches’), waaruit hij ook zonder een modern, practisch ‘kaartsysteem’
verwonderlijk goed het gezochte wist op te duiken, stelde hij, altijd hulpvaardig en
mededeelzaam, met groote bereidwilligheid ten dienste zoowel van zijne
medewerkers aan het Woordenboek of aan andere uitgaven als van de zeer velen,
die telkens zijn hulp, raad en voorlichting vroegen: hij was een ware ‘vraagbaak’
geworden, tot wien men zich in vele gevallen het eerst wendde. Dan rustte hij niet,
voordat het gevraagde gevonden was, niet zelden ten koste van veel moeite en tijd
- zeker ook wel dikwijls tot schade zijner eigene, lexicographische hoofdbezigheid!
-; vaak meer gevende dan hem gevraagd was. En dit alles - hetgeen in onzen tijd
welhaast een bijzondere, loffelijke vermelding begint te vereischen! - zonder eenige,
geldelijke of andere, belooning te verlangen; integendeel eene hem toekomende
(en dan ook in zeer vele voorredenen zeker wel gewordene) erkentelijke vermelding
zijner hulp soms afwijzende, verbiedende.
Uit het bovenstaande moet echter vooral niet afgeleid worden dat Boekenoogen
alleen een ‘veelweter’, een ‘polyhistor’ was. Wel was zijn aanleg stellig - als van
zoovele, misschien de meeste geleerden - meer analytisch dan synthetisch. En het
concrete, het bijzondere, ook wel het curieuse en anecdotische had zeker meer
zijne belangstelling dan het abstracte en algemeene. Aan eenigszins principieele,
laat staan aan philosophische, vraag-

1

Waarvan de beide veilingscatalogi der firma Van Stockum's Antiquariaat niet eens het volledige
beeld geven, daar de bovengenoemde kostbare, eenige afdeeling der volks- en kinderboeken
er ontbreken.
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stukken heeft hij zich nimmer gewaagd. Ook tot algemeene gevolgtrekkingen en
beschouwingen liet hij zich zelden verleiden, denkelijk ook wel uit afkeer van phrases;
en voor gewaagde gissingen behoedde hem zijn voorzichtige, grondige degelijkheid.
Zijn werk was en bleef meest altijd détailwerk. Zijn belangstelling en onderzoek
bepaalden zich ook meestal tot de Nederlanden, vooral Noord-Holland; en zij gingen
zelden verder terug dan de (latere) middeleeuwen: noch primitieve, praehistorische,
noch ook Oudgermaansche tijden trokken zijne aandacht. Doch na al deze
beperkingen dient met nadruk gezegd dat hij op de door hem, overeenkomstig zijn
aard en aanleg, gekozen terreinen met zekeren tred, zonder tasten en zoeken, den
juisten weg wist te vinden, ook voor de altijd even grondige, geleerde uiteenzetting
van een historisch beloop of voor een stevig, welgestaafd betoog. Hij schreef met
gemak, zonder weifeling, een kloeken, helderen stijl; gelijk hij ook bij mondelinge
voordracht, voorzichtig zijne woorden kiezende, maar toch vlot, zonder hapering,
zich placht uit te drukken.
Gewoon zelf geen werk af te leveren, dat niet zijne hooge eischen bevredigde,
stelde hij die eischen ook aan anderer werk; zijn critiek was dan ook, in weerwil van
zijn in den grond zachtmoedigen aard, veelal niet malsch; onbewimpeld, schoon
niet in scherpen vorm, ‘suaviter in modo’, stelde hij de gebreken van inhoud,
samenstel, betoog of vorm van een opstel, of de bezwaren tegen een plan in 't licht,
soms zelfs wel meer afbrekend en daardoor ontmoedigend dan opbouwend. Maar
1
zijne te schaarsche boekbeoordeelingen , in het Museum en elders, geven, na een
juist en bondig referaat van den inhoud, steeds een billijk oordeel; zonder het niet
ongewone misbruik eener recensie voor de mededeeling van eigen denkbeelden
en vonden.
In het beleid van zaken, op vergaderingen, drong hij zich, bescheiden als hij was,
nooit op den voorgrond, sprak hij zelden; maar de eerbied voor zijne groote kunde
en zijn gaaf karakter deden naar hem luisteren en het soms te veel in bijzonderheden
afdalen vergeten; zijn helder inzicht en gematigd, juist oordeel verschaften hem
invloed, terwijl ook zekere door ervaring verkregen behendigheid dikwijls bij
moeilijkheden een goeden uitweg en een gelukkigen schriftelijken vorm wist aan te
wijzen.
Doch wel schijnt, mij althans, een (uit zijn aard en aanleg te verklaren)
schaduwzijde zijner wetenschappelijke werkzaamheid zijne tot het uiterste gedreven,
allicht óverdreven, onbeheerschte zucht naar volledigheid en nauwkeurigheid, de
‘hyperacribie’ ook in het détail, die in eene bibliographie, evenals in diplomatische
tekstedities, geen enkele misdrukte of misschreven letter

1

Een volschreven recensie van Johan Winkler's Studiën in Nederlandsche Namenkunde schijnt
niet gedrukt te zijn, is althans door mij alleen in zijn klad gevonden.
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onopgemerkt, ongemoeid kan laten, die veel tijd, arbeid, papier en geld besteedt
aan de angstvallige opteekening en beschrijving van onbeduidende varianten en
schrijf- of drukfouten, die op-, neen ondergaat in een kleingeestige letterknechterij,
die de befaamde ‘andacht zum unbedeutenden’, en daarmede alle philologische
wetenschap, aan den spot van buitenstaanders met deze soort van ‘letter-kunde’
dreigt prijs te geven. Dat Boekenoogen aan dit gevaar altijd ontsnapt is zou ik niet
durven beweren. Reeds de in 1899 door hem, als lid onzer Commissie voor Taalen
Letterkunde, mede bezorgde herdruk der ‘Veelderhande Geneuchlijcke Dichten
enz.’ gaf hiervan soms blijk. En de vele bladzijden met varianten in zijne uitgaven
der volksboeken gaan m.i. ook wel eens aan hetzelfde euvel mank en doen, evenals
de onderscheiding van de verschillende drukken der volksprenten, soms de vraag
rijzen, waar hier nu de grens is van het belangrijke.
Een ander gevaar van zijn aanleg en zijne veelzijdige belangstelling was dat hij,
‘dis-tractus negotiis’, door zijne verschillende liefhebberijen (misschien op lateren
leeftijd steeds meer) overmeesterd, de zelfbeheersching dreigde te verliezen, die
onmisbaar is niet alleen voor het blijven vooropstellen van hetgeen hoofdzaak is en
moet blijven, maar ook voor het tot stand brengen van iets van omvang en
beteekenis. Dit gemis van concentratie, deze versnippering van geestelijke krachten
aan velerlei verzameling en liefhebberij, aan beantwoording van talrijke vragen om
inlichtingen mogen almede de oorzaak geweest zijn, dat zijn aanvankelijk, in vroegrijp
werk zijner jeugd, in dissertatie en Gidsartikels zich vertoonend, buitengewoon
productief vermogen later verminderd en verslapt is; zoodat ook hem de teleurstelling
niet is bespaard - wie trouwens, ouder geworden, kent ze niet? -, menig beraamd
plan, menigen voorgenomen of beloofden arbeid van grooteren omvang niet meer
te kunnen volvoeren. Wel sloeg hij in de laatste jaren zijns levens meer dan één
aanzoek tot deelneming aan nieuwen arbeid in deze of gene commissie af; maar
toen was het te laat.
Heeft het besef van dit alles zijne laatste levensjaren verbitterd of verduisterd?
Wie zal 't zeggen? Zeker werd zijn levensweg allengs steeds eenzamer. Op
vergaderingen, waar zijne tegenwoordigheid stellig vereischt of verwacht werd,
ontbrak hij niet; maar op de Maandvergaderingen onzer Maatschappij, waar zijn
veelzijdige kennis en belangstelling zoo vaak voedsel had kunnen vinden en
bijdragen leveren, en op andere openbare bijeenkomsten verscheen hij in de laatste
jaren zeer zelden meer; hij trok zich meer en meer op zijn kamer terug. Drukte die
eenzaamheid hem ter neer, den vrijgezel, die van nature toch niet eenzelvig was?
Want wie hem vroeger en later persoonlijk meer van nabij gekend hebben getuigen
dat hij geenszins afkeerig was van de gezelligheid in den huiselijken kring, van een
feestelijken disch. Ook dat hij gaarne met kinderen omging, ze door
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het smakelijk vertellen van sprookjes, met prentenboeken en spelen wist bezig te
houden en aan zich te binden; gelijk hij trouwens ook wel den tact moet hebben
bezeten om in vertrouwelijken omgang aan het volk zoo menig sprookje te ontlokken;
hetgeen wie hem alleen uit lateren tijd kenden, wellicht niet verwacht zouden hebben.
Want zijn uiterlijk voorkomen, zijn gelaat en houding kenmerkten zich door zekere,
geenszins onvriendelijke, maar toch min of meer afgemeten, strakke onbewogenheid,
die een lossen toon uitsloot. Zelden kwamen zijne gelaatstrekken uit de altijd effen
plooi. De talrijke rouwe, of ook schouwe, schuine grappen en grollen, de platte,
vieze of dubbelzinnige woorden en woordspelingen, waarvan de Zaansche, gelijk
alle, volkstaal en de sappige, smeuïge taal der Hollandsche kluchten, ook van
sommige sprookjes en vertelsels, allerminst afkeerig is, hebben dezen kenner nooit
meer dan een lichten, nauw merkbaren glimlach afgeperst, geen gullen schaterlach,
gelijk mannen als Bakhuizen van den Brink en Verwijs er zeker voor over hebben
gehad. In deze Puriteinsche preutschheid was hij een echte ouderwetsche Menniste
broeder.
Dat was hij, ten slotte, ook in anderen, veel hoogeren zin. Zijne trouwe, volijverige
en nauwgezette toewijding aan de belangen zijner gemeente en der Algemeene
Doopsgezinde Sociëteit, zijne grondige, onuitputtelijke kennis van hare geschiedenis,
archief, fondsen, beheer en bestuur, zijn verstandig, gematigdconservatief, maar
niet stijfhoofdig, vrede en verdraagzaamheid bovenal zoekend beleid, zijn eerlijke
eenvoud, zijn bescheiden optreden en zijn zachtmoedig karakter hebben hem in de
Doopsgezinde kringen de achting, eerbied en sympathie verzekerd, waarvan aan
zijn graf door vele sprekers uiting is gegeven. Doch hij was niet alleen een trouw
dienaar zijner gemeente en een gestadig kerkganger, maar ook, naar het getuigenis
van de weinigen, voor wie hij het gesloten boek van zijn innerlijk leven soms ontsloot,
een man van eene blijmoedig-vrijzinnige vroomheid en godsvertrouwen, die hem
in moeilijke oogenblikken van zijn - alles bijeen, eenzaam en in sommige opzichten
ook wel raadselachtig - leven, misschien wel vooral in de laatste maanden na de
ernstige vermaning van November 1929, vertroost en versterkt zullen hebben.
Boekenoogen moge niet alle, door anderen en misschien ook door hem zelf,
aanvankelijk gekoesterde verwachtingen vervuld hebben, hij heeft voor de
wetenschap van ons Nederlandsch volksleven op verschillend gebied zeer veel
gewrocht, dat zijn naam zal doen voortleven.
O e s t g e e s t , Augustus 1931.
J.W. MULLER.
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Lijst der gescriften van G.J. Boekenoogen.
1880-2

Een aantal Raadsels. Kinder-Courant
XXIX 196, 200, 204; XXX 4, 12, 16, 24,
36, 40, 48, 52, 200; XXXI 56, 64, 72, 80,
112, 120, 128.
De eerste postzegels. Vox Gymnasii, no.
9 (22 Jan. 1882), bijbl., blz. 2.

1885

Geslacht Oortman. De Nederlandsche
Leeuw III 53-5.

1886

Eene op perkament geteekende
genealogie van het geslacht De Jongh
van Persijn. De Nederlandsche Leeuw
IV 3-4, 11-14.
Geslacht Des Amorie. De Nederlandsche
Leeuw IV 29.

1888

St.-Maartenvieren (ondert.: Gibo).
Schager Courant 25 Nov. 1888.
Van den loosen Papirius. Een
onuitgegeven Middelnederlandsch
gedicht (ondert.: Willem). Amst.
Stud.-Alm. 1889, 60-77.

1889

Zaansche Geslachtsnamen (ondert.: G.J.
Boekenooge). Navorscher XXXIX 41-7,
108-13, 175-81, 234-41, 296-303,
353-60, 419-25, 485-91, 533-40,
594-600.
Amman (oorsprong van dit woord). Huygens (Zeestraet 414 vlgg). Kerkklokken (opschriften te
Hindeloopen). - Hoepelrok (verdegale).
- Oksaal. - Pol (naam Pol de Mont), verg.
Nav. XXX 602). - Baronie (oorsprong van
baronie, baanderie). - Drost. - Lob. Uperken. - Gegeten. - De Vos. Bennekom. - Wilbrenninck. - Dotje
(dutten, duizelen enz.) - Vos (beschrijving
van een wapen) (sommige dezer
aanteekeningen ondert.: Gibo of
Boekenooge). Navorscher XXXIX 398,
414, 415, 416, 425-6, 516, 517-19, 522,

1

Volledigheid, met nauwkeurigheid, vooral in d e z e bibliographie een eerste eisch - weshalve
hier, tegen de gewoonte, maar naar B.'s eigene ‘autobibliographie’, ook zijne allereerste
opstellen uit de kinderjaren zijn opgenomen - is nagestreefd, doch zeker wel niet ten volle
verkregen: kleinere opstellen in allerlei tijdschriften, als De Nederlandsche Leeuw enz., waren
moeilijk of niet op te sporen. De volgorde is zuiver chronologisch, naar het jaar van verschijning.
Voor zoover mij bekend geworden, zijn ook de beoordeelingen van B.'s werk vermeld.
Afkortingen: Tschr. = Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde; Volksk. = Volkskunde.
Tijdschrift voor Nederlandsche folklore.
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530, 601-2, 610, 650-1, 652, 658-63,
666.
1890

Delwijnen. - Lammensvliet. - Beyer. Spurius. - Janson. - Zaansche
Geslachtsnamen. - Legende. Middelharnis. - Wageningen. - Opperen.
- Kanon (als wapenflguur). Lammensvliet. - Stombeduusterd. Verboeft. - Tournooisch gewicht. Ooievaar. - Tegenwoordig. - Del. - Alevel.
- Gichten. - Oude wapens. - Meemeling.
- Semeyns. - Rome (aanvulling van een
naam in een
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grafschrift: Herman van Uterwijc). Schabalie. - Geslachtsnamen van twee
letters. - Bollaert. - Beyer. - Folklore. Van Maurik. Navorscher XL 39, 40-1, 44,
45, 62, 104-8, 112, 115, 174-5, bijlage
(bl. E), 236, 239, 240, 285, 305-6, 367,
418-9, 425, 426, 498-500, 549, 559, 633,
643, 660-1, 663, 669.
1890

Dit is een nieu liedekin van den regen.
Amst. Stud.-Alm. 1890, 378-80.
Nog eens: de naam Zwaardemaker. Paltrok. De Zondagsbode, III, no. 19 (9
Maart), bijbl., kol. 1-2; no. 42 (17 Aug.),
3-4.
Eenige Aanteekeningen: I. Een onbekend
wapen (van Frederik V van den Palts). II. De oogen verklaren. - III. Coopal. - IV.
Wapens van eenige Rotterdammer
regeeringsgeslachten. De Nederlandsche
Leeuw VIII 4-6.
Onze Voornamen. De Gids 1890, III
448-76.
Antwoord op eene bespreking van Onze
Voornamen door H.J. Koenen. Propria
Cures, Amst. Stud.-Weekbl. II 24 vlg., 40
vlg.
Verslag van de litterarische faculteit in
het Amsterdamsch Studentencorps over
den cursus 1889-90. Amst. Stud.-Alm.
1891, 184-91.
Hier beginnet een out liedeken van
minnen die in dolen brachte (vertaald
naar een Servisch volkslied; ondert.:
Willem). Amst. Stud.-Alm. 1891, 263-7.

1891

Oppertje. - De mansnaam Seebaer (en
over de namen op -bern, -bren). - Een
merkwaardig kinderrijmpje (‘Herder laat
je schaapjes gaan’). - Wapens (Mulert).
- Hommeles. - Huwelijksgebruik
(bestrooien met graankorrels of rijst). De mansnaam Dietboud. - Gervekamer.
- Voornamen van vrouwen in mannelijken
vorm. - Influenza. Navorscher XLI 49,
54-9, 107-10, 141, 155-6, 228-9, 271-6,
276 noot, 386-7); XLII 9.
Kinderrijmen. Oproeping om Zaansche
kinderrijmen toe te zenden. De
Zaanlander, 19 Dec.
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1892

Oproeping om Noordhollandsche rijmen
toe te zenden. O.a. in Alkmaarsche
Courant, 20 Jan.; Schager Cour., 21
Jan.; Texelsche Cour., 21, 24 Jan.;
Purmerender Cour., 21, 27 Jan. Herdrukt
en in Noord-Holland verspreid als
circulaire, met begeleidend schrijven der
Holl. Mij. v. Fr. K. en W.; overgenomen
door Het Nieuws v.d. Dag, 21 Maart.
Hetzelfde in ietwat andere bewoording.
O.a. in Hoornsche Cour., 7 Febr.;
Heldersche Cour., 17, 20 Febr.
Van als. (I. Erenberge. - II. Collatie van
den Rein. I. - III. Eenige plaatsen uit den
Rein. II. - IV. Lorr. V, 297. - V. Huwelijk.
- VI. Gevel. - VII. Het hazenpad kiezen).
Tschr. XI 1-23.

1893

De verhalen van het snelzeilende schip.
de

- Fragment van een lied uit de 13 eeuw.
- Een spotlied op De Potter (1830).
Navorscher XLIII 164-70, 323, 327-9.
Een oproep. Rijmen en sprookjes.
Volksk. VI 151-4.
Onze Rijmen. De Gids 1893, IV 1-34,
266-303; ook afzonderlijk verschenen.
1894

Oproeping om rijmen en sprookjes toe
te zenden. Zaanlandsche Cour., 31 Jan.;
Alkmaarsche Cour., 3 Febr.; Nederl.
Dicht- en Kunsthalle 1894-5; Volksk. VI
151-4.
Een oud Volkslied (Wijnken ghy sijt
groene). Navorscher XLIV 54-7.
Beoordeeling van: Jan H. Junius,
Heraldiek. Museum II 254-7.

1896-7

De Zaansche Volkstaal. Bijdrage tot de
kennis van den woor-
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denschat in Noord-Holland. Het eerste
gedeelte (blz. I-LXXXVIII. kol. 1-544:
A-K), als academisch proefschrift, in
1896; het geheel (blz. I-CLIII, kol. 1-1368:
A-Z) in 1897. Leiden, A.W. Sijthoff.
Beoord. door G.J. H(onig) in
de Zaanlandsche Courant
XXX, no. 85 (22 Jan. 1898), 1;
door F. L(apidoth) in Elsevier's
Geïllustr. Maandschr. XV (8ste
jaarg.) 289-92; door J.H.
Gallée in De Ned. Spectator
1898, no. 9 (26 Febr.),
71b-73a; door J. Verdam in
Museum VI (1898) 9-12; door
A. D(e) C(ock) in Volksk. X
(1897-8), 246-7; door J.
Franck in Anz. f. deut. Alt.
XXV (1899) 251-5.
1896-1930

Woordenboek der Nederlandsche taal:
1

medewerking aan dl. III (Bo--Br-);
daarna zelfstandige bewerking van dl.
XI, afl. 3 tot het slot (Op-Ozon), kol.
1

321-2268); XII , afl. 1-20 (P-Pleizier, kol.
1-2576). 's-Gravenh. en Leiden, M.
Nijhoff en A.W. Sijthoff.
1898

Concept van bestedinge tot het bedijcken
o

van de Assendelver Meer (a 1553), met
toelichting. Tschr. XVII 233-36.
Bladvulling (Duimkruid). Tschr. XVII 236.
Straatnamen te Wormerveer. De
Zaanstreek, 17 Juli.
1900-1

De Dorhoed. Volksk. XIII 65-77, 161.
Nederlandsche Sprookjes en Vertelsels.
1-9. Volksk. XIII 111-21, 168-72,
193-205, 240-51.
Van het wereldsche wijf. Volksk. XIII 215.

1901

Beoordeeling van: R. Köhler, Kleinere
Schriften zur Märchenforschung, hrsg.
v.J. Bolte. Museum VIII 369-70.
Raadsels en raadselsprookjes.
Voordracht in de Algem. Vergadering v.d.
Mij. d. Ned. Letterk. Hand. v.d. Mij. d.
Ned. Lett. 1900/1, 36-81.
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1901-2

Nederlandsche Sprookjes en Vertelsels.
10-24. Volksk. XIV 36-42, 79-87, 114-25,
198-205, 234-42.

1902

Den droefliken strijt die opten berch van
Roncevalle in Hispanien gheschiede daer
Rolant ende Olivier metten fluer van
Kerstenrijc verslagen waren. Naar den
Antwerpschen druk van Willem
de

Vorsterman uit het begin der XVI eeuw
uitgegeven. Met drie afbeeldingen. VI,
90 blz. (Nederlandsche Volksboeken
opnieuw uitgegeven vanwege de
Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden. I.) Leiden. E.J.
Brill.
Beoord. door E. Schröder in
Anz. f. deut. Alt. XXIX (1904)
152-3.
1903

De Historie van Floris ende Blancefleur.
Naar den Amsterdamschen druk van Ot
Barentsz. Smient uit het jaar 1642
uitgegeven. Met elf afbeeldingen. VI, 88
blz. (Nederl. Volksb. II). Leiden, E.J. Brill.
I en II beoord. door A.S. Kok
in De Nederl. Spectator 1904,
289-91.
Historie vanden reus Gilias. Naar den
druk van 1641 uitgegeven. Met
afbeelding van het titelblad. VI, 19 blz.
(Nederl. Volksb. IV). Leiden, E.J. Brill.
Historie van Jan van Beverley. Naar den
Brusselschen druk van Thomas van der
de

Noot uit het begin der XVI eeuw en den
Antwerpschen druk van Jacob van
Liesvelt uit het jaar 1543 uitgegeven. Met
acht afbeeldingen. VI, 53 blz. (Ned.
Volksb. VI). Leiden, E.J. Brill.
I, II, IV, en VI beoord. door A.
D(e) C(ock), in Volksk. XV
42-3, 209-21; door E.F.
Kossmann, in Euphorion XI
(1904) 524-5.
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1903

Afrikaansch en Noordhollandsch.
Album-Kern. Opstellen geschreven ter
eere van Dr. H. Kern, 245-48.
Nederlandsche Sprookjes en Vertelsels.
25-48. Volksk. XV 34-41, 72-8, 110-6,
185-93, 227-36.
Van Pastoor zijn koe (met zangwijze).
Volksk. XV 202-4.
De doode te gast genood. Volksk. XV
236-40.
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1904

Exempel van een Soudaensdochter.
Naar den Delftschen druk van Frans
de

Sonderdanck uit het begin der 16 eeuw
uitgegeven. Met een afbeelding. VI, 57
blz. (Nederl. Volksb. IX). Leiden, E.J.
Brill.
Beoord. door A. D(e) C(ock),
in Volksk. XVI 178-9.
Aanteekeningen van Boekeigenaars.
Tschr. voor Boek- en Bibliotheekwezen
II 215-7.
Over middeleeuwsche Vlaamsche
4

miniaturen. Onze Eeuw IV 103-46.
Het meisje met het varkenshoofd. Met 2
afbeeldingen. Volksk. XVI 1-17.
Nederlandsche Sprookjes en Vertelsels.
49-59. Volksk. XVI 51-4, 94-103, 138-44,
244-51.
Het verhaal van den Omgewentelden
steen. Volksk. XVI 90-4.
De Dorhoed. Volksk. XVI 167-74.
1905

Historie van den jongen geheeten Jacke.
Naar den Antwerpschen druk van Michiel
Hillen uit het jaar 1538 en den
Amsterdamschen druk van Harmen
de

Jansz. Muller uit het laatst der XVI
eeuw uitgegeven. Met twee afbeeldingen.
VI, 77 blz. (Nederl. Volksb. X). Leiden,
E.J. Brill.
Beoord. door A. D(e) C(ock),
in Volksk. XVII 195-7.
De Nederlandsche Volksboeken.
Tijdschr. v. Boek- en Bibliotheekwezen
III 107-42.
Een boekverkoopers-prospectus van
Geraert Leeu te Antwerpen (anno 1491).
Tijdschr. v. Boek- en Bibliotheekwezen
III 191-2.
Nederlandsche Sprookjes en Vertelsels.
60-76. Volksk. XVII 17-23, 53-63, 95-106,
168-73.
De Dorhoed. Volksk. XVII 112-4.
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1906

Nederlandsche Sprookjes en Vertelsels.
77-96. Volksk. XVIII 25-33, 68-75, 92-7,
222-4.
Le Francq van Berkhey's Hollandsche
Rymkonst in de Kinderkamer en op het
Kinderschool. Volksk. XVIII 150-71,
216-22.

1907-8

Nederlandsche Sprookjes en Vertelsels.
97-121. Volksk. XIX 22-30, 61-7, 106-8,
151-7, 229-35.

1908

Historie van den verloren sone. Naar den
Antwerpschen druk van Godtgaf Verhulst
uit het jaar 1655 uitgegeven. Met zeven
afbeeldingen. VI, 68 blz. (Nederl. Volksb.
XI). Leiden, E.J. Brill.
Beoord. door A. D(e) C(ock),
in Volksk. XX 82-3.
Gids voor bezoekers der tentoonstelling
van handschriften en boeken van de
Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde, gehouden ter gelegenheid
ste

van het 30 Nederl. Taal- en Letterk.
Congres. Amst.
1909

Het meisje met het varkenshoofd. Volksk.
XX 1-8.
Nederlandsche Sprookjes en Vertelsels.
122-8. Volksk. XX 59-64, 109-114.
de

Nederlandsche Sprookjes uit de 17

en

de

het begin der 18 eeuw. 1-9. Volksk. XX
129-57, 193-205.
Verslag eener tentoonstelling in het
Leidsche Volkshuis van Ouditaliaansche
houtsneden. Nieuwe Rott. Cour., 15 Dec.
1910

Emile H. van Heurck et G.J.
Boekenoogen, Histoire de l'imagerie
populaire flamande et de ses rapports
avec les imageries étrangères. X, 728
o

blz. gr. 4 . Met vele reproducties van ten
deele gekleurde prenten in en buiten den
ie

tekst. Brux., G. van Oest & C .
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Beoord. door A. D(e) C(ock),
in Volksk. XX 86-8. - Blz.
529-665 en 696-8, supplem.
bij blz. 588, zijn ook
afzonderlijk te Antwerpen
verschenen onder den titel:
Notes sur quelques imageries
de l'Europe.
Die euangelien vanden Spinrocke metter
glosen bescreuen ter eeren vanden
vrouwen (naar den Antwerpschen druk
van Michiel van Hoochstraten c. 1520
uitgegeven). 52 gefacsimileerde blz. en
14 blz. tekst. 's-Gravenh., M. Nijhoff.
Beoord. door A. D(e) C(ock),
in Volksk. XXI 163-4.
de

Nederlandsche Sprookjes uit de 17

en

de

het begin der 18 eeuw. 10-11. Volksk.
XXI 7-21.
Nederlandsche Sprookjes en Vertelsels.
129-34. Volksk. XXI 76-8, 221-5.
Geparodieerde Sermoenen. Volksk. XXI
101-11, 150-5.
Het meisje met het varkenshoofd. Volksk.
XXI 219-20.
1911

Beoordeeling van: J. de Vries Az.,
Westfriesche Woorden. De nieuwe
Taalgids V 97-103.
Waar de kinderen vandaan komen. 1-7.
Volksk. XXII 18-24, 143-51, 193-8.
Volkshumor in geestelijke zaken. 1-4.
Volksk. XXII 198-203.

1912

Een gefingeerd auteur: Joannes van
Lepel. Het Boek (Tijdschr. voor Boek- en
de

Bibliotheekwezen. 2 reeks) I 95-6.
Vereeniging Haagsche Kunstkring.
Tentoonstelling van oude en nieuwe
kinderprentenboeken en kinderprenten,
in de zalen der vereeniging
(Heerengracht 13) te s'Gravenhage te
houden van 5-17 Febr. 1912. 26 blz.
o

kl.-8 . (Zie Het Boek I 211-2).
Een en ander over de lectuur van het
Vlaamsche volk vóór Conscience.
(Voordracht in de Plechtige Vergadering,
ter gedachtenis van Conscience's
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eeuwfeest). Versl. en Meded. d. Kon.
Vlaamsche Academie voor Taal- en
Letterkunde. 1912, 677-90.
Waar de kinderen vandaan komen. 8.
Volksk. XXIII 29-37.
1914

Toespraak van den Voorzitter der Algem.
Vergadering v.d. Mij. d. Nederl.
Letterkunde (o.a. over hare boekerij).
Hand. v.d. Mij. d. Ned. Lett. 1913/4,
10-22.
Een Antwerpsch Driekoningenlied uit de
de

17 eeuw en andere parodieën van het
sterrelied. Volksk. XXV 24-36.
Naschrift (bij: J.C.H. de Pater, Nog eens
‘Het Lied van de Zilvervloot’). Tschr.
XXXIII 291-7.
1915/6

Bredero's Moortje, vs. 2931. Tschr.
XXXIV 80.

1916

De Portretten van Menno Simons.
Doopsgezinde Bijdragen LIII 33-106.
Verwanten van Klaasje Zevenster. Tschr.
XXXV 50-2.

1917

Oude Professoren-anecdoten. Leidsch
Jaarboekje XIV 49-56.
Namen uit ridderromans als voornamen
in gebruik. Tschr. XXXVI 67-96.
Naschrift (bij: M. Schönfeld, Walewijn en
Walewein). Tschr. XXXVI 292-6.
Menno of Viglius. De Zondagsbode XXXI,
no. 6, 23a-24b (9 Dec.).
Het hierin beloofde
supplement op de lijst der
portretten van Menno Simons
in de Doopsgezinde Bijdragen
is niet verschenen.
Menno-Viglius. De Zondagsbode XXXI,
no. 8, 32a (23 Dec.).

1918

Menno's uiterlijk. De Zondagsbode XXXI,
no. 20, 79 b-80 a (17 Maart).
Zaansche Anabaptisten. Doopsgezinde
Bijdragen LV 140-8.
Israël Jacobssoons Doop. De
Zondagsbode XXXI, no. 21 (24 Maart).
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De geslachtsnaam Formijne. Tschr.
XXXVII 7-9.
Ramskooi. Tschr. XXXVII 62-4.
Wat oudtijds voor een
Societeitsvergadering noodig was. De
Zondagsbode XXXI, no. 34 (23 Juni).
1919

Een veroordeeling van Jan Matthijsz in
1528. Doopsgezinde Bijdragen LV 213-7.

1920

Arbeidsloon. Tschr. XXXIX 160.
Beoordeeling van G. Grosheide,
Verhooren en vonnissen der
Wederdoopers, betrokken bij de
aanslagen op Amsterdam in 1534 en
1535. De Zondagsbode XXXIII, no. 42
(15 Aug.).
Revolutionnaire Hervorming. De
Zondagsbode XXXIV, no. 8 (26 Dec.).

1921

Naschriften bij: K. Vos, Brieven. De
Zondagsbode XXXIV, no. 9 en 10 (2 en
9 Jan.).
De mansnaam Wuiten. Tschr. XL 176-82.

1923

Toespraak van den Voorzitter der Algem.
Vergadering v.d. Mij. d. Nederl.
Letterkunde (o.a. over den ‘Trap des
Ouderdoms’). Hand. v.d. Mij. d. Ned. Lett.
1922/3, 7-18.

1924

In memoriam N. de Zwart. Leidsch
Jaarboekje XIX XLVIII.
Schein. Tschr. XLIII 324.

1925

De Doopsgezinden en de Centrale
Commissie. De Zondagsbode XXXVIII,
no. 25 (18 April).
Lichtaarnmaker. Tschr. XLIV 50.
Eelmaker, elemaker. Tschr. XLIV 163-4.

1926

Verkiezing bij coöptatie. De
Zondagsbode XXXIX, no. 13 (24 Jan.).

1927

De benaming Leeraar bij de
Doopsgezinden. De Zondagsbode XL,
no. 43 (28 Aug.).

1928

Namen en wapens van Leidsche
chirurgijns. Leidsch Jaarboekje XXI
78-101.
(met J.W. Muller) Wenschen en Wenken
voor de verzameling van plaatsnamen
(ondert.: ‘De Redactie’). Nomina
Geographica Neerlandica VI 1-8.
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Prof. Mr. Willem van der Vlugt. De
Zondagsbode XLII, no. 3 (18 Nov.).
1929

Doopsgezinde Gedenkpenningen. De
Zondagsbode XLII, no. 30 en 31 (26 Mei
en 2 Juni).

1930

Duivendrecht. Nomina Geographica
Neerlandica VII 131-3.
Em. van Heurck et G.J. Boekenoogen,
L'imagerie populaire des Pays-Bas.
o
Belgique-Hollande. 196 blz. gr. 4 . Met
vele reproducties van ten deele
gekleurde prenten in en buiten den tekst.
Paris, Duchartre et Van Buggenhoudt.
Beoord. in Volksk. XXXV 177.

1931

Een schone ende miraculeuse historie
vanden Ridder metter Swane die te
Nimmeghen in Gelderlandt t' scheep
quam by den geleyde van een swaen,
wt den lande van Lillefoordt, twelck men
seydt te wesen Rijssel, Duway ende
Orchy gheleghen in Vlaenderen. Naar
den Amsterdamschen druk van Cornelis
Dircksz. Cool uit het jaar 1651
uitgegeven. Met tien afbeeldingen. VIII,
177 blz. (Nederl. Volksb. III). Na des
bewerkers dood, volgens opdracht der
Comm. v. Taal- en Letterk., voltooid door
J.W.M.e.a. Leiden, E.J. Brill.
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Levensbericht van Jac. van Looy
(1855-1930)
‘De Maatschappij verlangt niet een uitvoerige levensbeschrijving, maar een kort
levensbericht: de vermelding der voornaamste lotgevallen van den afgestorvene,
vooral der betrekkingen door hem bekleed, met korte opgave van hetgeen uit zijn
jeugd en letterkundige opleiding bovenal belangrijk moet worden geacht, en met
aanwijzing der door hem uitgegeven geschriften ....
De Maatschappij geeft van hare leven geen lofredenen, maar levensberichten’.
Ziedaar een tweetal uit de lange reeks officieele en gedrukte voorschriften, die
iedere uitnoodiging tot het schrijven van een levensbericht voor de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde vergezellen.
Zeer wel. Ik zal dus berichten en vermelden, ik zal opgeven en aanwijzen.
Betrekkingen heeft Jac. van Looy nooit bekleed, en van een letterkundige opleiding
kan in zijn geval ook al héél weinig sprake zijn. Blijft over: zijn lotgevallen, en vooral
de voornaamste daarvan: zijn geschriften.
Maar in haar voorgeschreven nuchtere droogheid, haar, zoo uitdrukkelijk
bedongen, zakelijke kortheid, is deze taak mij wèl moeilijk. Een ander temperament
dan het mijne, een ander soort gevoelsleven ook eigenlijk, wordt er voor vereischt.
De aard van een man der wetenschap, dien ik zeer zeker niet bezit. Ik moet dus
beginnen met de toegevendheid van mijn opdrachtgevers in te roepen. Een enkel
woord van bewondering, een volzin misschien zelfs die naar de ‘lofrede’ zweemt,
zal mij wel eens ontsnappen. Dit lijkt mij trouwens haast voor niemand mogelijk,
een groot deel van zijn leven te wijden aan de propaganda eener hem heilige zaak
- en niets minder is het letterkundig werk van Jac. van Looy mij nu al dertig jaren
geweest - en dan plotseling geheel-en-al objectief en onpartijdig, koel
wetenschappelijk tegenover die zaak te staan.
Ik zal mijn best doen.
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Jacobus van Looy werd geboren te Haarlem op 18 September 1855. Zijn verjaardag
intusschen werd zijn leven lang gevierd op 12 September. Is hier een officieele
vergissing in het spel? In elk geval schijnt van Looy's eerste omgeving haar reden
en

gehad te hebben den 12 als zijn eigenlijken geboortedag te beschouwen.
Zijn ouders waren Johannes Jacobus van Looy en Cornelia van der Vegt, zijn
grootouders van vaderszijde Simon van Looy en Helena M. Wieggreffe. Ook deze
Simon heeft een deel van zijn jeugd in het Weeshuis doorgebracht, hetzelfde waar
zijn kleinzoon later komen zou. Uit ‘Jaapje’ valt op te maken, dat van Looy weldadige
herinneringen had aan zijn grootouders, aan zijn grootmoedervooral. Men denke
hierbij ook aan hetsonnet ‘Herinneringen’, geschreven in 1884 en geplaatst in den
Nieuwen Gids van '86.
Wat zijn vader betreft, deze wordt, voor zoover ik kan nagaan, in zijn geschriften
slechts op één plaats vermeld, en dan nog zeer vaag, n.l. in een sonnet van Sept.
'18, geschreven in antwoord op een gedicht van Penning. Hij was een bekwaam
werkman, een timmerman-aannemer - door dat vak dus meer behoorend tot de z.g.
kleine burgerij dan tot den arbeiders-stand - doch die al vroegtijdig blind werd, al
eenige jaren voor zijn dood. Het gezin ging, tengevolge van die blindheid, achteruit.
Jacobus was de jongste van een groot gezin. Toen zijn ouders beiden gestorven
waren en hij door zijn grootmoeder in het Weeshuis werd bezorgd, waren nog in
leven: een broer en drie zusters; twee van deze drie gingen meê naar het Weeshuis.
De kenners van Van Looy's werk kunnen hieruit al dadelijk opmaken, dat de
boeken Jaapje - Jaap - Jakob niet strikt autobiografisch zijn, zooals zoo dikwijls
ondersteld, ja zelfs klakkeloos aangenomen wordt. Het bestaan van een broer
vermeldt de schrijver nergens; van de drie zusters maakte hij er twee. Van Looy's
geschriften zijn bijna alle min of meer autobiografisch - steeds gaf hij ‘Dichtung und
Wahrheit.’ Zeer zeker was het den bescheiden kunstenaar nooit te doen om
geschiedkundige juistheid. Als hij gebeurtenissen uit zijn eigen leven, als hij geziene
dingen en menschen beschreef, dan was het omdat zijn talent nog meer lyrisch dan
episch was, en sterk naar het beschrijvende neigde. Altijd heeft hij beschreven wat
hij gezien had, hetzij in de werkelijkheid, hetzij in zijn machtige fantasie. Zien was
1
volgens hem de voornaamste taak eens kunstenaars . En als hij dit zeide - en hij
zeide het vaak - deed men goed onder ‘zien’ ook de werkingen der andere zinnen
te begrijpen, ook het hooren in de eerste plaats - van Looy, ofschoon zelf de muziek
niet beoefenend, was zeer muzikaal.
Toen ‘Co’ geboren werd woonde het gezin in de Zoetestraat, links van de Krocht,
het derde huis. Het werd afgebroken, maar op verzoek van Dr J.B. Schepers maakte
een leerling van het

1

Vgl. Zebedeus III, Nieuwste Bijlagen, bl. 171: ‘Zien, Rêvard, is een diep geschieden.’
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Gymnasium, Van der Breggen genaamd, er een foto van. Een reproductie van deze
foto verscheen in den Gulden Winckel van 15 Nov. 1902.
Vijf jaar oud dan kwam hij in het ‘Gereformeerde’ of Burgerweeshuis (het
o

tegenwoordige Frans-Hals-Museum, gelegen aan het Groot-Heiligland N . 62). Er
bestaat een klein schilderijtje van zijn hand - geschilderd toen hij nog maar weinig
schilderonderwijs had gehad; hij zal ongeveer 17 zijn geweest - voorstellende hoe
een oude vrouw een kleinen jongen in het weeshuis brengt, in ‘de hut’, de
kinderkamer, waar de kindermoeder ontving. Dat schilderijtje hangt in van Looy's
laatste huis, Kleine Houtweg 103 te Haarlem, waar ook thans nog zijn weduwe,
Mevrouw Titia van Looy-van Gelder, woonachtig is.
Zijn eerste onderwijs kreeg van Looy dus op de ‘gestichtsschool’. Overigens geloof
ik over zijn leven in het weeshuis niet veel te hoeven berichten; wat dat betreft kan
men geheel op ‘Jaapje’ vertrouwen; de sfeer van die jeugd zou niemand ook maar
bij benadering zoo goed kunnen weergeven als hij het zelf deed. Ik verwijs hierbij
ook naar ‘De Nachtcactus’, het verhaal waarmeê de eerste uitgaaf van ‘Proza’
aanving - later kwam het midden-in dien bundel te staan - en waarin bladzijden
voorkomen, aan het weeshuisleven gewijd, die in plastische en evocatieve
schoonheid voor het veel latere Jaapje m.i. niet onderdoen.
Toen, ongeveer vijftien jaar geleden, het Weeshuis in Museum was veranderd
en werd ingewijd had ik het voorrecht deze plechtigheid tezamen met van Looy en
vele andere kunstenaars bij te wonen. Wij waren op het Stadhuis ontvangen en
gingen in optocht naar het Museum. Bij het binnenkomen daar liep ik naast van
Looy. Doch plotseling was hij van mijn zijde verdwenen. Ik keek toen door een
venster en zag hem staan, geheel alleen, bij den zonnewijzer midden-op de
binnenplaats, kijkende, ziende, naar alle zijden. Hij verdiepte zich daar ongetwijfeld
in zijn jeugd en prevelde misschien wel ontroerd in zichzelven de namen der vier
paden, die in het midden bij elkander kwamen: ‘Kinderpad, Ziekenpad, Schoolpad,
Regentenpad.’ Hij zag en voelde zich weer zitten op de ‘rollaag’... De beteekenis
van deze binnenplaats voor van Looy's jeugd, voor zijn wordend zielsleven, is moeilijk
te overschatten.
Toen hij elf jaar geworden was moest hij voor een vak gaan leeren. Voor hem en
drie anderen werd dat van letterzetter gekozen en hij kwam door toedoen van één
der weeshuisregenten, die verwant was aan de directie, op de drukkerij van Van
Asperen van de Velde (firma A.C. Kruseman) te Haarlem. Van zijn ondervindingen
daar - en ook hoe hij er weer wegkwam - kan men lezen in het boek Jaap. De
verhalen van de ‘wersten’ in de ‘geschiedenis der Noorsche Godsdiensten’ en van
de klap tegen de gezette pagina zijn authentiek. Jaap-Kobus is dertien jaar, als hij
zoo uitdrukkelijk te kennen geeft: ‘Ik wìl geen letterzetter worden!’
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Wat dan wel? Schilder, d.w.z. ‘huis- en rijtuigschilder’. Het was één van de
gewichtigste wendingen die in zijn leven zijn geschied. Want zoo kwam hij terstond
in de nauwste betrekking tot verf en penseelen. Zijn broers schoonvader, de huisen rijtuigschilder van Veldhuyzen, nam hem als leerling op zijn werkplaats. Dat moet
dus in 1868 of begin '69 zijn geweest. Hij bleef er tot hij naar de Academie ging
(1877).
En ik kan U opnieuw naar Jaap en Jakob verwijzen. De feiten in die boeken
vermeld zijn natuurlijk ook lang niet alle strikt historisch, maar wie zou u ooit een
beter beeld kunnen geven van het essentieele in van Looy's leven gedurende die
zoo belangrijke jeugd-jaren. Het was toen dat, langzaam en onbewust, de kunstenaar
in hem zich begon te toonen en te ontwikkelen. Op de muren van de werkplaats
teekende hij de prenten na, die hij voor de ramen van Haarlemsche boekhandelaars
(bij Rookmaker en anderen) had zien hangen. Hij herinnerde zich later, dat er
reproducties naar Détaille en de Neuville bij waren geweest.
Allerlei onderwijs - o.a. in het teekenen, van Goteling Vinnis en later van D.J.H.
Joosten - kreeg hij intusschen nog op de Burgeravondschool, tot het jaar 1872. En
hij bleef ook nadien op de teekenklasse bij Joosten, voornamelijk bloemschilder, bij
wien hij ook 's Zondags mocht komen schilderen, op het atelier aan het Spaarne.
Aan Joosten vooral hing zijn hart; de eerste, de door van Looy zelf geïllustreerde
uitgave van ‘Proza’ werd aan zijn nagedachtenis opgedragen. Men leze Jakob en
men zal dezen leermeester terugvinden.
Het was ook in deze jaren - om precies te zijn: in 1873 - dat van Looy lid werd
van het Haarlemsch Schildersgenootschap ‘Kunst zij ons doel.’
In 1877 moest eindelijk de bijna twee-en-twintigjarige het Weeshuis verlaten; 30
April staat in den Bijbel dien hij meêkreeg. Een tweede, even gewichtig keerpunt in
zijn leven. Joosten, overtuigd van zijn aanleg, deed al wat hij kon om hem naar de
Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam te krijgen. De regenten van
het Weeshuis werden er over aangesproken, en ook de schilder H.J. Scholten (een
leerling van Greive), conservator van Teyler's Stichting, interesseerde zich voor
hem en gaf hem een tijdlang les. De Regenten richtten zich per circulaire tot eenige
vermogende ingezetenen van Haarlem, ook Teyler's Stichting droeg bij - en zie, het
gelukte! De weesjongen toog naar Amsterdam als leerling der Rijks-Academie.
Directeur dezer inrichting was toen nog de historieschilder de Poorter, doch in de
schilderklasse gaf B. Wijnveld les en in de antiek-klasse: August Allebé.
Van geen anderen kunstenaar heeft van Looy zooveel invloed ondergaan als van
Allebé, tot geen anderen tijdgenoot heeft hij zoo zeer opgezien, van weinigen zooveel
gehouden. Toen Allebé zelf directeur geworden was, werd van Looy een zijner ‘loge-
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leerlingen’. Het was onder zijn leiding, dat van Looy in '84 de Prix-de-Rome verwierf
en dat hij zich op den duur deed kennen als één der zuiverste (zoo niet de
állerzuiverste!) vertegenwoordigers der z.g. Amsterdamsche Schilderschool, de
school van Allebé, die, ingaande tegen de meer impressionistische richting, de
stemmingskunstenaars der Haagsche School (Israëls, de Marissen enz.) aan den
reinen vorm de grootste waarde hechtte.
O, zeker, men moet het trouwe hart van Jac. van Looy bezitten om zoozeer aan
een ouderen vriend gehecht te blijven als hij aan Allebé. Maar zonder eenigen twijfel
behield hij ook steeds het gevoel den wijzen leermeester grooten dank verschuldigd
te zijn. Er kwamen tijden, op zijn verre reizen vooral, dat van Looy aan niemand
anders meer schreef dan aan ‘Mijnheer Allebé’ - den eenigen van wiens begrijpen
en waardeeren hij altijd, en overal, zeker bleef.
Maar wij zijn nog zoo ver niet. Eén van de voorwaarden, waarop Van Looy in
staat was gesteld de lessen aan de Rijks-Academie te gaan volgen, bestond hierin,
dat hij binnen drie jaren de acte Middelbaar Onderwijs in het teekenen halen zou,
verkrijgbaar na examen aan de Polytechnische school te Delft. De jonge kunstenaar
wilde gaarne zoo spoedig mogelijk van deze, hem bij zijn werk waarschijnlijk min
of meer belemmerende, verplichting zijn ontslagen en besloot het examen binnen
twee jaar te doen. Het gebeurde tusschen 13 en 20 October van 't jaar '79, maar
gedurende deze dagen, dus in Delft verblijvend, ontmoette hij daar den heer
Scholten, die er een kunstbeschouwing moest geven. Hij vertelde later graag van
dit geval. Hoe hij schrok bij de ontmoeting, immers hij had voor Scholten
geheimgehouden, dat hij nú al examen ging doen. En, zooals hij wel gevreesd had,
zijn oude leermeester en beschermer was over die bespoediging heelemaal niet te
spreken. Blijkbaar informeerde hij onmiddellijk bij de examinatoren, hoe zijn
ex-leerling er voor stond. En bleek bij de tweede ontmoeting, den volgenden morgen,
al anders gestemd te zijn. ‘Ik heb goeie noten over je hooren kraken’. Zulk een
bemoedigend woord kon de eenvoudige van Looy zijn heele leven met zich
meêdragen.
1
Het examen dan liep goed af en van Looy veroverde door zijn uitstekend werk en misschien niet veel minder door den eenvoud en de milde goedheid van zijn
karakter - steeds meer aandacht en sympathie. De man van mevrouw van der
Vlugt-Hinlopen, regentes van het Weeshuis (moeder van den toekomstigen professor
W. van der Vlugt), schonk hem het geld voor een reisje

1

Toen v.L. den uitslag meedeelde aan den Heer J.J. Enschedé, regent van het Weeshuis, trok
deze zijn eigen zilveren horloge uit het vestzakje en schonk het hem. Van Looy gebruikte het
nog in Soest. Toen het begon te haperen, werd het door een moderner vervangen, doch,
voldoende hersteld, later gebruikt door mevrouw van Looy. Thans wijst het den tijd aan op
de schrijftafel.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1931

88
naar Antwerpen en Brussel; zeer goede lessen in de fransche taal werden voor
hembekostigd door den bezoeker van een tentoonstelling te Haarlem, die door zijn
werk geboeid was; van Dr J.H. Gallée, den lateren professor in Utrecht, in 1872
leeraar aan de H.B.S. te Haarlem geworden, ontving hij, misschien al wat vroeger,
eenige inwijding in de middelnederlandsche letterkunde en geschiedenis.
En in '83 vonden Regenten van het Geref. Weeshuis aanleiding zich opnieuw,
per circulaire, te wenden tot hen die van Looy tot nog toe gesteund hadden. Een
exemplaar van deze circulaire is mij in handen gekomen en ik acht de bewoordingen
ervan van zooveel eigenaardig belang en curiositeit, dat ik niet kan nalaten haar
hier te doen overdrukken. Zij luidde als volgt: ‘M, Het zal U zeker aangenaam zijn,
te vernemen dat onze gewezen pupil Jacobus van Looy, voor wiens opleiding aan
de Rijks-Academie van Beeldende Kunsten, te Amsterdam, wij gedurende eenige
jaren ook van U eene geldelijke bijdrage mogten ontvangen, aan de goede
verwachting, die wij omtrent hem koesterden, op uitstekende wijze beantwoord
heeft. Onder de leiding der Hoogleeraren van die instelling heeft zijn schilderstalent
zich meer en meer ontwikkeld, en ten gevolge niet alleen dáárvan, maar ook van
zijn onberispelijk gedrag, ondervindt hij hunne bijzondere toegenegenheid. Ten
blijke daarvan strekt, dat hij op hunne aanbeveling en op voordragt van de voor die
zaak door Z.M. den Koning benoemde Commissie, behoord heeft tot de kweekelingen
der genoemde Academie, die in 't begin van dit jaar tot Pensionaires van H.H.M.M.
den Koning en de Koningin over het jaar 1883 zijn aangenomen, en bij die
onderscheiding is hem voor dat jaar een subsidie van f 500.- ten behoeve van het
voortzetten zijner studiën toegekend.
Die toelage is voor hem van groot belang, doch ofschoon hij nu en dan ook door
eigen werk reeds iets kan verdienen, is hij daardoor nog niet in staat om zonder
andere hulp in de kosten van zijn levensonderhoud en van zijn voortgezette studieën
aan de Rijks-Academie te voorzien. Wij vleijen ons dat de verdienstelijke jongeling,
op de ingeslagen loopbaan zóó voortgaande als hij haar tot dusver betreden heeft,
een volgend jaar de geldelijke ondersteuning, die hij tot hiertoe van U en van anderen
genoten heeft, zal kunnen ontberen; maar omdat dit nu reeds het geval niet is,
vragen wij thans weder van U Uwe gewone jaarlijksche bijdrage, en nemen de
vrijheid U bij deze het bewijs van ontvangst daarvan aan te bieden.
Onze van Looy is U dankbaar voor hetgeen Gij te zijnen gunste verrigt hebt, en
ook wij betuigen U daarvoor onze erkentelijkheid.
Haarlem, Mei 1883. Regenten van het Ger. Weeshuis te Haarlem (gewezen
voogden van voorn. J.v.L.).’
Deze circulaire had opnieuw het beoogde effect, maar de subsidies van den
Koning werden na de eerste maal alweêringetrokken;
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een onbekende bood toen echter dezelfde som aan en van Looy kon blijven
doorstudeeren.
Intusschen moet men vooral niet denken, dat ‘deze verdienstelijke jongeling’, met
zijn ‘onberispelijk gedrag’, zich als een droge braverd afzijdig hield van
kameraadschappelijken omgang met zijn medeleerlingen en andere jonge artisten
en intellectueelen van zijn tijd. Men weet, het was toen, dat in Amsterdam de
artistieke revolutie broeide, die weldra, n.l. bij het eerste verschijnen van den Nieuwen
Gids in het najaar van '85, in lichte laaie zou uitbarsten. En de jonge schilders, de
jonge litteratoren en journalisten, studenten ook nog gedeeltelijk aan de
Amsterdamsche Universiteit, kenden elkaar; in drukke onderlinge debatten zette
hun strijd zich in. Van Looy's beste vrienden onder zijn kameraden-schilders waren
Willem Witsen en M.W. van der Valk; met den laatste maakte hij lange en
avontuurlijke, soms nachtelijke wandelingen, waar hij in latere jaren graag van
ophaalde; de eerste, de aristocratische Witsen, bracht hem in zijn familie en - hoe
dikwijls heeft van Looy het mij verteld! - nam hem mee naar de concerten in ‘Felix
Meritis’. De eerste maal dat dit geschiedde, bij een uitvoering van Beethoven, brak
de zoozeer muziek-gevoelige jongeman in tranen uit. Doch er waren behalve het
genoemde tweetal, nog verscheiden andere leerlingen aan de Academie, met wie
van Looy vriendschappelijke omgang pleegde, schilders waarvan sommigen grooten
naam zouden maken, als H.J. Haverman, Jan Veth, Jan Toorop, Anton der Kinderen,
1
Ed. Karsen en Aug. Legras . Ook hij werd lid van de ‘letterkundige vereeniging
Flanor’, de club die zoovele talentvolle jongeren van die tijden tot elkaar gebracht
heeft, en zeker niet zonder invloed is geweest op de stichting van het nieuwe
tijdschrift, dat jarenlang zoo groote beroering bracht in de nederlandsche kunstwereld:
De Nieuwe Gids. Het was misschien ook wel voornamelijk door deze litteraire club,
dat hij de meeste der jonge litteratoren leerde kennen: Willem Kloos en Charles van
Deventer, de classici, Frederik van Eeden, Albert Verweij, en wie al niet meer! Zelf
leverde hij ook een litteraire bijdrage, n.l. een sprookje, dat getiteld schijnt te zijn
geweest: ‘Het meisje, de knikker en de inktkoker.’ De knikker (een ‘allebaste’ placht
hij te zeggen) speelde er een hoofdrol in. Het manuscript (het dingetje werd nooit
gedrukt) is helaas verloren gegaan. Naar zijn eigen verhaal was het ontstaan uit
een gesprekje over sprookjes onder kameraden, jongens en meisjes, van de
Academie. Een van de meisjes had toen, hem schalksch plagend, gezegd: ‘Een
sprookje, dat zou jij ook wel kunnen schrijven, Looy.’

1

Voerman werkte toen ook op de Academie. Legras had een groote bewondering voor van
Looy's werk. Hij was het die op de van Looytentoonstelling in Arti het schilderij met de blauwe
violieren en de thuiskomende hooiwagens kocht, dat hij later in bruikleen gaf aan het Stedelijk
Museum. Nog later werd het voor het Museum aangekocht.
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Waarop hij dadelijk antwoordde: ‘O ja, dat zou ik ook wel!’ .
Zijn eenig litterair werk uit dien tijd is dit sprookje trouwens niet geweest. Voor de
vereeniging St. Lucas schreef hij: Een feestdroom - een eenigszins satyriek bedoeld
opstel, misschien wel geschreven naar aanleiding van het intrekken der subsidies,
aardig, maar zonder litteraire beteekenis - nadat hij zelf, op een vroolijken avond
van de bekende schildersvereeniging, voor Frans Hals had gespeeld in Van Eedens'
blijspel van dien naam. Opgewekt en smakelijk - zich telkens onderbrekend met zijn
uitbundigen proestlach - kon hij in later jaren van al die dingen vertellen.
In 1882 kreeg hij van Jan Veth het bekende bundeltje Gedichten van Jacques
Perk cadeau: ‘A mon ami Jac. van Looy, J.P. Veth’ staat vóór in het boekje. Hij bleef
er twee dagen meê weg van de Academie. En weldra kwam hij er zelf toe, sonnetten
te schrijven, die hij dan vervolgens aan Kloos gaf - Kloos, van wien hij in die jaren
ook een weinig latijn leerde. Eenige ervan zijn, onder het pseudoniem A. Brouwer
(waarvan, kameraadschappelijk, ook van der Valk zich wel eens bediende) in den
eersten jaargang van den Nieuwen Gids geplaatst.
Dat hij intusschen het schilderen allerminst verwaarloosde blijkt wel het duidelijkst
hieruit: in 1884 dong hij mee in den grooten ‘prijskamp’ en kreeg een ‘prix de Rome’.
En nu brak een nieuwe zeer gewichtige dag in Jac. van Looy's leven aan: die van
zijn vertrek naar Italië, naar Rome, in Februari '85. Al de vrienden begeleidden hem
tot voor den trein. In de eerste bladzijden van Gekken kan men lezen over die
overmoedig-jolige afreis. Hoe schoon lag het leven toen vóór hem, in welk een
tinteling van illusie!
In Rome bleef hij tot Augustus van dat jaar. Hij schreef er o.a. de sonnetten ‘Aan
den Tiber’, ‘Avond op het Forum Romanum’, en ‘In den trein’, pas gepubliceerd in
den Nieuwen Gids van 1899. Herinneringen aan zijn verblijf te Rome vindt men in
den bundel ‘Nieuw Proza’ en wel de verhalen ‘Op Reis’ (II en III) en ‘Zingen’.
In October was hij in Venetië en bleef er tot Februari '86. Het was daar, dat hij de
eerste nummers van den Nieuwen Gids ontving en, na lezing van ‘Herfst in het
Woud’ door Frans Netscher, aan Willem Kloos schreef, dat hij zoo iets ook wel zou
kunnen, en misschien wel beter. Waarop Kloos hem begrijpelijkerwijze uitnoodigde,
dit dan vooral niet na te laten. En van Looy schreef de eerste van zijn prachtige
prozastukken, in den eersten bundel Proza verzameld, dat heet: ‘Een dag met
Sneeuw’. Een zijn schrijver zéér typeerend opstel. Al uit de eerste volzinnen, over
de sneeuw die op en neer scheen te dwarrelen ‘als donzige veervlokken rijzend en
dalend op den adem van een spelend kind’

1

Aldus van Looy's verhaal aan mij. Mevrouw van Looy intusschen meent zich te herinneren
dat dit meisje Coba Muller was, die bij Witsen in huis woonde (en later mevrouw Tholen werd).
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kennen wij den innigen kinderbegrijper en -minnaar. Iets verder blijkt hoe reeds
toen, hoe dus van den beginne af, zijn aandacht is uitgegaan naar ‘bezetenen’ een woord, dat hij, in zijn verderen arbeid, zoo dikwijls en in zoo verschillende
nuancen van beteekenis zou bezigen, blijkt tevens wat voor dezen in zijn sterke
visies levenden kunstenaar een feest was - en wij denken aan dien heerlijken lateren
bundel, die den naam Feesten draagt.
In 1886, vervolgens, reisde van Looy naar Genua. Hij werd daar door den
nederlandschen consul J.J. van Ogtrop zeer vriendelijk ontvangen. Bijna iedere
avond zag hem in het gastvrij consulshuis. Toen hij kort daarop ziek werd, dus wel
moest thuis blijven, stuurde de consul hem zijn dokter. Deze constateerde loodkoliek
en liet hem naar het Ospedale Protestante vervoeren. Van deze zware ziekte
nauwelijks hersteld en zeer uitgeput, haalde - zoodra hij het hospitaal mocht verlaten
- de Heer van Ogtrop hem bij zich in huis. Zulke hartelijkheden vergat Kobus nooit,
altijd bleef hij er met dankbaarheid over spreken. In April - thans weer geheel de
oude - reisde hij over Marseille naar Madrid, waar hij bleef tot Augustus van datzelfde
jaar (1886). Hij schreef er andere van de in 1899 gepubliceerde sonnetten, en het
prozastuk: ‘Een mislukte dag.’
Wat Spanje voor van Looy beteekend heeft, weet iedere lezer van zijn werken.
Zijn Stierengevecht behoort tot zijn meest bekende producten, zijn liefde voor kleur
en licht, zijn gretige belangstelling voor dramatiek, zijn gevoel voor dieren vooral
ook, kwamen er op zijn schoonst in te voorschijn. Uit groote genegenheid voor Don
Quichotte ging hij naar Alcazar de San Juan, in het hart van La Mancha. Hij bleef
er een poos, verwisselde toen opnieuw van verblijf en ging naar Granada. Wie van
Looy goed leest kan hem bijna volgen. Bij zijn terugkeer uit Granada stak hij naar
Tanger over; dat was in het einde van 't jaar '86.
En ook Tanger zou voor van Looy's ontwikkelingsgang van groote beteekenis
worden. Zijn boek Gekken vertelt daar alweer meer en beter van dan ik het ooit zou
kunnen doen. Het was hier dat hij verscheidene soorten van ‘bezetenen’ leerde
kennen - hoe wist hij zijn indrukken uit te buiten!
Het was echter ook hier, en trouwens al vroeger in Spanje en Italië, dat hij brieven
placht te krijgen van vrienden in Holland, die hem dikwijls zéér ontstemden. Het
ging met de jonge kunstbeweging in het thans zoo verre Holland niet naar zijn zin.
Daar was veel verdeeldheid, en opvattingen schenen de overhand te krijgen, die
hem verre van sympathiek waren. De eenvoud, het argelooze, het onopgesmukte,
het kinderlijke dreigde verstikt te worden.
Dit is overigens de plaats niet om op zulke kwesties in te gaan. Kunstenaars
plegen beter te zijn - ruimer, veelzijdiger, warmer vooral! - dan hun uitgesproken of
geschreven theoriëen; had van Looy zijn oude kameraden, en hun werk, in die
dagen kunnen
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zién, hij zou zich misschien niet zoozeer gestooten hebben aan hun dikwijls
opgewonden beweringen en verhalen. Er kwam bij dat van Looy, zelf geen man
van gewichtige theorieën en kwasidiepzinnige debatten, niet gewoon was veel terug
te zeggen. Hij, die, ofschoon innerlijk critisch genoeg, bijna nooit critiek geschreven
heeft, kwam er ook zelden of nimmer toe zich over kunstkwesties uit te spreken; op
andere wijze moest hij zijn ergenis en spot ‘verstoken’ (om een lievelingswoord van
hem te gebruiken). En zoo ontstonden langzamerhand in zijn hoofd, en wat later
op papier: De wonderlijke Avonturen van Zebedeus; in zekeren zin een vervolg op
Gekken. ‘Johan’, die in het laatste hoofdstuk van Gekken staat op de voorplecht
van de ‘Atlantic’, de boot die hem naar Spanje terug zal brengen, komt in 't begin
van Zebedeus aan land (‘de man met het koffertje’) en verandert in Zebedeus, den
reus - men bedenke dat volgens den Bijbel Zebedeus de vader van Johannes en
Jacobus was, en tevens: dat een reus te zijn te midden van de artistieke
jongelingschap dier dagen heelemaal geen zeldzaamheid genoemd kon worden;
reuzen waren zij allen geworden!
Ik zal straks op Zebedeus terug moeten komen, want definitief geschreven en
uitgegeven werd het boek nog lang niet. Van Looy intusschen komt eerst in Madrid
terug (een herinnering aan die terugkomst vindt men in ‘Op Reis’ I), blijft daarna
nog wat in Parijs hangen en is in Februari '87 eindelijk weer in Holland. Jaren volgen
dan van onvermoeiden arbeid, maar nu weldra ook van verrassende ontmoetingen,
van liefde en geluk.
o

Hij had een atelier ergens aan den Amstel, N . 11 Ververspad, een van de zijpaden
van wat tegenwoordig Amsteldijk heet. Het kan niet ver van de tegenwoordige
Rustenburgerstraat zijn geweest. Een zolder - dit atelier - dien gij nauwkeurig
beschreven vindt in ‘De Dood van mijn Poes’. Méér proza-opstellen en verzen
worden in die jaren geschreven en verscheiden groote schilderijen voltooid. De
omgang met de kameraden werd intusschen hervat: het waren moeilijke, volle, maar
rijke jaren. Het was toen dat hij met Karel Alberdingk Thijm, Alfons Diepenbrock,
Herman Gorter, Piet Tak, Frank van der Goes, Hein Boeken, Frans Erens en Arnold
Aletrino kennis maakte en vriendschap sloot. De Nieuwe Gids kon zich finantieel
nog maar amper-aan bedruipen, vele bijdragen bleven onbetaald, ‘maar voor mij’
(zoo vertelde Kobus later), ‘had Tak altijd nog wel wat in de kous’. Intusschen bruist
aan alle kanten het jonge leven. De z.g. Nieuwe-Gidsers begonnen nu ook hun
producten in boekvorm uit te geven en in 1889 verscheen bij S.L. van Looy te
Amsterdam: Proza door Jac. van Looy, een boekje van 263 bladzijden, geïllustreerd
met reisschetsjes van den schrijver en waarin ook eenige muziek van A. Diepenbrock.
De inhoud bestond, in deze volgorde, uit: De Nachtcactus - Een dag met Sneeuw
- Een Stierengevecht - Einde van een Stierengevecht - Een mislukte dag - La
Mancha; uit een brief - Een reisindruk - Een zonnige ochtend - Een Tango - De
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Dood van mijn Poes. In volgende drukken werden nog bijgevoegd: Een Hengelaar
- Brugge - Londen - Een Wandeling - en ... een paar Boekbeoordeelingen (de eenige
die van Looy ooit schreef).
In 1889 ook werden, in een theater in de Amstelstraat te Amsterdam, een soort
litteraire model-voorstellingen gegeven; 't was daarvoor dat van Looy de Musset's
Meinacht vertaalde. Tijdelijk te Velzen verblijvend ontving hij daar een uitnoodiging
voor de Voordracht van Gorter's Mei, door Titia van Gelder, een zeldzaam
litterairgevoelige voordracht, een jaar later gevolgd door die van De dood van mijn
Poes. Het was dezelfde voortreflijke ‘diseuse’ die van Looy's schoon verhaal ten
gehoore bracht. Van Looy maakte kennis; hij kwam in die dagen ook wel bij Bouberg
Wilson, den Directeur van de Tooneelschool, waar Titia van Gelder voordrachtlessen
gaf. En deze ontmoetingen leidden tot een huwelijk, dat in '92 werd gesloten.
Na een verblijf te Parijs bezocht het jonge echtpaar o.a. Brugge. De terugslag
van dit bezoek vindt men in van Looy's opstelletje over Brugge, dat de latere edities
van Proza siert. In dat zelfde jaar verscheen, bij S.L. van Looy en H. Gerlings, het
boekje Gekken (Reisherinneringen uit Marokko).
In 1894 nu vestigden zich de jonggehuwden te Soest, waar zij tot 1907 zouden
e

blijven wonen (zie voor de prachtige beschrijving van het huis: Zebedeus I, 3 boek,
bl. 163: ‘Het was een nederig huis, een huis met een verleden’ enz.). Ook dit waren
rijke, vruchtbare, gelukkige jaren - een tijd van heerlijke ontwikkeling naar alle kanten.
Gevolg gevend aan den raad hem reeds in 1884 door Kloos gegeven, leerde van
Looy, met hulp zijner vrouw, zich engelsch. Hij bezat toen reeds, als geschenk van
Kloos, een lijvige Shakespeare-uitgave (Leipzic, 1833) en het was met dit exemplaar
dat hij - bij wijze van oefening in het engelsch lezen! - Macbeth vertaalde, een
vertaling, die in 1898 in den Nieuwen Gids is geplaatst.
De oorlog in Zuid-Afrika (1899-1902) hield van Looy sterk bezig. Hevig leefde hij
met de Boeren mee - een paar oorspronkelijke gedichten en twee uit het duitsch
vertaalde ballades geven daarvan blijk.
En toch, altijd en vóór alles bleef hij schilder. Was hij óók aan schrijfwerk bezig,
dan had hij de gewoonte's morgens dadelijk even voor zijn schrijftafel te gaan zitten
en ‘invallen’ te noteeren. En deze gewoonte werd met de jaren sterker, tot dat de
tijd kwam dat hij geregeld in de morgenuren schreef. Maar in de jaren die ons op 't
oogenblik nog bezighouden was nog bijna al het daglicht voor het schilderswerk.
Wel bleek ook toen al hoezeer hij innerlijk leefde met wat hij aan 't schrijven was;
het waren gedachten daaraan die het eerst bij hem bovenkwamen na zijn ontwaken.
Allebé had dus wel gelijk toen hij zeide - reeds terstond na het verschijnen van ‘Een
dag met Sneeuw’ - ‘Nu wordt het gevaarlijk.’ Maar daar wilde hij nooit iets van weten.
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Schilder was hij en zou hij altijd blijven. Vóór het jaar 1900 - toen ‘de Maaier’ werd
geplaatst in het Tweemaandelijksch Tijdschrift - maakte hij in een zomer den maaitijd
mee, liep achter de maaiers aan met een schetsboek en een doosje pastel-krijtjes.
Graag vertelde hij daarvan. Hoeveel krijtjes hij erbij verloren had! Toen hij eens, om
wat rustiger te kunnen werken, een maaier in zijn atelier besteld had, kwam deze
in zijn Zondagsche pak, en ten slotte, na van kleeren verwisseld te hebben, bleek
de man toch niet in staat op het atelier zijn zeis vast te houden, zooals hij het op
den akker deed.
In November 1902 gingen de echtelieden van Looy te zamen op reis, trokken
door Spanje en vervolgens naar Marokko, naar Tanger, waar zij op oudejaarsavond
- in buitenste duisternis - aankwamen. Op reis werden weer verzen geschreven
(sonnetten en Blindeman). Ook het allerlaatste gedeelte van het Tweede Boek der
Wonderlijke Avonturen van Zebedeus schreef van Looy dien winter (bij slecht weer!)
in Tanger. Maar de reislust kwam weer over hem, in April trok het echtpaar van
Tanger naar Fez, een moeilijke en gevaarlijke tocht, waarvan verhaald zou worden
in het boek Reizen. Over Spanje teruggereisd keerden de van Looy's begin Juni in
hun woonplaats Soest weder en thuisgekomen begon hij onmiddellijk te werken (de
wet der tegenstellingen schijnt zich hier te manifesteeren!) aan Nieuwjaarsdag, wel
het minst vroolijke van zijn reeks Feesten, in den 3en druk van dat boek voor 't eerst
opgenomen na verschijning in het ‘Tweemaandelijksch Tijdschrift’ en, afzonderlijk,
als eerste Joan-Blaeu-uitgave; zie de lijst achter dit opstel.
Men bemerkt, in het veelbewogen jaar 1894, toen na negen jaar van samenwerking
de Nieuwe Gids-mannen uiteen gingen, en L. van Deyssel (K.J.L. Alberdingk Thijm)
met Albert Verwey een nieuw tijdschrift begon te redigeeren, het ‘Tweemaandelijksch’
(de latere ‘Twintigste Eeuw’), had van Looy besloten zijn medewerking ook aan het
nieuwe tijdschrift te schenken. Hij bleef echter tevens voor de N.G. schrijven. Later
- men kent de geschiedenis - toen de Twintigste Eeuw als zoodanig ophield te
bestaan en ingelijfd werd in een nieuwe reeks van den Nieuwen Gids, keerde ook
van Looy voorgoed tot deze periodiek terug en werd hij zelfs in de redactie
opgenomen.
Dit belette hem echter niet om ook wel eens iets te zenden aan Albert Verwey
voor diens ‘Beweging’ (‘Zomeravond’, 1905) en om in 1906 Herman Robbers, die
een jaar te voren begonnen was Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift te redigeeren,
de

te steunen o.a. door hem zijn verhaal Reizen ter publicatie af te staan. Dit 2 ‘verhaal
van Marokko’, Reizen, is eerst in '13 als boek verschenen. Het slot van den brief
van Theobald over Fez, daarin opgenomen, werd trouwens eerst in 1911 te Haarlem
geschreven.
Het is hier de plaats om ook eenige vormen van maatschappelijk optreden te
vermelden, waartoe van Looy zich heeft laten
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vinden. In 1905, bij de oprichting der Vereeniging voor Letterkundigen liet hij zich
de benoeming tot vice-voorzitter welgevallen (K.J.L. Alberdingk Thijm was als
voorzitter gekozen) en hij bleef deze functie eenige jaren waarnemen. Bijna
tegelijkertijd koos de vereeniging voor het eerst drie commissarissen om haar
ondersteuningsfonds te beheeren: het waren de algemeen geëerde leden: W.G.
van Nouhuys, Arij Prins en Jacobus van Looy. Met wisselende collega's heeft van
Looy dit - niet altijd gemakkelijk - ambt tot zijn dood toe bekleed. En zoo werd hij
ook in 1905 lid van de z.g. ‘Rembrandt-Commissie’, het lichaam dat de leiding op
sten

zich nam van de feestelijkheden bij de viering van Rembrandt's 300
geboortedag
(1906). Hij was het die (in '05) de Ode aan Rembrandt dichtte, in den
Stadsschouwburg door Willem Royaards en Rika Hopper voorgedragen, en ook
('06) den text der Cantate van Bernard Zweers, voor de huldiging aan den voet van
Rembrandt's Standbeeld op het Rembrandtplein, door Arti et Amicitia op touw gezet.
Inmiddels was in 1903 het boek Feesten verschenen. De eerste uitgave bevatte
o

o

de in den Nieuwen Gids onder dien titel verschenen stukken behalve N IV en N
den

VIII, die later in ‘De Wonderlijke Avonturen’ herdrukt werden. In den 3 druk werd
Nieuwjaarsdag aan de zes andere toegevoegd en kregen deze prozastukken hun
afzonderlijke titels: De zilveren Bruiloft - Het Vuurwerk - Hartjesdag - Moeder's
Verjaring - De Maaier - Nieuwjaar en De Regenboog. Eerst in 1910 verscheen, toen
nog in één deel, het fantastisch-satyrisch verhaal van Zebedeus. ‘Een humoristisch
tijdbeeld’ noemde van Looy het later.
De vertaling van Macbeth was als zoodanig intusschen ook niet alleen blijven
staan. In 1907 volgde Hamlet, vertaald op verzoek van Eduard Verkade, in 1910
Romeo en Julia, opgedragen aan van Looy's zwager en schoonzuster, den Heer
en Mevrouw E.G. Verkade-van Gelder. Hier worden allicht het best (als in één adem)
bij vermeld de later nog gevolgde Shakespeare-vertalingen: Naar het U lijkt (bij
C.A.J. van Dishoeck, 1915) en Midzomernachtsdroom, dat in de ‘Wonderlijke
Avonturen’ werd ingelascht.
Het echtpaar van Looy woonde toen allang te Haarlem, van Looy's geboortestad,
o

en wel in het Ripperdapark N . 16, waarheen zij in October 1907 waren verhuisd.
Daar werd, in 1910, de eerste, ééndeelige, uitgaaf van Zebedeus, daar werd ook
Reizen voltooid en als boek uitgegeven (1913). Deze woning echter stond den van
Looy's niet bizonder aan. Zij verlangden naar een echt eigen huis, waar de vele
schilderijen een goede plaats zouden kunnen krijgen, en zoo besloten zij in 1913
tot aankoop (voor afbraak) van een oud huis aan den Kleinen Houtweg in de plaats
waarvan zij een nieuw deden bouwen, geheel naar hun eigen behoeften en smaak.
Een tuintje, 's zomers vol bloemen en vruchten, lag (en ligt nog) erachter.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1931

96
Van Looy's schrijfkamer zag met één groot raam op dat tuintje uit. Het was daar
gewoonlijk, dat hij, in de laatste zeventien levensjaren, zijn intieme vrienden placht
te ontvangen. Het getal dier intiemen slonk langzamerhand. Van Looy trad weinig
meer naar buiten op en maakte geen nieuwe vrienden. Behalve eenige der oude
kameraden, die nog in leven waren, bezochten hem in dat laatste huis vooral P.H.
van Moerkerken, Frans Mijnssen, Arij Prins, G.D. Gratama (de schilder en directeur
van het Frans-Hals Museum) en de schrijver van dit levensbericht. Ook Frank Lateur
(Stijn Streuvels) en Emmanuel de Bom waren er enkele malen welkome gasten.
Een jaar na de vestiging op den Kleinen Houtweg begon de Wereldoorlog. Van
Looy was diep teleurgesteld door de mogelijkheid van deze ontzettende gebeurtenis
en leed er zéér onder. Het was toen dat hij de Nieuwe Bijlagen bij Zebedeus begon
te schrijven, waaruit later het boek Jaapje verzameld zou worden. Het eerste
hoofdstuk van Jaapje, ‘Het Verhevene’ - trouwens al vóór het begin van den oorlog
geschreven - verscheen in Aug. '14 in den Nieuwen Gids, in '15 en '16 volgden al
de andere hoofdstukken, en in '17 begon Jaapje, als boek gedrukt, zijn glorieuze
tocht door de nederlandsche huiskamers. Jaapje werd, eindelijk, het boek dat
iedereen las, dat van Looy populair maakte.
Dat hij zich in die verschrikkelijke oorlogsjaren zoo zeer en bij voorkeur in zijn
jeugd verdiepte, zal wel niemand verwonderen, die zijn aard eenigszins heeft leeren
verstaan. Hoe gaarne vergat hij het tegenwoordige door zich met weemoed en
innigheid in dat eigen doordroomd verleden te verliezen ... èn te hervinden!
Intusschen werd ook telkens wel weêr een andersoortig prozastukje geschreven
- en ook wel eens een gedicht - dat met Jaapje niet te maken had, en als ‘bijlage’
(n.l. bij ‘Zebedeus’) gepubliceerd.
Direkten terugslag van oorlogsgeruchten en oorlogsstemming vindt men o.a. in
het Verhaal van den Provinciaal.
Men denke hierbij ook aan Mistig Weer en Blârenval. In 1922 en '23 ontstonden
de hoofdstukken die het vervolgdeel Jaap vormen. Daarna volgden een paar slechte
jaren, een periode van lichamelijk gesukkel en pijnen. Totdat in '25 de hemel weer
opklaarde en van Looy met blij en dankbaar hart zijn zeventigsten verjaardag vieren
kon. Hoe trof hem dien dag het bezoek van een der Regentessen van zijn oude
Weeshuis, vergezeld door een paar weeskinderen!
In dit, zijn zeventigste jaar verscheen ook eindelijk de complete Zebedeus, met
alle nieuwe en nieuwste bijlagen in drie deelen. Wie het kostelijke boek wenscht te
begrijpen doet misschien het best de Epiloog (achter in het derde deel) het eerst te
lezen.
Met zijn gezondheid scheen geheel zijn oude aard van opgewekt en blijgeestig,
altijd werkend, altijd verwonderd en bewonderend kunstenaar teruggekeerd.
Wederom bracht hij althans een ge-
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deelte van den dag schilderende door - hetzij boven op zijn atelier, hetzij, als 's
zomers zoo vaak, in zijn zonnig tuintje.
Het waren meest bloemen en vruchten, die hij thans schilderde; enkele malen
ook nog wel eens een leuke Haarlemsche straatbengel of een schalksche meid.
Intusschen verscheen nog nu en dan in Nieuwen Gids of Elsevier's Maandschrift
een proza-stukje. Zelf heeft van Looy den bundel Nieuw Proza, die in '29 verscheen,
nog bezorgd - zijn weduwe moest de laatste Jaapverhalen bijeenbrengen en het
boek Jakob samenstellen, dat in '30 verscheen. Het geschiedde echter nog geheel
en nauwkeurig naar de aanwijzingen van den schrijver.
In het late najaar van '29 was van Looy ziek geworden. En na eenigen tijd van
pijn en gesukkel spraken de doctoren Sluyterman en Joosten Hattink van de
noodzakelijkheid eener operatie. Deze leek aanvankelijk zeer geslaagd (21 Dec.),
sten

maar een durende beterschap trad toch niet in, en op den 24
Februari 1930 stierf
Jacobus van Looy in het St. Elisabeth-Gasthuis te Haarlem, waar de operatie had
plaats gehad.
Jacobus van Looy was ook door zijn uiterlijke verschijning, door de letterlijk uit hem
stralende milde menschelijkheid, goedheid en levensvreugde, een zéér bizonder
mensch. Ieder die hem ontmoette kwam onmiddellijk onder zijn bekoring. Wat hij
voor schilderkunst en litteratuur beteekend heeft, de tijden zullen er een oordeel
over vellen; zelf was hij de bescheidenheid in persoon, wat maatschappelijke
verhoudingen betreft te nederig zelfs, en had, ondanks een zeker instinctief, bijna
kinderlijk besef van zijn eigen groote zuiverheid en waarde, geen zéér grooten dunk
ook van zijn prestaties. Hij vond zichzelf geen ‘groot man’. Ik voor mij ben vast
overtuigd, dat op dit punt de tijd hem ongelijk geven zal. Voor mij was hij wel in de
eerste plaats een wezen van wonderlijke, ondoorgrondelijke begaafdheid, een
toovenaar, die al wat hij aanraakte tot schoonheid omschiep.
Aug. '31.
HERMAN ROBBERS.
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Lijst der werken van Jac. van Looy.
voor zoover in boekvorm verschenen:
Proza, Amsterdam, S.L. van Looy, 1889, VIII en 255 blz., geïllustreerd met
reisschetsjes van den schrijver, muziek van A Diepenbrock. In den tweeden druk,
en
1894, werd bijgevoegd: Een hengelaar, in den 3 ook nog: Brugge, Londen, Een
Wandeling, en twee boekbeoordeelingen. De illustraties zijn in de latere drukken
weggelaten.
Gekken (Reisherinneringen uit Marokko), Amsterdam, S.L. van Looy en H.
Gerlings, 1892, IV en 207 blz.
den
Feesten, Amsterdam, S.L. van Looy, 1903, IV en 218 blz. Bij den 3 druk werd
ingevoegd: Nieuwjaarsdag.
Ode aan Rembrandt; tijdzang, Amsterdam, L.J. Veen, 1906.
De Wonderlijke Avonturen van Zebedeus, Amsterdam, S.L. van Looy, 1910, VI
en 342 blz.
Reizen (Reisherinneringen uit Marokko), Amsterdam, S.L. van Looy, 1913, VI en
237 blz., met een voorwoord van den schrijver en acht platen door hemzelf
geteekend.
Jaapje, Amsterdam, S.L. van Looy, 1917, VI, en 256 blz.
Nieuwjaarsdag; geschreven in 1903, voleindigd en herzien in 1916; 104 blz.
gedrukt op Hollandsch papier. (Op blz. 104 staat: Welwillende gave des schrijvers
verschijnt hier voor het eerst ‘Nieuwjaarsdag’ door Jac. van Looy, als eerste boekwerk
van de Vereeniging Joan Blaeu. Letters en initialen van S.H. de Roos). Druk van
Mouton en Co.
De Ar; een berijmd verhaal, 1920, 26 blz., gedrukt op Hollandsch papier. (Op blz.
26 staat: Het berijmde verhaal de Ar is de tweede der Nieuwe Bijlagen tot de
Wonderlijke Avonturen van Zebedeus. Het is gedrukt voor Palladium onder leiding
van J. van Krimpen bij van Scherpenzeel & Co te 's-Gravenhage. Uitgegeven te
Arnhem bij Hijmans Stenfert Kroese & van de Zande.
Jaap, Amsterdam, S.L. van Looy, 1923, VI en 279 blz.
De Wonderlijke Avonturen van Zebedeus, 3 dln, met houtsneden van J.B.
de
Heukelom, Amsterdam S.L. van Looy, 1925, deel I: VI en 299 blz. (2 druk van de
oorspronkelijke uitgave), deel II: VI en 211 blz. (bevat de Nieuwe Bijlagen), deel III:
VI en 247 blz. (bevat de Nieuwste Bijlagen).
Nieuw Proza, Leiden, A.W. Sijthoffs Uitgeversmaatschappij, 1829, 236 blz.
Jakob, Leiden, A.W. Sijthoffs Uitgevermaatschappij, 1930, 204 blz.
Gedichten, A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij, 1931.
Vertaald:
A. de Musset, De Meinacht, vertaald door Jac. van Looy, Amsterdam, S.L. van
Looy, 1892 (II en 14 blz).
Shakespeare's Macbeth, vertaald door Jac. van Looy, Amsterdam, S.L. van Looy,
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Levensbericht van Dr Cornelis Hofstede de Groot
(1863-1930)
Augustus 1929, Schweizerhof te Interlaken. In de veranda zijn mijne vrouw en ik de
gasten van de Groot. Hij heeft het menu zorgvuldig voorbereid, hij overtuigt ons,
dat een bepaalde wijn ons volkomen zal bevredigen, hij geeft zijn orders met de
zekerheid van een stamgast, hij neemt de honneurs waar van de omgeving, welke
voor ons grootendeels nieuw is, en hij doet dat met die bijna omslachtige hoffelijkheid
van een vorige generatie, welke vaak den celibatair kenmerkt, die in den gewonen
doen van dagelijkschen arbeid tegenover zichzelf niet aan plichtpleging gewoon is.
Hij vertelt mijn vrouw van zijn sinds jaren hier doorgebrachte vacanties, hoe hij er
dit jaar een verblijf in Gunten aan had laten voorafgaan, waar zijn zuster en een
oude vriendin der familie zijn gasten waren, omdat hij deze laatste, die zich anders
de weelde van zulk een verblijf niet zou hebben kunnen veroorloven, nog eens op
den Beatenberg wilde laten genieten van de herinneringen van meer dan een halve
eeuw geleden, toen de beide dames daar waren met hem, terwille van zijn slechte
gezondheid. En hijzelfleefde even in die herinneringen mee. Ik luisterde maar half:
mijn gedachten gingen van den lang-opgeschoten, mageren jongen, - ik had eens
een foto uit zijn studentenjaren gezien, - met zijn zwakke constitutie naar den toch
al wel ouden man, die tegenover mij zat. Hoeveel anders reeds dan toen ik hem
voor het eerst ontmoette vóór een kwarteeuw bij mijn intrede in het Haagsche
Historisch Gezelschap, kort na mijn komst in den Haag! Nu met de lange witte haren
tot in den nek, de gelaatshuid wat gelig en slap, ongespannen, de oogen vermoeid
in hun kassen en de zwaar geäderde hand eenigszins nerveus een broodje
kruimelend. Even zag ik de figuur voor mij van den Duitschen professor, zooals
Thoma of Gulbransson ze ons, wat ondeugend, hebben overgeleverd.
Ja, iets daarvan hadt gij altijd wel, de Groot. Ook vijfentwintig jaar geleden,
wanneer ik bij U kwam op die eigenlijk ongezellig-
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volle werkkamer op Heerengracht 5, waar de groote kast met Uw
reproductie-materiaal een heelen wand vulde en waar geen plekje was of het lag
vol met boeken en foto's of ander werkmateriaal; de geerende wanden te
vol-behangen met schilderijen en gijzelf aan het ouderwetsch cylinderbureau, volop
in het werk, veerkrachtig, onvermoeid, steeds bezig, behulpzaam, voorlichtend,
betoogend met dat zekere kortaf lijkende accent van Uw vaderstad, dat tegenspraak
reeds van te voren scheen uit te sluiten. Gij waart toen in de opgaande lijn, de
‘Privatgelehrte’, die zijn eigen weg gebaand had naar internationalen naam,
geraadpleegd van heinde en ver, stamgast van de internationale sneltreinen, die U
naar alle hoeken van Europa voerden, waar maar Uw oordeel over Hollandsche
kunstwerken werd verlangd, en daartusschendoor rustig en systematisch, met hulp
Uwer assistenten, werkend aan het boek, dat Uw standaardwerk geworden is.
Het vroege oud-zijn en vermoeid vindt zijn gereede verklaring in dat gespannen
leven, dat voortdurend alle geestelijke en lichamelijke krachten eischend bedrijf.
Maar dat, nog geen jaar na deze Zwitsersche vacantie, de ineenstorting reeds
komen zou, kon ik toen niet denken. Zij overviel allen, ook die hem nader stonden,
al hadden hen zijn vermoeide trekken, zijn meer gebogen rug en bezwaarlijker gang
met zorg vervuld. Want aan de Groot denken, was denken aan werken, aan actie,
aan alles eerder dan aan rust, rust voor goed. Wie van ons, die hem min of meer
geregeld zagen in zijn eigenlijk werk, had niet nog levendig in herinnering een
bespreking, een afspraak, een overleg of wachtte op de beraming van een
samenkomst op een toevallig nog open dag op zijn reeds lang te voren volgeschreven
agenda. Maar als wij 't achteraf overdenken, rijst het vermoeden, dat hijzelf wel
gevoeld heeft, de laatste jaren, dat het niet zoo héél lang meer zou gaan. Tot zijn
vrienden sprak hij veel over afmaken, voltooien van dit of van dat. En de behoefte
daaraan deed hem van zijn slechts in schijn stoer lichaam te veel vergen, zijn taaie
krachten sloopen. Zich steeds minder rust gunnend, waar hij daaraan méér behoefte
had, heeft hij zichzelve opgebruikt tot op het laatste. En, zooals het bij dezen
werkzame wel typisch moest zijn: midden in den arbeid is hij gevallen: ‘In 't harrenas’
en ‘met krijgsmans eer’.
den

Cornelis Hofstede de Groot werd den 9 November 1863 te Dwingelo geboren
als oudste zoon van ds Corn. Philippus Hofstede de Groot en Catharina Dorothea
Star Numan, Groningers beide en professorskinderen. Grootvader H.d.G. had in
een lang en vruchtbaar professoraat in de Godgeleerdheid zich een eigen plaats in
de Nederlandsche theologische wereld veroverd als militante leider der zoogenaamde
‘Groningsche richting’. ‘Hij was een van die naturen, die al wat zij meenen, vurig
meenen, die zich nauwelijks kunnen voorstellen, dat een ander het te
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goeder trouw met hem oneens is ... vatbaar voor den stoutsten moed en voor de
grootste inconsequentie en zelfbedrog’. Grootvader Star Numan, verknocht leerling
van denzelfden Utrechtschen filosoof van Heusden, wiens invloed op de theologie
van H. de Groot zoo groot is geweest, miste het scherp omlijnde en militante van
de Groot, maar hij overtrof hem wellicht nog in paedagogische toewijding. Ondanks
vurig beleden overtuigingen, had hij een sterken arkeer voor stelselzucht en
partijschap, en zoo blijft er iets vaags in zijn geestelijk beeld, dat aan het wat zwevend
idealisme, het enthousiasme van hart en gemoed van zijn leermeester verwant is,
wiens ‘weekheid’ tijdgenooten als Thorbecke, Geel en Cobet niet aanstond.
Ondanks de verwardheid, die zijn college's soms kenmerkte, was Star Numan
een bemind leeraar van wiens belezenheid en rijke bibliotheek velen profiteerden,
een fijne geest, wiens herinnering te spoedig vervaagde toen hij reeds in 1857
1
plotseling stierf.
Met beide grootvaders had de Groot zeker karakteristieke eigenschappen gemeen.
Het werkzame van beiden, maar de richtinggevende kracht en de volharding zeker
van vaders kant. De kunstbelangstelling en -liefde kwamen wel van de Numans,
maar dan zeker niet in de eerste plaats van den grootvader, maar van de
grootmoeder. Een echte Groningsche was deze Jonkvrouwe Van Swinderen, ook
een der meest ontwikkelde en hoogstaande vrouwen van haar tijd, werkelijke kenster
van kunstzaken ook. Naast deze oudere generatie is de kracht der jongere, vader
2
en moeder, veel minder beteekenend.
Cornelis' vroegste herinneringen aan het ouderhuis gingen terug tot de pastorie
te Kampen.
Het niet altijd gemakkelijke predikantsbestaan, met een in weinige jaren reeds
betrekkelijk groot gezin, in den engen kring van een conservatieve, kleine stad, kon
den vader, die iets van de dadendrift van den Groningschen professor in zich had,
zonder diens sterk blijmoedigen trek, vaak benauwen; der moeder, van fijner
structuur, kostte het vaak meer van haar krachten dan waartegen haar zenuwen
bestand waren. Er kon daardoor soms een gebrek aan evenwicht zijn in de leiding
van het gezin, dat niet naliet invloed te oefenen op de geestesgesteldheid van den,
evenals zijn grootvader, sterk impressionabelen Cornelis, aan wiens jeugd het een
trek gaf van zorg en ernst, waartoe de aanleg er was bij den vroegrijpen, leergierigen
knaap met zijn zwakke constitutie. In de kinderspelen met zijn zusters en den kring
hunner vriendinnen en vrienden was hij de meester en nog liever

1
2

Zie voor deze karakteristieken: Huizinga in het Gedenkboek der Groningsche Academie.
Minstens even belangrijk was die van de kunstzinnige zuster zijner moeder, de ook hier na
te noemen tante Anne Willem Star Numan. Zie o.a. de noot blz. 103.
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de predikant. De motto's in een klein dagboek of de aanhalingen in zijn brieven
naderen een bepaalde vrome sfeer, welke echter in een predikantsgezin zeker niet
vreemd gevonden kan worden.
Het verhuizen naar de Universiteitsstad Groningen, toen de vader er in 1878 tot
een professoraat werd geroepen, zou op den duur tot een wat gemakkelijker
levensstijl hebben kunnen voeren. De verwantschap, door de Star Numans, aan de
van Swinderens en daardoor weer aan den kring der in de provincie den toon
aangevenden landadel eenerzijds, het voor de hand liggend contact met de
professorenfamilies van zoo velerlei slag anderzijds, hadden den huiselijken druk
en ook den engen ban van het kleinsteedsche kunnen verlichten of verbreken, ware
het niet, dat de onverwachte dood van den jongen professor reeds 6 jaren na zijn
optreden het achterblijvende gezin in groote zorgen zou doen komen.
Intusschen heeft voor Cornelis deze jeugd temidden van het troepje sterk aan
elkander gehechte zusters en broers niet heel lang geduurd. In het najaar van 1874
kreeg hij een zware bronchitis en daar men ernstige gevolgen vreesde, werd hij
medegenomen door grootmoeder Star Numan, die haar dochter Anne om deze van
een longaandoening te doen genezen naar Arcachon geleidde.
Dit was zijn eerste verblijf buitenslands en al wat hij zag en beleefde - o.a. een
bezoek aan Parijs en daar aan de Louvre - maakte diepen indruk op hem.
In September 1876 kwam hij op het gymnasium te Kampen, in Mei 1878, na de
verhuizing naar Groningen, op het gymnasium in die stad, maar in 1880 moest hij
weder, om der wille van zijn zwakke longen, naar het Zuiden. De reis, - met zijn
oudste zuster en onder de hoede van dezelfde tante, - ging langs den Rijn en door
1
Zwitserland, waar het gezelschap geruimen tijd op den Beatenberg verbleef en
eindigde in Arcachon, waar de Groot leerling van het gymnasium St. Elme werd.
Het was voor zijn ontwikkeling een jaar van bijzondere beteekenis; zijn omgang met
Fransche en Engelsche medeleerlingen, de grootere zelfstandigheid bij zijn werk,
zijn catechisaties bij den Protestantschen predikant, bij wien hij in het voorjaar van
1881 werd aangenomen, dat alles maakte den begaafden knaap vroeg rijp. Dit
kwam hem te stade toen bleek, dat het niet geraden zou zijn hem, na zijn terugkeer,
weer in Groningen op het gymnasium te doen, daar voor zijn gezondheid buitenleven
en niet studie werd aanbevolen. De opleiding voor tuin- of boschbouw leek het meest
gunstig, maar tenslotte werd bedacht om hem bij de familie Rückert op het landgoed
Neuses, een half uur buiten Coburg, te laten wonen en vandaar uit het gymnasium
in die stad te doen bezoeken. Zoo kreeg hij buitenleven en studie tevens.

1

Het was dit verblijf, met welks herinneringen zijn zomer 1929 werd vervuld.
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Dit verblijf op Neuses, waar het milieu hem aantrok, waar het verkeer met intellectueel
hoog staande Duitschers zijn reeds veel vragenden geest bevredigde, en waar
bovendien groote wandelingen in de historisch en kunsthistorisch interessante
omgeving zijn daarvoor steeds sterker belangstelling prikkelden, begon reeds richting
1
te geven aan zijn leven. Bij een bezoek aan Bamberg bijv. behoorde een
bestudeering van den Dom, zóó, dat hij eenige onjuistheden opmerkte in Baedekers
beschrijving. En dit gaf hem dan weer aanleiding tot een correspondentie met den
uitgever. Vandaar dateerde dus reeds zijn medewerking aan de reisboeken, die
vrijwel levenslang heeft geduurd. Bij een klasgenoot logeerde hij in een
Paaschvacantie in Neurenberg, een latere vacantie bracht hem zelfs te München,
vanwaar hij zijn eerste berichten stuurde naar de Nieuwe Rotterd. Courant, - ook
een relatie voor het leven. Het honorarium voor dit werk maakte het mogelijk de reis
uit te strekken tot Tirol. Bij de reizen naar en van Groningen nam hij telkens een
andere route, om, - zij het ook slechts door de grootste zuinigheid, - kunsthistorische
studies te maken; Hildesheim, Brunswijk, Cassel werden zóó bezocht. Hij reisde
zoo goedkoop mogelijk, overnachtte op stations, leefde op brood. Het was hem
trouwens, - tijdens het reeds vermelde verblijf te München, - duidelijk geworden,
dat de kunstgeschiedenis het vak was, waarin hij studeeren wilde, en, ondanks de
bezwaren, die men er thuis tegen had, ging hij daar steeds energieker op af. Na het
eindexamen te Coburg vertrok hij, om geen tijd te verliezen, terstond naar Leipzig,
waar hij zich onder Springers leiding stelde. Het zou echter anders uitkomen. Eind
Juli 1884 kreeg prof. Hofstede de Groot een ernstige beroerte, en in het begin van
Augustus kwam het einde: de zoon moest thuis komen, en de mogelijkheid van
studie in Duitschland in een vak met zoo weinig ‘toekomst’ was afgesloten. De
financieele zorgen van het achtergebleven gezin, - geheel afhankelijk van
grootmoeder Star Numan en van hare, met beslistheid vastgehouden begrippen
omtrent ‘gepaste’ zuinigheid, - waren groot. Cornelis was gedwongen zoo spoedig
mogelijk voor een betrekking klaar te komen: hij ging over tot de oude letteren.
Ook voor den armen professorszoon had het studentenleven nog tal van
genoegens, maar zijn ernst hield toch de bovenhand. Zijn jaargenooten vonden
hem wat pedant, maar de ouderen zagen wel wat er in zat en voor jongeren was
hij in menig geval een steun. Het werk echter was hoofdzaak, maar het be-

1

Reeds in 1883 correspondeert hij met zijne tante Anne over studie in deze richting. In een
merkwaardigen brief van haar (Nov. '83) geeft zij hare bezwaren en stelt zij de vraag: ‘niet
om U te ontmoedigen, maar om U van den beginne af voor het rechte standpunt te plaatsen’:
‘ik weet niet hoe groot (bij u) de kracht zal wezen die van binnen naar buiten werkt, m.a.w.
hoeveel originaliteit gij bezit’.
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vredigde hem niet: Halbertsma's opvattingen waren, naar zijn meening, bij die der
Duitsche classici achter en bovendien, ondanks zijn harde werken kon hij, wat hij
toch noodzakelijk achtte, de kunsthistorische studie niet bijhouden. Eindelijk kon hij
gedaan krijgen, dat hij overging naar Leiden, waar Hartman met hem repeteerde
en waar hij zijn candidaats deed.
Die mislukking in Groningen was niet alleen het gevolg van verschil van opvatting
met Halbertsma, maar meer van een algemeene crisis, waarin hij het doel van zijn
leven met zich zelf uitvocht. Kunstgeschiedenis studeeren, omdat daarheen hart
en geest hem trokken, wilde hij niet opgeven. Maar het kostte hem veel, niet alleen
den strijd met wijze familieleden, die een studie afkeurden, welke weinig uitzichten
opende; ook den strijd met zichzelf, toen hij zich bewust werd, dat deze keuze hem
zou verbieden het lot van het Duitsche meisje, dat hij had liefgekregen, te binden
aan de onzekerheden, die hem wachtten. De onuitgesproken liefde is door het
straffe bevel van den plicht onuitgesproken gebleven, toen eenmaal de beroepskeuze
1
gedaan was, en eindelijk, door de hulp van den, - met moeite en klem door den
volhardenden neef overtuigden, - oom Star Numan, grootmoeders verzet was
gebroken. Voor één jaar studie te Leipzig - in 1889 - werd 800 gld. toegestaan: de
grootste zuinigheid was daardoor geboden; de Groot probeerde door schrijven in
de N. Rotterdammer en in enkele tijdschriften bij te verdienen, verkocht zijn
postzegelverzameling, spaarde op zijn levensonderhoud, kwam vermagerd en
uitgehongerd thuis, maar met als uitredding, zijn benoeming tot tijdelijk
wetenschappelijk assistent aan het Prentenkabinet te Dresden, waar hij 20 Oct.
1890 in functie trad. 1500 Mark Jahresgehalt! Het was niet veel, maar het was een
begin, het was tegenover de Hollandsche familie het bewijs bovendien, dat het vak
ook tot een geregeld ‘baantje’ leiden kon! Toch heeft hij nog even geaarzeld: hij
wilde zich eerst overtuigen, dat hij zijn Nederlanderschap niet behoefde prijs te
geven; maar toen dat niet gevergd werd, kon hij er zich geheel aan geven. Hij vond
er Woermann, Max Lehrs, - met wien hij zeer bevriend werd, - von Seidlitz; hun
omgang, vriendelijkheid en vooral hun wetenschappelijk verkeer, hebben zéér veel
voor hem beteekend. Merkwaardig genoeg is, wat de Groot trok, aanvankelijk vooral
de bouwkunst geweest; zijn wandelingen en reizen golden in de eerste plaats deze
2
en ook de kunst der oudheid, waartoe zijn klassieken-studie hem had ingeleid; de

1
2

In een zeer gedocumenteerden, belangwekkenden brief d.d. 7 Aug. '89.
Hij verloor deze toch nooit uit het oog. Toen na den Oorlog de onderhandelingen tusschen
het Rijk en prof. v. Bissing omtrent een hoogleeraarschap waren mislukt, en daardoor de
kans verdween diens verzameling Egyptische kunst voor ons land te verkrijgen, was hij het,
die dr. Lunsingh Scheurleer over het geval sprak met het gevolg, dat prof. v.B. tot buitengewoon
hoogleeraar te Utrecht benoemd werd vanwege de Haagsche Acad. v. Beeld. Kunsten, en
dat zijn collectie naar Nederland kwam. De Acad. v.B.K. benoemde H. de G. tot curator van
dezen leerstoel. Dit is mede een bewijs voor het feit, dat zijn belangstelling veelzijdiger was
dan menigeen meende.
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musea van schilderijen werden zeker niet verwaarloosd; de Groot's wetensdorst en
zijn wensch de met zooveel moeite en ontbering mogelijk geworden reizen ten volle
te benutten, zorgden daarvoor. Tijdens het verblijf te Leipzig had zich echter de
wenschelijkheid van een andere specialiseering aan hem opgedrongen, en vóór de
keuze van het onderwerp zijner dissertatie was de beslissing gevallen. Daarbij
hadden ook invloeden van buiten een rol gespeeld; dat was de aandrang van den
meestgezienen en door de Groot zeer vereerden vakgenoot in Holland, A. Bredius.
Reeds vóór zijn vertrek naar Dresden was de Groot in aanraking gekomen met
Bredius, zij het ook min of meer vluchtig; tijdens zijn verblijf daar echter was er een
briefwisseling ontstaan, die tot nadere kennismaking had geleid, waarbij van Bredius
de aansporing kwam om zich vooral op de studie der zeventiendeeeuwsche
Hollandsche schilderkunst toe te leggen. De specialiseering paste bij de Groots
aard en naar al het vaderlandsche trok zijn hart in de eerste plaats. Er is in zijn
correspondentie telkens en telkens sprake van, hoezeer het hem een behoefte is
Nederlandsche belangen te dienen; het te kunnen doen met het vak, dat zijn liefde
had, kon niet anders dan hem welkom zijn. De dissertatie, welke hij voor zijn Leipziger
promotie onderhanden nam: de behandeling van Houbrakens beteekenis voor de
kennis der Hollandsche schilderschool, bracht hem midden in het speciale gebied.
Men kan zich de Groots persoon en werk te Leipzig en Dresden, zijn
arbeidzaamheid, zijn relaties met allen, die zich voor dezelfde zaken interesseerden,
niet licht tè levendig voorstellen. Zijn manier van werken, zijn reeds spoedig groote
feitenkennis, zijn scherpe opmerkingsgave, zijn onvermoeidheid boezemden velen
vertrouwen in. Reeds uit deze dagen dateert de opdracht tot het maken van den
catalogus der ‘Sammlung Schubart’ te München (eerst in 1894 verschenen); ook
de geregelde medewerking aan de N. Rotterdamsche Courant; ook het nauwe
contact met Baedeker, in wiens opdracht even later, in 1893, de eerste reis naar
Engeland gedaan werd, waar in één maand niet minder dan 24 particuliere
verzamelingen werden bezocht en voor een nieuwen druk van het reisboek bewerkt.
De hierachter opgenomen ‘lijst van geschriften’ doet zien, dat dit niet het eenige
was. Het was bij de bestudeering te Dresden, dat een schilderij met ‘Janssens’
geteekend, hem op het spoor bracht van den de Hoogh-leerling P. Janssens Elinga,
aan wien hij ook de bekende
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de Hooghs in München en in Frankfort toeschreef. Hij had het succes, dat zijn aan
Bode en Bredius voorgelegde meening door beiden terstond werd aanvaard. Bredius
schreef hem erover met groote warmte. Hij deed meer; kort erop vroeg hij de Groot
met hem te komen samenwerken aan het Mauritshuis; dit werd met beide handen
aangegrepen en begin Augustus 1891 trad hij in functie als onder-directeur, hetgeen
hij tot November 1896 blijven zou.
De samenwerking dezer beide bijzondere mannen gedurende vijf jaren is voor
de ontwikkeling der Nederlandsche kunstgeschiedenis van buitengewone beteekenis
geweest. Beiden bezielde een evengroote liefde voor de oude Nederlandsche
schilderkunst, een toewijding aan hun werk, die een overgave van hun gansche
persoon natuurlijk maakte. Wonderwel vulden zij elkander aan. Voor de Groot, wiens brieven naar huis getuigen van groote bewondering voor Bredius' kennis,
smaak, scherpzinnigheid en juisten blik, - is het vóór alles nog leertijd, het zich
vormen van een methode, het verrijken van zijn materiaal. Hij ziet veel, reist, soms
in opdracht, soms op uitnoodiging van Bredius - o.a. naar Spanje - en profiteert van
het levendig verkeer zoo persoonlijk als in geschrifte, dat Bredius met al degenen
verbond, ook buiten onze grenzen, die belangstelden in de vraagstukken, welke
met de kennis van onze oude vaderlandsche kunst samenhingen.
Bredius en hij vulden elkaar aan, zeker, maar dat niet alleen door hetgeen beiden
gemeen hadden, maar ook door datgene, waarin zij van elkaar verschilden.
Dit verschil heeft, in latere jaren, scheiding gebracht, moest scheiding brengen,
hoezeer dat ook voor de wetenschap, die zij beiden met toewijding en overtuiging
dienden, te betreuren mocht zijn. Immers het was een verschil in aanleg en in
karakter en voor de kennis van de Groot is het noodig de tegenstelling, die in zijn
leven zulk een rol gespeeld heeft, hier te schetsen.
De Groot was, en bleef zijn leven lang, de adept van het negentiende-eeuwsche
geloof in de wetenschap. Het feitelijke en experimenteel vastgestelde ging bij hem
boven alles. Als men het tegen het eind van zijn leven opgestelde boekje
‘Kunstkennis’ leest, vindt men dat door hemzelf bevestigd: het kunstwerk wordt
daarin beschouwd als een praeparaat gelijk elk ander, waarvan de wetenschapsman
onbevooroordeeld en onbewogen de samenstelling en eigenschappen kan
vaststellen. Het kon een rekensom zijn.
Dat het object van deze wetenschappelijke onderzoeking het product was van
een geestelijk proces bij bijzonder, - en vaak afwijkend, - aangelegde menschen,
wist de Groot natuurlijk ook wel en hij heeft ongetwijfeld ook, - de brieven aan zijn
oom Star Numan, waarin hij de keuze van zijn vak bepleitte, leveren er het bewijs
van, - van de kunstwerken genoten, hij heeft daarin
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schoone kleur, volmaakte teekening, fijne afwerking, rijke compositie, oprecht
bewonderd, en hij kon, door zijn groote kennis en door zijn speciaal geoefend oog
ook anderen die schoonheden wel aanwijzen en duidelijk maken.
Maar hij heeft nimmer de subtiele verrukkingen, de heilige dronkenschap van den
scheppenden kunstenaar dóórvoeld, noch in de intuïtie bij den wetenschapsman
geloofd. En naarmate hij ouder werd, werd hij zoodoende steeds meer de gevangene
van zijn methode, waardoor de afgeslotenheid voor deze integreerende elementen
der kunst eer toenam dan verminderde. Vooral voor hen, die de gelegenheid misten
van een meer persoonlijk contact, - in welk contact de ernst van wat de Groot zijn
aesthetisch oordeel achtte duidelijk worden kon, - werd de Groot zoodoende steeds
meer de rekenmeester.
Anders Bredius, die in den grond dezelfde wetenschappelijke methode toepaste,
maar die minder systematisch, minder documentair van aanleg, de soepelheid bleef
behouden, en die als hartstochtelijk muziekbeoefenaar juist voor de innerlijke
kunstenaarsbelevingen openstond. Zoo kon de Groot tenslotte toch, bij alle
waardeering, wat hij het ‘dilettantische’ in Bredius achtte niet verdragen, terwijl deze
van den schoolmeester in de Groot kriebelig werd. Er was nu eenmaal tusschen
den jongen, gefortuneerden patriciër en man van de wereld en den armen,
puriteinschen domineeszoon met Groningsche stijfheid een slechts zeer moeilijk te
overbruggen afstand. Slechts tijdens het eerste élan met het gezamenlijke belangrijke
werk was mogelijk geweest wat eigenlijk onbestaanbaar heeten moest.
Maar dat eerste élan heeft dan toch ook inderdaad veel goeds opgeleverd. Niet
alleen voor de bestudeering der Nederlandsche schilderkunst, - voor scheiding en
schifting in menige verzameling, voor verscheidene artikelen, meest in Oud Holland,
door het op touw zetten van de onder de Groots leiding geplaatste serie
Quellenstudiën zur Holl. Kunstgeschichte, welke door de uitwerking van zijn
dissertatie over Houbrakens Groote Schouburgh geopend werd, door tal van
adviezen voor aankoopen en herstellingen, - maar ook voor het Mauritshuis zelf,
waarvan hij - als medewerker van Bredius - met dezen den catalogus maakte, waar
hij de bibliotheek organiseerde en dat tengevolge van de zoo eminente leiding van
deze beide beste kenners onzer schilderkunst, de vooraanstaande positie kreeg,
die het sedert heeft ingenomen. Wat bij het Rijksmuseum in deze periode en nog
jarenlang ontbrak, had het kleine en overzichtelijker Museum in ruime mate en dat
maakte de voorsprong ervan nog grooter.
Langer dan eenige jaren heeft echter deze samenwerking niet geduurd. In 1895
werd de Groot door Philip van der Kellen, den Directeur van 's Rijks Prentenkabinet
te Amsterdam, gepolst of hij bereid zou zijn diens opvolger te worden. De Groot
aarzelde
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niet: dit was juist iets voor hem, een levenspositie bovendien. Niet dat hij aan het
laatste allereerst dacht. Had hij niet kort tevoren een aanbod afgeslagen, dat véél
voordeeliger was, namelijk dat van een groot Londensch kunsthandelaar om tegen
hoog salaris voor hem te reizen en in te koopen? Wat hem lokte was dit: Aan het
Prentenkabinet was werk te doen: het had een rijk bezit, door den voortreffelijken
kenner van der Kellen op oordeelkundige wijze belangrijk uitgebreid. Maar van der
Kellen had noch gevoel voor organisatie, noch eenige belangstelling voor het publiek.
1
De verhalen die daaromtrent de ronde deden, grensden aan het ongelooflijke.
Daarin verandering te brengen en het te kort aan te vullen, was een voor de Groot
aantrekkelijk programma. De gedachte, dat van der Kellen-zelf hem tot opvolger
2
wenschte, opende bovendien de perspectief op een samenwerking ten bate van
de verzameling, waarvan de Groot zich veel, ook voor vermeerdering van eigen
kennis, voorstelde.
De uitkomst heeft anders geleerd. De twee jaren van de Groots beheer hebben
hem vrijwel niets dan ongenoegen verschaft. Het is niet gemakkelijk over het
3
gebeurde een oordeel te vormen: wij zijn slechts door de partijen-zelf ingelicht. Zie
ik het goed, dan heeft de Groot de tactische fout gemaakt van te grooten ijver bij
het aanvatten van de reorganisatie van het kabinet, waar het omnium consensu
een ‘Janboel’ was, en daardoor van der Kellen, - zenuwpatiënt bovendien -, zóó
geprikkeld, dat deze de aanvankelijke medewerking in tegenwerking omzette en
4
daarvoor een gewilllig oor vond bij Victor de Stuers, wiens aard ook al weinig
overeenkomst vertoonde met dien van de Groot, die reeds terstond begonnen was
met hand en tand zijn directeurspositie tegen de bemoeizucht van den almachtigen
referendaris te verdedigen. Wie de Groot en de Stuers gekend hebben, kunnen zich
de conflicten, en wellicht ook de weinig verkwikkelijke manier, waarop zij werden
uitgevochten, vóórstellen. Van de zijde van de Groot was het een voortdurend pogen
om, soms met behulp van tamelijk vergezochte tekstinterpretatie, zich aan den greep
van den chef te onttrekken. Diens machtswellust was trouwens soms tergend. Een
staaltje uit vele: De heer de Stuers liet bijvoorbeeld teekeningen, die in Amsterdam
in veiling zouden komen, naar den Haag zenden, zocht daar - met den heer

1
2
3
4

Releveeren wij het ééne feit, dat van der Kellen het kabinet voor bezoek sloot in de dagen,
dat een internationaal Kunsthistorisch Congres in Amsterdam zijn zittingen hield.
In werkelijkheid was v.d.K.'s houding zéér dubbelzinnig: op het laatste oogenblik had hij een
anderen candidaat gesteund, maar de G. wist dat niet.
Zie de Groot's brochure: ‘Mijn beheer van 's Rijks Prentenkabinet’.
De benoeming van H.d.G. had plaats tegen het advies van den wegens ziekte afwezigen
referendaris.
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van der Kellen - uit, wat hij meende, dat voor het Prentenkabinet van belang was,
en gaf dan aan een derde last om op de veiling te koopen, met de mededeeling aan
de Groot om van zijnentwege niet op die nummers te bieden. Het is begrijpelijk, dat
de Groot deze behandeling niet in overeenstemming achtte met de wetenschappelijke
verantwoordelijkheid, die hij op zich genomen had. Toen na deze en dergelijke
gevallen zijn protesten niet hielpen, richtte hij zich eerst tot Minister van Houten om
een juiste afbakening van de bevoegdheden van den Directeur en den Referendaris
vast te stellen en toen die in het regime-de Stuers geen verandering wenschte te
brengen, besloot de Groot zijn betrekking neer te leggen. De politieke
omstandigheden, die het aftreden van Minister van Houten waarschijnlijk maakten,
deden hem echter dit besluit opschorten in afwachting van de mogelijkheid, dat van
Houten's opvolger de zaak anders zou inzien. Maar toen ook minister Goeman
Borgesius den Referendaris in het gelijk stelde, vroeg de Groot in 1898 eervol
ontslag, ingaande 1 Juli.
Hij meende, dat daarmede deze moeilijke periode voorgoed was afgesloten. De
onbemiddelde man van wetenschap had het offer van de betrekking gebracht aan
de hooge opvatting van zijn taak. Hij had dit ook waardig gedaan, zonder eenigen
ophef, hij had zelfs zijn ontslag-aanvrage niet gemotiveerd, en ook elders geen
verklaring ervan gegeven. Maar toen bij de behandeling der Begrooting ook zijn
ontslag ter sprake kwam, meende hij toch te moeten spreken; in de N. Rotterd.
Courant (20 Dec. 1898) gaf hij een volledige uiteenzetting, waarbij hij den heer de
Stuers niet spaarde.
Den tegenaanval vond men in het Jaarverslag over 1898 van den heer van der
Kellen, (die het directoraat van het Prentenkabinet weder had aanvaard), waarin
deze een aantal beschuldigingen uitte omtrent de Groot's ‘wanbeheer’ van het
Kabinet. Toen dit verslag einde 1899 uitkwam, haastte de Groot zich om in een
brochure ‘Mijn beheer van 's Rijks Prentenkabinet’ de beschuldigingen stuk voor
stuk onder de loupe te nemen en de ongegrondheid ervan aan te toonen. Dat hij
daarbij den heer van der Kellen, dien hij o.a. kwade trouw verweet en ook
gegriefdheid over het feit, dat de Groot van der Kellen's neef ongeschikt geacht had
voor onderdirecteur van het Kabinet, vrij fel te lijf ging, mag niet verwonderen. Maar
prettig is de lectuur niet: de Groot miste de gave om een polemisch stuk van het
karakter van ‘Rechthaberei’ vrij te houden, en dit heeft in dit geval, - en vaak in
andere, - de kracht van zijn betoog geschaad, ook al is men geneigd te gelooven,
1
dat, zooals hier, het gelijk althans materieel aan zijn kant was.
Intusschen had de Groot reeds zijn weg gevonden; nu de

1

Formeel kon de minister wel niet anders doen dan hem ongelijk geven.
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1

ambtenaarsloopbaan - althans in Nederland - voor hem was afgesloten, was slechts
publicistisch werk voor hem over. Het viel hem niet moeilijk het te vinden. Immers
de roep van zijn bekwaamheid en rustige werkkracht was reeds ver doorgedrongen.
De in 1894 verschenen catalogus van de Sammlung Schubart te München was in
'96 gevolgd door een van de Hamburgsche verzameling Glitza. Op advies van Fruin
had in 1897 de Koningin-Regentes hem het kunstonderwijs van de jonge Koningin
opgedragen, een vereerende taak, welke hij met buitengewone toewijding vervulde.
In hetzelfde jaar was de samenwerking met Bode begonnen aan het standaardwerk
over Rembrandt, dat in 1904 compleet zou zijn. In 1898 was hem, - de eer kwam
hem toe - het secretariaat van de groote Rembrandt-tentoonstelling te Amsterdam
opgedragen. Zijn catalogus, in 1899 door een, in drie talen toegelicht, groot prentwerk
gevolgd, toonde groote kennis en belezenheid. In het Historisch Gedenkboek: Een
halve Eeuw 1848-1898, bij de kroning der Koningin uitgegeven, schreef hij het
hoofdstuk ‘Kunstverzameling en Kunstwetenschap’; in den feestbundel voor H.C.
Rogge publiceerde hij (een aardige vondst!) het schilderij van Mijtens in het Museum
te Rennes, voorstellende ‘de Trouw van den Grooten Keurvorst met Louise Henriette
van Oranje’; in 1899 begon de samenwerking met Lippmann voor de uitgave van
Rembrandt's teekeningen; aan Pieter Saenredam's schilderijen en teekeningen van
Utrechtsche Kerken had hij een publicatie gewijd en nog in 1900 verscheen zijn
‘Verzeichniss der Gemälde in der Grossherzoglichen Gemälde-Galerie’ te Mannheim.
Voeg daarbij de reeks van kortere en langere artikelen, meest over Nederlandsche
meesters vooral in Oud Holland, in het Repertorium für Kunstwissenschaft, in de
Ned. Spectator, zijn talrijke boekbesprekingen in laatstgenoemd blad en in de N.
Rotterd. Courant, dan kan men gerust zeggen, dat hij bij zijn verlaten van het Kabinet
niet met leege handen een plaats innam in de wereld der wetenschappelijke
publicistiek. En dat hij eenige jaren later, in 1906, bij de Rembrandtherdenking met
Bredius, Bode, Veth en Michel door de Amsterdamsche Universiteit met een
eere-doctoraat onderscheiden werd, was welverdiend en voor ieder vanzelfsprekend!
De samenstelling van den Rembrandtbijbel - als onderdeel der Rembrandtfeesten
- hem opgedragen (Veth trok zich om zijnentwil terug, waarvoor de Groot hem steeds
2
dankbaar was), was een door hemzelf niet minder geapprecieerde onderscheiding.
De door mannen als Bode en Lippmann gewenschte medewerker voor hun uitgaven
over Rembrandts

1

2

Hij is in dien tijd door Bode gepolst of hij directeur van het Museum te Brunswijk wilde worden;
het had het onoverkomelijke bezwaar van het verlies van het Nederlanderschap, al had hij
er - als rehabilitatie na de Amsterdamsche geschiedenis - wel ooren naar gehad.
Zijn protestantsche overtuiging speelde daarbij zeker een rol.
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schilderijen en teekeningen mocht zich immers verheugen in een internationalen
naam, zijn oordeel in kwesties van attributie begon te gelden, naast dat van ouderen.
Zijn reizen verruimden niet alleen zijn blik, zij vermeerderden zijn kennis en het
aantal zijner relaties. Waar hij ze vaak op verzoek van verzamelaars of kunstkoopers
ondernam, brachten zij hem bovendien financieele baten, welke gestadig toenamen.
Dit geval is - ook afgezien van de Groots aandeel erin, - een interessant
tijdsverschijnsel. De handel in oude kunst namelijk ontwikkelde zich in de laatste
jaren der vorige en het begin dezer eeuw, ook doordat de kunsthistorische
belangstelling zooveel meer op den voorgrond trad, op levendige wijze: maar de
strenge, wetenschapplijke kritiek op toeschrijving en qualiteit der oude kunstwerken,
door Bode, Bredius, de Groot en de hunnen geoefend, had tegelijkertijd een
onzekerheid geschapen, welke niet anders kon worden weggenomen, dan door de
verklaring van een der critici, dat een bepaald kunstwerk inderdaad was, waarvoor
het werd uitgegeven. Een dergelijke verklaring werd zoodoende voor den handel
geld waard. De Groot, die er hoofdzakelijk van leven moest, achtte het niet alléén
juist zulke verklaringen te geven, maar ook om voor deze attesten, evenals doctoren
en advocaten voor hun adviezen, betaling te vragen.
Ik raak hier aan een moeilijk onderwerp, dat echter bij de waardeering van de
Groots karakter niet onbesproken mag blijven. Men heeft, - vooral in de laatste jaren
van zijn leven - zijn standpunt sterk afgekeurd. Een der hoofdmotieven van Bredius'
strijd met de Groot lag juist hierin, - daarin vooral vond de persoonlijke tegenstelling,
die ik boven reeds aanduidde, hare uiting. Vooral achter zijn rug werden de Groots
certificaten vaak weinig vriendelijk beoordeeld, en men betrok dat op zijn persoon
en zijn persoonlijke eer.
Volkomen ten onrechte: de Groots rechtschapenheid staat boven alle verdenking.
Hij handelde van een weloverwogen standpunt uit. Maar dat standpunt werd niet
gedeeld door vele anderen. Het is voor de beoordeeling van de Groot noodig ook
hun meening weer te geven.
In beginsel moge, meenen zij, een attest over een kunstwerk niets anders zijn
dan een doktersconsult of een advocaten-advies, dit blijft echter slechts zoo, zoolang
het attest eenvoudig wetenschappelijke beteekenis heeft; het karakter verandert,
zoodra het kunstwerk met attest méér waarde heeft dan het zonder dat zou gehad
hebben, met andere woorden zoodra het attest zelf koopwaar geworden is. Dat
beheerscht ook de wijze, waarop de betaling kan worden beschouwd.
Voor de expertises, welke bijvoorbeeld voor de rechtbank of in een
assurantiegeschil gegeven worden, kan de deskundige op kunstgebied zonder eenig
bezwaar zich laten betalen, evenals alle deskundigen op ander gebied dat laten
doen; de kunsthistoricus kan tegen honorarium een wetenschappelijken catalogus
van een
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collectie samenstellen, hij kan zich laten betalen, wanneer hij een particulier
verzamelaar geregeld adviseert bij zijn aankoopen. Dit zijn alle categoriën, waarbij
door veel moeite en ervaring verkregen kennis financiëele baten kan afwerpen,
zonder dat iemand zich daaraan zal kunnen stooten.
Maar zijn wetenschappelijk oordeel veil geven met de zekerheid, dat het niet voor
een wetenschappelijk of kunstbelang, maar vooral uit winstbejag wordt gevraagd,
met de zekerheid, dat tegen de borst stuitende speculatie met kunstwerken, - dat
wil zeggen met de beste producten van het menschelijk genie, - erdoor wordt
uitgebreid, dat is geheel wat anders. Het gevoel verzet zich ertegen.
De Groot oordeelde of voelde zoo niet: te goeder trouw zag hij de zaak volkomen
intellectueel, en liet geen gevoelsmotieven toe, die hij een vertroebeling van het
zuiver oordeel achtte. Hij redeneerde als volgt: Hij gaf zijn meening tegen een binnen
zekere grenzen vast tarief; niemand was, wanneer hij dáártegen bezwaar mocht
hebben, gedwongen tot hem te komen en naar zijn opvatting was er geen verschil
of een oordeel gegeven werd tien jaar of eenige uren vóór een verkoop.
De hiervóór geschetste tegenovergestelde opvatting wordt thans door steeds
meer kunsthistorici en museumambtenaren gedeeld; de Groot heeft deze nooit
kunnen begrijpen. En dat is toch ook eigenlijk niet vreemd. Hij is begonnen met de
gehonoreerde adviezen van de soort, die ieder geoorloofd acht en daaruit zijn
gaandeweg de andere van grensgeval tot grensgeval gevolgd, totdat de stroom
ervan zóó begon te wassen, dat hijzelf er onder bedolven raakte, en er den kijk wel
op verliezen moest. Op welk oogenblik had hij kunnen zien, dat het over de schreef
ging? Het gevaar lag bovendien niet eens altijd in de betaling als wel in het attest-zelf
en in het geven ervan stond hij niet alleen, niemand minder dan Bode schreef
attesten, die hetzelfde speculatieve effect hadden.
Zie ik wel, dan botsen hier twee beschouwingen: die van de 19de eeuwsche
wetenschap, welke het sentiment en het sociaal gevoel buitensluit en die der 20ste
eeuwsche welke aan gemoedswaarden een grootere plaats toekent en die ook het
maatschappelijk belang in het oog houdt. De Groot was een man van het absolute,
van het entweder-oder; de gedachte, dat omstandigheden het éénmaal juiste tot
onjuistheid zouden kunnen maken, begreep hij niet. Zoo is hij, ondanks kritiek, en
ondanks het verkeerd gebruik, dat hij van zijn attesten zag maken en waarover hij
zich wel beklaagde, met het geven ervan doorgegaan.
De hiervoor geopperde bezwaren golden dus niet het feit, hetgeen men hem ook
verweten heeft, dat bij al deze beoordeelingen ook wel fouten gemaakt of
vergissingen begaan zijn. De Groots methode was zéér degelijk en scherpzinnig,
zijn kennis en geheugen verbazingwekkend, het door hem bijeengebrachte verge-
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lijkingsmateriaal bijzonder rijk en hij ging steeds zéér conscientieus te werk, wie
hem wel eens bezig hebben gezien, weten dat, maar desalniettemin, - hij was
1
werkelijk daarvan zelf wel overtuigd, - bleven vergissingen mogelijk. Tegenover
hen, die meenen dat de Groot niet vlot was in het erkennen ervan, zou kunnen
worden verwezen naar zijn brochure ‘Kunstkennis’ (1927), waarin hij (blz. 39 en
vlg.) zonder omwegen enkele zijner vergissingen verhaalt.
Maar is het billijk over vergissingen allereerst te spreken? Moet men niet eerder
vaststellen, dat het een niet te ontkennen feit is, dat naast de enkele foutieve
oordeelvellingen, waarop natuurlijk licht de aandacht valt, of gericht wordt, ontelbare
gevallen staan, waarin de Groots scherpzinnig oordeel algemeen als afdoende en
juist erkend wordt? Ook zijn expertisewerk heeft in dit opzicht een zéér rijke oogst
opgeleverd; dat mag ieder, die het betreurt, dat de Groot er wel eens te zeer een
bedrijf van gemaakt heeft, nooit uit het oog verliezen: de balans wijst tenslotte toch
een zéér hoog credit-saldo aan, waarvoor dankbaarheid past aan allen, die in onze
Nederlandsche kunst belangstellen. Maar het is niet zijn voornaamste aanspraak
op die dankbaarheid, hij heeft belangrijker, edeler aanspraken. En dat wel door het
feit, dat hij, - ondanks dat zijn expertiseerenden arbeid op zijn tijd en werkkracht
steeds méér beslag legde, en hem tot snelle, vermoeiende reizen drong, onverpoosd dóórging met zijn wetenschappelijk werk.
Na zijn vertrek uit Amsterdam had hij zich weder in den Haag gevestigd
(Heerenstraat 4.) Het waren vooral zijn studies over Rembrandts werk, die hem
bezig hielden: de groote plaatwerken met Bode en Lippmann naderden hunne
voltooiïng of voorloopige afsluiting en in de Quellenstudiën kon het derde deel, de
‘Urkunden über Rembrandt’, verschijnen, terwijl een,

1

Onder die ‘vergissingen’ dient hier herinnerd te worden aan den ‘Lachenden Man’ van Frans
Hals, die, in een proces valsch verklaard en door hem ingekocht werd. Niet om de ongelukkige
historie weder op te diepen, maar wel omdat het geval de Groot zéér hoog lag. Hij was van
de echtheid van het stuk ten volle overtuigd. Zijn brochure ‘Echt of Onecht? Oog of Chemie?’
geeft zijn gronden aan, die echter door zeer weinig vakgenooten werden aanvaard. Het kwam
hun voor, dat de vlotte Hals-imitatie door moderne schilders hem verbijsterde; daarop was
zijn kritische methode niet ingesteld.
Het geval was jammer, omdat het op den voorgrond brengen ervan zijn prestige zéér heeft
geschaad en hij eronder, als onder een onrechtvaardig vonnis, zéér heeft geleden. Had hij
zelf zich minder vast overtuigd getoond, minder militant telkens weer de echtheid staande
gehouden, het zou zijn vrienden hebben verheugd, maar - het parallel-geval van de door
Bode verdedigde Flora-buste bewijst het, - groote kenners hebben het noodlot van één
kardinale vergissing, waaraan zij - en de wereld! - méér aandacht schenken dan aan al de
juiste beoordeelingen die op hun credit staan!
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door Teylers Genootschap met goud bekroonde prijsvraag het licht zag als ‘Die
Handzeichnungen Rembrandts’. Ook ‘Johannes Vermeer en Carel Fabritius’
verscheen in deze periode, maar tegelijkertijd was een ander werk van langeren
adem begonnen: de omwerking, of beter, de volkomen nieuwe bewerking van het
in het Engelsch verschenen werk van Smith: ‘Catalogue raisonné of the Works of
the most eminent Dutch Painters of the seventeenth Century’, nu als ‘Beschreibendes
und kritisches Verzeichnis der Werke der hervorragendsten holländischen Maler
des XVII Jahrhunderts’ uitgegeven. Het is de Groots levenswerk geworden, waaraan
hij tot zijn dood gearbeid heeft en waarvan hij, met de uitgave van het tiende deel,
in 1929, de voltooiïng ook heeft mogen beleven. Voor dit werk vooral nam hij jonge
kunsthistorici als assistent aan. Wilhelm Valentiner was de eerste, en, - misschien
daarom, en omdat hij het meest met de Groot samen het grondleggende werk
gedaan heeft -, hij is in de Groots vriendschap en waardeering steeds de eerste
gebleven. Waarmede echter volstrekt niet gezegd wil zijn, dat de vriendschappelijke
verhouding met een der volgenden iets te wenschen overliet: ik heb de Groot steeds
met hartelijke waardeering hooren spreken over zijn medewerkers: een heele reeks
trouwens: Freise, Erasmus, Plietzsch, Wichmann, Lilienfeld, Elisab. Neurdenburg,
Hirschmann, Bauch, Stechow, Kauffmann, Juynboll en Gerson. De erkentelijkheid
van hun kant was niet minder en die kwam, op voor beide partijen zeker aardige en
prettige wijze, tot uiting toen de Groot allen - voor zoover nog mogelijk, - als zijn
gasten bijeenbracht na het verschijnen van het laatste deel. Bij die gelegenheid
boden zij hem zijn, door Max Liebermann geëtst, portret aan.
Het waren meest Duitschers. De Groot was in zijn wetenschappelijk werk
ongetwijfeld Duitsch georienteerd: familie-betrekkingen en eigen studietijd trokken
hem naar die zijde, ook de relaties met zijn uitgevers, de erkenning en vriendschap,
die hij in Duitschland vond. Toch was hij verre van eenzijdig in zijn waardeering.
Zijn jeugdverblijf in Frankrijk en zijn toen gesloten verbond met de
Fransch-protestantsche kerk vergat hij nooit. Onder zijn nagelaten papieren ligt een
spoorwegkaartje van Frankrijk, waar hij - typeerend voor zijn systematisch werk met blauw potlood de trajecten heeft overtrokken, die hij er heeft bereisd, en de
tallooze plaatsen, die hij er heeft bezocht. Er is géén hoofdverbinding, die daaraan
ontbreekt en van de andere inderdaad maar weinige: hij moet er herhaaldelijk en
tot in uithoeken zijn geweest; tenslotte: in den Haag was hij lid, getrouw bezoeker,
jarenlang ouderling van de Waalsche Gemeente.
Een Engelsch kaartje geeft denzelfden indruk. De Groot was zeer vaak en zeer
gaarne in Engeland. Hij was eerelid van de Burlington Fine Arts Club en had nauwe
relaties met de museumwereld en met den kunsthandel. Weinigen hebben zoovele
parti-
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culiere verzamelingen, tot die op afgelegen kasteelen toe, bestudeerd als de Groot.
1
Ook N. Amerika heeft hij bezocht, waar hij vele relaties had. Reeds in de eerste
jaren van zijn onderdirectoraat aan het Mauritshuis was hij in Rusland, met Bredius
reisde hij naar Spanje. De musea in Italië, Oostenrijk, Hongarije, waar Nederlandsche
kunst te zien was, kende hij. Zwitserland was hem lief, omdat hij er tourist kon zijn
en ongestoord vacantie nemen. Al gauw was het Interlaken, waar hij zich het meest
thuis gevoelde; hij had er in 1930 zijn vijf en twintigste zomerverblijf willen vieren!
Er was dus bij dezen man, die naar alle zijden in de wereld had rondgezien, en
die overal zijn vrienden telde, genoeg tegenwicht tegen de Duitsche orientatie. Maar
er was méér: het was het grondige en het systematische, dat hij in den Duitschen
aard waardeerde, maar voor het andere, waardoor zich de Duitsche wetenschap
en in dit geval de kunstgeschiedenis onderscheidt: de philosophische inslag, was
hij gesloten. Voor philosopheeren en aesthetiseeren haalde hij de schouders op;
hij achtte voor de wetenschap niets nuttiger dan de houding van den nuchteren
Nederlander; hij was dat dan ook in de meest nuchtere uitgave, de Groningsche.
Kon het anders? Wat hij wezen wilde, was hij bewust en in de consequenties: het
Nederlanderschap was hem geen leeg begrip, geen leege titel. Dit typeert bovenal
de laatste periode van zijn leven, waarin de ontwikkeling van zijn wetenschappelijk
werk rustig doorging en waarin uiterlijk weinig in zijn leven ingreep. Het lijkt voor
onze kennis van zijn persoon noodig daarop het licht te laten vallen.
Ik kan daarbij aansluiten bij een korte aanteekening onder zijn nagelaten papieren
gevonden, waarin hij schreef: ‘Wat de groote teleurstelling van mijn leven is geweest,
is, dat toen, meer dan twintig jaar geleden, de persoonlijke redenen voor de
2
wanverhouding tot de regeeringsbureaux waren vervallen zich nooit weer de
gelegenheid heeft voorgedaan om van mijn diensten gebruik te maken ten behoeve
van ons kunstbezit. Eens heb ik deze aangeboden, - met de reserve, dat door
voorafgaande bespreking zoude blijken, dat mijn denkbeelden, die toen reeds
voldoende bekend konden verondersteld, de instemming der regeering hadden, doch men heeft geantwoord, dat de gebruikmaking alleen in overweging kon worden
genomen indien de aanbieding onvoorwaardelijk geschiedde. Het spreekt wel
vanzelf,

1

2

Hij is er heen geweest op verzoek van den millionair Widener, wiens - eerste - collectie hij
moest beoordeelen, en grootendeels veroordeelen. W. heeft deze toen geheel verkocht en
is opnieuw, beter beraden, begonnen.
Gedoeld wordt wrs. op het aftreden van V. de Stuers in 1901 als Chef van K. en W.; de
aanteekening moet (blijkens een verderop vermeld feit) zijn gesteld vóór Febr. 1926.
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dat ik ze niet een tweede maal heb aangeboden, evenmin als ik gemeend heb mij
1
beschikbaar te moeten stellen voor een buitengewoon hoogleeraarschap. Mijn
geregelde wetenschappelijke werkzaamheden hebben zich dientengevolge
hoofdzakelijk bepaald binnen de vier wanden van mijn studeervertrek, waar ik het
liefst vertoef, en volle bevrediging heb gevonden. Het is echter een opvallend
verschijnsel, dat de resultaten van dat gedeelte van mijn werkzaamheid voornamelijk
in het buitenland de aandacht hebben getrokken’.
De ‘groote teleurstelling’! Omdat hij het ambtenaarsbestaan zoo zou hebben op
prijs gesteld? Ongetwijfeld niet: hij wist heel goed, dat zijn vrijheid hem beter
gelegenheid gaf tot werken, en dat werken was zijn lust.
Het geval zat dieper: Hij had het gevoel, dat hij als ambtenaar zijn land dienen
kon met al zijn kracht en dat dienen was hem een behoefte: een behoefte, geboren
uit dankbaarheid en uit plichtsgevoel. Bij al zijn internationale relaties en den ruimen
horizon, dien hij voor zijn werk daardoor had gewonnen, achtte de Groot het steeds
en altijd weer een voorrecht Nederlander te zijn, een voorrecht, waartegenover hij
het offer van zijn persoon meende te moeten brengen. Nu hem het staatsambt
gesloten bleef, nadat hij het eenmaal verlaten had, meende hij, dat hij eenigszins
aan dezen plicht kon voldoen, door, waar men zijn medewerking inriep voor zaken,
die, rechtstreeks of zijdelings, samenhingen met zijn wetenschappelijken arbeid,
die medewerking in vollen omvang te geven. Bij den sterk systematischen trek, die
de Groots werk kenmerkte, deed hij ook zooiets niet, omdat hij het prettig vond, of
omdat de zaak hem zéér in het bijzonder interesseerde, of omdat afwisseling van
arbeid hem aangenaam was; neen, hij deed het eenvoudig uit een zeer hoog opgevat
en zeer diep gefundeerd plichtsgevoel. Maar daarom dan ook juist niet minder
grondig, niet minder volkomen of minder toegewijd dan den arbeid, die hem het
liefste was en die bij zijn aard volkomen paste. Wie hem heeft bijgewoond in besturen
of commissies kan daarvan getuigen: geen moeite was hem te veel om zich in de
zaken in te werken of te doen wat noodig mocht zijn.
Reeds in 1905 werd hij ondervoorzitter van die Haghe, in 1909 voorzitter. Hij was
dit laatste nadien herhaaldelijk, in 1927 trad hij af na in verschillende perioden 18
jaar als bestuurslid, waarvan 11 jaar als voorzitter, de vereeniging te hebben geleid.
In 1913 behoorde hij tot de stichters der Vereeniging, welke Huygens' Hofwijck te
Voorburg voor den ondergang wilde redden en die

1

In 1907 heeft H.d.G., toen hem een buitengewoon hoogleeraarschap in de kunstgeschiedenis
te Leiden werd aangeboden, zich slechts voor een gewoon hoogleeraarschap beschikbaar
gesteld, omdat hij niet alleen voor eigen waardigheid, maar vooral voor die van de stad van
Rembrandt slechts dit laatste mogelijk achtte.
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het onder zijn voorzitterschap heeft gerestaureerd en voor het bezoek opengesteld.
In 1912 volgde hij, - merkwaardige speling van het lot! - de Stuers op als lid van de
Commissie van Beheer van het Haagsche Museum. Daar ik vrijwel gelijkertijd tot
directeur werd benoemd en hij tot zijn dood toe deze functie bekleedde, weet ik,
beter dan iemand, hoe ernstig hij haar opvatte, hoe zeer hij zich, indien dat noodig
bleek, daaraan gaf. Dit was, ongetwijfeld, voor mij van buitengewone beteekenis,
waar zijn ervaring en kennis mij te stade kwam, het heeft mij echter ook meer dan
eens, en wel voornamelijk toen de bouw van een nieuw museum aan de orde was,
groote moeilijkheden bezorgd, wanneer de Groots opvattingen van de mijne
verschilden. Hij hield dan met onverzettelijkheid vast. Maar hij wist zakelijk
meeningsverschil en persoonlijke vriendschap en waardeering uiteen te houden;
ook het scherpst meeningsverschil heeft onze onderlinge verhouding niet bedorven.
Ik moest de toewijding en den ernst waardeeren, ook de eerlijke overtuiging,
waarmede hij zijn verantwoordelijkheid opnam; en ik mag hierbij niet onvermeld
laten hoe grif en vlot hij zich toch ook wel kon gewonnen geven, bijvoorbeeld toen
de door mij ontworpen en door hem sterk bestreden verlichtingsmethode, in een
proefgebouw uitgevoerd, de voordeelen bleek te hebben, die hij imaginair had
geacht. Voor de feiten immers was hij gevoelig; hem door redeneering te overtuigen
gelukte maar zelden. De Groot was daarom een ongemakkelijk opposant, zoo hier
als elders; maar daartegenover stond overal, waar hij optrad, de hoeveelheid
opbouwend werk, de rijke voorlichting, de onbaatzuchtige hulp. En dan was hij, zooals zelden opposanten van de gewone soort, - zeer loyaal in het medewerken
aan de uitvoering van een tegen zijn advies genomen besluit, mits, - het voorbehoud
is typisch-de Groot, - op formeel-juiste wijze genomen. Zulke oppositie dwingt
intusschen tot wèl overwegen van het eigen standpunt, tot het zuiveren van eigen
oordeel en behoedt voor al te snelle beslissingen. Zoodoende kon ook in zijn
oppositie de Groot van bijzondere beteekenis wezen.
Naast het Haagsche Museum profiteerde ook het Frans Halsmuseum te Haarlem
van zijn medewerking. Ook daar, evenals bij mij, had de directeur vooral steun in
dit opzicht, dat de Groot altijd op de bres stond om te zorgen, dat het commissoriale
optreden verre bleef van het regime-de Stuers, en de verantwoordelijkheid van den
directeur niet aantastte. Mede door zijn steun werd de Haagsche Commissie van
Beheer al spoedig in feite en daarna ook formeel een Commissie van Advies.
Zijn hooge opvatting van de verantwoordelijkheid van den museumdirecteur nam
niet weg, dat de Groot toch ook een oogenblik gedacht heeft aan de mogelijkheid
van een positie als inspecteurgeneraal van de musea, een man wiens gezag en
invloed in den, - in menig opzicht wat ongewieden, - tuin van het museumwezen
orde en regelmaat zou moeten brengen. Het denkbeeld was,
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naar ik meen, aanvankelijk door Mr. Muller geopperd en in de brochure van den
1
Ned. Oudheidkundigen Bond, waaraan de Groot heeft medegewerkt, ter sprake
gebracht. Toen het later in de vergadering der Staats-commissie weder naar voren
kwam, was het enthousiasme ervoor, noch in de museum-wereld, noch bij de
Regeering heel groot en er is van de uitvoering niets gekomen. Het lidmaatschap
van de wel ingestelde Rijkscommissie van Advies inzake de Musea heeft de Groot
niet geambieerd.
Maar ik ben hierdoor even vooruitgeloopen op de belangrijkste episode uit de
Groots openbaar leven in deze jaren: het secretariaat van de in 1919 ingestelde
Staatscommissie voor het Museumwezen.
Ook aan de vóórgeschiedenis daarvan had de Groot belangrijk aandeel. In 1911
had de Oudheidkundige Bond besloten om in winter-vergaderingen voor de musea
belangrijke onderwerpen ter sprake te brengen. De Groot opende de reeks door als
praeadviseur te spreken over Museumbudgetten. Toen Moes in den zomer daarop
over Plaatselijke Musea gesproken had, werd door den Bond een Commissie
ingesteld om stellingen over het beheer en de inrichting dier musea te formuleeren.
De werkzaamheid dezer Commissie, waartoe S. Muller en de Groot behoorden,
breidde zich steeds meer uit, totdat tenslotte aan haar werd opgedragen alle
stellingen, die gaandeweg waren aangenomen, in een toelichtende brochure te
vereenigen.
Behalve de beide reeds genoemden waren de heeren Pit, Veth en Vogelsang
met schrijver dezes, daarvan de leden. Het werk dezer redactie-commissie heeft
eenige jaren op zich laten wachten. Het was een moeilijke bevalling. Muller had
aanvankelijk de leiding, hij verdeelde eigenmachtig de werkzaamheden en vroeg
bijv. Veth om een bepaald onderwerp te behandelen en Vogelsang voor een ander.
Die beide onderwerpen achtte de Groot meer tot zijn competentie te behooren.
Verwarring! Muller bestookte zijn medeleden met uitvoerige nota's. De Groot plakte
daar vellen papier aan vast voor zijn niet minder uitvoerige kantteekeningen. Op
een gegeven oogenblik hadden en Muller, en de Groot en Veth bij den secretaris
der commissie hun ontslagverzoek gedeponeerd. Het heeft heel wat hoofdbreken
gekost om alle gevoeligheden weer uit den weg te ruimen. De Groot was in deze
het meest royaal, maar de beide anderen begrepen zijn wat formeele houding niet.
Tenslotte echter heeft de Groot Muller als voorzitter vervangen en kwamen alle
artikelen gereed. Ieder was bereid tot onderteekenen, in vrede en vriendschap. Ik
had toen echter de tegenstelling de Groot-Veth gepeild. Die was niet alléén
gevoeligheid en een zeer duidelijk verschil in temperament, niet alleen dus min of
meer hetzelfde wat ook Bredius en de Groot van elkaar verwijderde. Ook hier was
een belangrijk zakelijk verschil, dat echter nog niet scherp was geformuleerd. Dat
zou eerst gebeuren in het

1

Over Hervorming en Beheer onzer Musea, verschenen in 1918.
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volgende stadium hunner samenwerking. Daar kwam bij, dat de Groot, - ondanks
veel bewondering voor Veth's portretkunst, - Veth als kunsthistoricus niet voor vol
aanzag, terwijl hij Bredius, - naast een levenslange dankbaarheid voor wat hij aan
1
hem verschuldigd was, - steeds bewondering heeft toegedragen en zich bijv. in
1915 aan het hoofd stelde van de Commissie, die Bredius op zijn 60sten verjaardag
2
met de opdracht van den Brediusbundel huldigde. Met bijzonder genoegen kon de
Groot verhalen, hoe hij Veth eenige malen er had laten ‘inloopen’, zoo door hem
een reproductie voor een echte Rembrandtteekening te laten aanvaarden, of een
sterk gerestaureerd schilderij als onaangeroerd te laten prijzen. Het waren kleine
represailles tegenover Veth's, ook dikwijls lang niet gemakkelijk te verduwen, grapjes!
De groote strijd van dieper beteekenis kwam weldra. Het scheppen van een
afzonderlijk Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, de
voortvarendheid van dr. de Visser als eerste leider daarvan, gepaard aan de
intelligente stuwkracht van den nieuwen chef van K. en W., mr. M. Duparc, dat alles
opende voor de museumwereld nieuwe mogelijkheden. Men besefte echter aan het
Departement ook, dat de bestaande toestand allereerst grondig moest worden
bekeken en veranderd. De brochure van den Oudheidkundigen Bond wees den
weg. Dit leidde tot de instelling van de boven reeds genoemde Staatscommissie,
waarin de leden van de Bondscommissie, - behalve Pit, die helaas bedankte, werden opgenomen, terwijl het ledental nog tot 22 werd uitgebreid, waardoor o.a.
Bredius, Six en Schmidt-Degener voor den arbeid gewonnen werden. Duparc had
het geluk, dat de Groot voor het secretariaat te vinden was: hij was de man, die het
onderwerp systematisch het best beheerschte en aan den anderen kant ook degene,
die niet rusten zou, voordat ten opzichte van eenig punt ook inderdaad een beslissing
3
zou zijn genomen en behoorlijk geformuleerd.
De zaak is anders geloopen dan de Groot heeft gedacht of gewenscht. Hij had
zich een uitbreiding en afronding der Bondseischen voorgesteld, de invoering van
wat meer systeem, van betere afbakening van bevoegdheden, van nauwgezet
toezicht en verdergaande reglementeering; ook van versterking van de museum.
budgetten, door verhooging der inkomsten, fondsvorming enz. Wat er van al deze
nuttige zaken in de conclusies voorkomt, is voor een groot deel de Groots werk.
Maar in het geheel van het werk

1
2
3

Bredius' eigen oordeel stelde hij altijd hoog; naar zijn meening liet B. zich echter vaak te zeer
beïnvloeden door opinies van jongeren, voor wier oordeel de Groot dezen eerbied niet had.
Hij droeg zelfs grootendeels het vrij aanzienlijk tekort op de uitgave.
De Regeering heeft aan hare erkentelijkheid uitdrukking gegeven door zijn benoeming tot
Ridder Ned. Leeuw, bij de ontbinding der Commissie.
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der Commissie was dit maar bijzaak, - ik meen wel tot de Groots ergernis.
Immers, tusschen den opzet der Bonds-stellingen 1911-'14 en het samenkomen
der Staatscommissie lag de Wereldoorlog, met zijn geweldigen invloed op het
cultuurleven, met zijn ‘Umwertung aller Werte’. Het Museum als cultuur-instituut, de
beteekenis der kunst, van de schoonheidsemotie, van de plaats ervan in de nieuwe
wereld, in de geheel andere omstandigheden, dat was het, waarover een op dat
oogenblik bijeenkomende museum-commissie denken en praten moest.
Daarop was de Groot niet berekend, daartoe miste hij het gevoel voor het
emotioneel element en de fantazie. Ik zei dat hiervoor reeds.
Zijn levendige en beweeglijke geest, ook zijn gevoel, dat hij als kunstenaar vooral
deze dingen naar voren moest brengen, brachten Veth juist aan de tegenpool. Dat
Veth, met een zekere triomfantelijkheid tegenover de Groot de, - achteraf gezien
wel wat zéér opgeschroefde, - brochure van diens leerling Valentiner: ‘Umgestaltung
1
der Museen im Sinne der neuen Zeit’ in het geding kon brengen, verbijsterde de
Groot. Hij weerde zich, dapper volhoudend, bekwaam. Maar daar hem de
psychologische en philosophische grondslagen ontgingen van het betoog der
tegenpartij, was zijn argumentatie zelden treffend, terwijl noch redenaarsgaven,
noch persoonlijke gemakkelijkheid hem te hulp kwamen. Noch Six, noch Muller, die
in vele opzichten zijn inzichten deelden, waren gesloten voor het aantrekkelijke van
het nieuwer inzicht; en zoo kon de Groot ondanks al zijn kennis, zijn oprechte
toewijding, den enormen arbeid, dien hij eraan gaf en den tijd, dien hij ervoor offerde,
toch met het gevoel eindigen, dat hij vergeefsch werk had gedaan.
Misschien stel ik het conflict hier te scherp, scherper althans dan de deelnemers
het toen vóór zich zagen, toch geloof ik, dat de Groot het zoo heeft moeten voelen,
toen hij de verantwoordelijkheid voor verdere leiding der museumzaken als lid van
2
den Museumraad afwees, ‘waar Veth de lakens zou uitdeelen’.
Het bewustworden van dit conflict kan men zien als iets tragisch, omdat het kan
worden opgevat als het besef, dat de kunsthistorische studie in de Groots geest:
de opleiding tot ‘kennerschap’ in de eerste plaats, voor de toekomstige leiding der
museumzaken had afgedaan, niet voor hemzelf, maar in de oogen van ‘jongeren’.
Het hiervóór reeds opgemerkte omtrent de andere orienteering der wetenschap in
het algemeen, drong langs dezen weg tot de Groot door. Het gevoel, geen leerlingen
achter te laten, geen school te hebben gemaakt, bij de ‘jongeren’ geen waardeering
te vinden, moet de Groot hebben bedroefd. Maar hij zou de Groot

1
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Grote'sche Verlagsbuchhandlung Berlin, 1919.
Nagelaten aanteekening.
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met zijn taaie kracht, zijn energiek volhoudingsvermogen niet geweest zijn, indien
hij zich door deze overweging, - indien zij bij hem is opgekomen, - ook maar één
oogenblik uit het veld had laten slaan of laten ophouden op den eens gekozen weg,
in het volle vertrouwen, dat zijn weg de juiste was en dat, - na vele omdolingen, ook de anderen dit wel weer zouden erkennen.
Aan ‘Umgestaltung im Sinne der neuen Zeit’ was hij niet toe, hij had er voor zich
geen behoefte aan: het ‘behouden’ van het verworven schoone bevredigde hem.
Maar laten wij dit erkennen: het nieuwe is niet omdat het nieuw is reeds het betere,
en een conservatisme als dat van de Groot, niet geboren uit afkeer voor het nieuwe,
maar uit oprechte liefde voor het oude, heeft er recht op beschouwd te worden als
een deugd.
Nog een andere, min of meer officiëele functie heeft gedurende tal van jaren op
veel van de Groots tijd en werkkracht beslag gelegd: het lidmaatschap der
Rijks-Monumenten-Commissie. Reeds in een opstel in het Bulletin van den N. Oudk.
Bond in 1912 en later weer, na het uitkomen van Kalf's boek over de Baronie van
Breda, had de Groot, bij zijn overigens groote waardeering, de klacht geuit, dat bij
het inventariseeringswerk der Rijkscommissie de schilderkunst niet genoeg aandacht
kreeg. Weinig maanden daarna, - bij Kon. Besluit van 18 Juli 1916, - werd de Groot
1
tot lid der oude Inventariseerings-commissie benoemd en reeds bij de in 1917
verschenen ‘Voorloopige Lijst voor Gelderland’ bleek van zijn medewerking. Die
medewerking was grondig. Systematisch bewerkte hij successievelijk verschillende
deelen van ons land en leverde daarvan de uitvoerige, definitieve inventarisatie in
van wat tot ziin speciaal gebied behoorde. Daarmede is dus voor het toekomstige
werk der Commissie, - althans wat de schilderkunst betreft, - een grondslag gelegd.
Naar buiten bleek van dezen omvangrijken arbeid, - voorbeeld van dien echten
toegewijden ‘bijenvlijt’, die de Groot kenmerkte, - slechts weinig. Maar men krijgt
toch wel even een denkbeeld van wat deze arbeid beteekende, als men de reeks
met zijn medewerking samengestelde, - veel kortere, - Voorloopige Lijsten
beschouwt. Gelderland (1917) noemde ik al, Noord Holland ('21), Zeeland ('22),
Overijssel ('23), Limburg ('26), Amsterdam ('28) en Noord Holland II ('30) volgden.
Ook in het tempo der verschijning van deze nuttige, voorbereidende bundels, zal
men de Groots aandrang kunnen speuren. In deze Voorloopige Lijsten zijn niet
uitsluitend de nodities over schilderkunst van zijn hand; verschillende gemeenten
behandelde hij in haar geheel.
Dit was juist werk voor de Groot. Het lag in de lijn der talrijke
‘Baedeker’-aanteekeningen, die hij heeft afgeleverd en waarmede hij ook - anoniem!
- zoo talloos velen heeft verplicht.

1

Bij de reorganisatie in 1918 en instelling der Rijks-monumentencommissie werd hij lid der
Afdeeling A.
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Hij maakte deze Baedeker-aanteekeningen gaarne, want hij had plezier in het reizen
op zich zelf, en hij verstond er de kunst van. Geen, die U zoo in bijzonderheden kon
adviseeren, ook omtrent buitenissige trajecten. En het was zeker niet uitsluitend
kunsthistorische belangstelling, wanneer hij teekenende reizigers als Lambert
Doomer met zoo hardnekkigen ijver volgde en zijn topografische teekeningen
naspeurde en verzamelde, of als hij Roghmans kasteelen-serie in zijn verzameling
completeerde. Een der meest interessante dezer experimenten was zeker zijn
succesvolle poging tot reconstructie van de Zwitsersche reis van Hercules Seghers
(Oud Holland 1927), waardoor hij in staat was verschillende schilderijen van dezen
wonderbaren meester te localiseeren.
De aanleiding daartoe gaf hem een schilderij in zijn eigen verzameling, en
ongetwijfeld een der glanspunten daarvan.
Wij naderen daar aan een deel van de Groots leven, dat er als het ware de
afsluiting van vormt, ook daarom, dat hier nog duidelijker en met voor altijd blijvende
beteekenis de toewijding aan zijn vaderland blijkt.
Reeds van het oogenblik af, dat zijn werk hem een inkomen verschafte, dat hem
iets méér gaf dan de allersoberste bevrediging van zijn dagelijksche behoeften, had
de Groot verzameld, gekocht wat hij mooi en belangwekkend vond. Een bewijs van
zijn werkelijke liefde voor de kunst-zelve, ook al wees hij het dan af een
1
‘schoonheidsdronkene’ te zijn! En die verzameling was door zijn kennis, die van
de talrijke gelegenheden, die zich hem voordeden, kon profiteeren, gestadig en zeer
belangrijk gegroeid: schilderijen, teekeningen, later aardewerk en zilver, Italiaansche
medailles. Naast zijn Hercules Seghers, ook zijn krijgsman van Fabritius, zijn Ludolf
de Jong, zijn serie Rembrandtteekeningen, zijn reeks teekeningen van bijna alle
Hollandsche meesters, zijn Pisanello- en de Pasti-medailles; dit alles behoorde tot
het beste wat in Nederlandsche particuliere verzamelingen werd gevonden. Het
was zijn trots en bron van dagelijks weerkeerend genieten. Hij was gelukkig toen
hij in zijn huis aan het Voorhout (nr. 94) de omgeving had kunnen scheppen, die hij
voor de collectie had gewenscht. Tijdens zijn leven heeft hij er niet van willen
scheiden: hij kon de vreugde niet missen, die de aanschouwing hem verschafte.
Maar hij heeft het beste van zijn bezit reeds, - onder beding van vruchtgebruik, tijdens zijn leven geschonken. Eerbiedwaardig is ongetwijfeld die serie van niet
minder dan 65 Rembrandtteekeningen, waaronder enkele der mooiste en
belangrijkste, welke het Rijksprentenkabinet te Amsterdam heeft verworven.
Groningen kreeg ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gebouw der
Universiteit, - ‘waar zijne twee grootvaders een professoraat bekleedden’, - de keur
uit zijne belangrijke teeke-

1

Nagelaten aanteekening.
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ningen-collectie, en bovendien het beste uit het schilderijenbezit. Het Groningsche
Museum is daardoor ineens belangrijk boven zijn oude beteekenis opgeheven. Dat
Groningen hem buitengemeen dankbaar was en dit toonde, was hem een groote
voldoening, en hij heeft zijn schenking nog tweemaal uitgebreid. Aan het Haagsche
Gemeentemuseum zijn zijn kostelijke Italiaansche medailles vermaakt. Hij was het
verzamelen ervan begonnen, omdat Rembrandt een motief van den
Gonzaga-medaille van Pisanello voor zijn ets ‘met de drie kruisen’ benutte en hij
had het voortgezet toen hij de bekoring had ondergaan van de prachtig-fijne plastiek
in het kostelijke brons-materiaal. Hij heeft aan deze laatste schenking de voorwaarde
verbonden, dat met het Rijk overeenstemming zou worden verkregen tot het
onderbrengen van het Rijkspenningkabinet in het nieuwe Gemeentemuseum. De
voorwaarde is typisch-de Groot. Zijn wensch om door combinatie de ‘efficiency’ der
verzamelingen te vergrooten en om het Penningkabinet uit zijn ongelukkig isolement
te verlossen, heeft hierbij een groote rol gespeeld. Het was een overblijfsel uit het
2
‘systeem’ in 1918 door de Groot (met anderen) voor de Haagsche musea ontworpen.
Het eenige overblijfsel, sedert het denkbeeld om ook de verzameling uit het
Mauritshuis in een ander gebouw onder te brengen door de Regeering was
afgewezen; de aanvaarding ervan zou de nu Groningsche collectie aan het
Mauritshuis hebben doen toevallen. Ik meen te weten, dat de Groot-zelf later heeft
begrepen, dat, - ondanks de door niemand ontkende gebreken, - het Mauritshuis
een traditie heeft, waarmede niet mag worden gebroken; in de Staatscommissie is
hij er dan ook niet meer op teruggekomen.
Keeren wij tot zijn collectie terug, dan vallen nog enkele kleinere beschikkingen
ten bate van de musea te Haarlem en Leiden te vermelden, die elk een daar
werkzaam geweest zijnden meester in die stad deden vertegenwoordigen.
Een der meest belangrijke beschikkingen vermeld ik het laatst: die omtrent zijn
werkmateriaal: reproducties en aanteekeningen, welke aan het Rijk komen onder
gehoudenheid de aanvulling en beschikbaarstelling ervan in zijn geest voort te
zetten.
Het klinkt zoo eenvoudig! Maar wat is het woord: Werkmateriaal bij zulk een
‘werker’ niet een rijk begrip! Het omdat die reeks, in den loop der jaren steeds
gegroeid, van met zorg geconstrueerde, donkerrood gerugde banden met foto's en
andere reproducties naar alle werken der oude Nederlandsche schilderkunst,
waarvan de Groot er eene kon machtig worden: zeldzaam studie- en onmisbaar
vergelijkingsmateriaal voor den expert en voor den geleerde. Gewone foto's, die
ieder koopen kan - zeker! - maar ook, en

1
2

De Hercules Seghers mocht het Rijksmuseum inruilen, Groningen heeft er een groote Willem
van de Velde voor gekregen.
Praeadvies voor de Ver. v. Handel, Nijverheid en Gemeentebelangen.
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vele!, naar in verre hoeken der wereld verborgen stukken, met moeite, na véél
correspondentie verworven. Foto's met een geschiedenis, ook foto's die reeds méér
dan één studeerende den weg gewezen hebben bij zijn onderzoek. En naast die
kast met afbeeldingen, reeksen lange, groene doozen met ‘fiche's’, met alle gegevens
omtrent kunstenaars, hun werk, hun leven; ook omtrent schilderijen en hun
geschiedenis, opgediept uit duizenden en duizenden van veilingscatalogi of andere
bronnen. Gedurende zijn leven gaf de Groot aan ieder inzage van dit alles met
ongewone liberaliteit. Er zijn zeker géén kunsthistorici, die in de laatste 25 jaren aan
onderwerpen uit de geschiedenis der Nederlandsche zeventiende-eeuwsche kunst
gearbeid hebben, die aan dit materiaal en dengeen, die het had bijeengebracht,
geen plicht tot dankbaarheid hebben.
Dat het niet verloren gaat, maar voor ons land behouden en onder goede leiding
op dezelfde wijze nut zal blijven stichten, het is waarlijk niet een der minste
aanspraken, die de Groot heeft op de dankbaarheid van het vaderland, dat hij liefhad
en dat hij op deze, zijne, wijze heeft gediend.
Wat er met de kern zijner nalatenschap is gebeurd, zette de kroon op een met
groote toewijding aan de vaderlandsche kunst gegeven leven.
en

Midden in den arbeid is de Groot heengegaan; den 7 April zakte hij plotseling
ineen; het geval leek ernstig, reeds dadelijk bestond de vrees, dat van werken
wellicht nooit meer komen zou, maar, dat het einde zóó nabij zou zijn, dacht men
den

niet. Reeds den 14 is het gekomen. Zijn oudste, sterk met hem verbonden, zuster
was bij hem. Hij stierf in het midden van zijn kunstverzameling, in de voorkamer,
die zijn vele vrienden en bezoekers zoo goed kennen; zijn begrafenis op
Oud-Eikenduinen was een eenvoudige, maar indrukwekkende plechtigheid, waartoe
velen waren opgekomen. Natuurlijk tal van personen wier wetenschappelijk of
ambtelijk werk hen met de Groot in contact had gebracht. Er was ook de kleinere
kring van de hem persoonlijk nader staanden: leden van het Haagsch Historisch
Gezelschap, dat hij mede oprichtte, welks maandelijksche bijeenkomsten hij stipt
bijwoonde en waar hij een welkome gast was, wiens woord gezag had, of een prettig
gastheer, naar wiens doorwerkte voordrachten men gaarne luisterde. Ook de nog
meer intiemen, zijn tafelgenooten op de Witte, in wier kring hij zich kon laten gaan,
met wie hij schaakte en biljartte, soms op reis ging, en die hem vroolijk, geestig,
studentikoos kenden, in den ietwat stijf-hollandschen trant, die bij zijn figuur hoorde.
Er waren zijn familieleden, voor wie hij nog heel wat meer beteekende, trouw en
toegewijd, zorgzaam, fijngevoelig in die zorgzaamheid; voor wie hij dan ook niet
schroomde die fijngevoeligheid, het teedere, dat in hem was, te uiten, voor wie hij
het niet behoefde te verbergen, zooals
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hij dat instinctmatig, van nature, deed voor de wereld aan welke hij de stroeve,
ongemakkelijke en zelfs wat ongenaakbare figuur vertoonde, die men als ‘zijn type’
bestempelde.
Stond zij hemzelven in den weg? Het lijkt mij niet onmogelijk. Ik zie hem dan ook
tenslotte vóór mij oprijzen als een in zeker opzicht tragische figuur: De naar geest
en gemoed zéér begaafde, plichtgetrouwe, aan den arbeid overgegevene, die véél
1
bereikt heeft met nuttig, grondslagleggend, vruchtdragend werk, maar die toch, in
de eenzaamheid van zijn werkkamer, het besef moet gehad hebben, dat het leven
hem veel heeft onthouden, en dat zijn eigen persoonlijkheid, dat eigenaardig complex,
dat door aanleg en omstandigheden zijn vorm en uitdrukkingswijze gekregen had,
daarbij een groote factor was.
Heeft ons H. Meijer, die ter gelegenheid van de Groots zestigsten verjaardag in
opdracht van vrienden en vereerders, zijn portret schilderde, met die, door den
afgebeelde zelf gewilde, documenteerende compositie, op zijn zoo volle doek niet
juist die wat tragische eenzaamheid het sterkst tot uitdrukking gebracht?
2

H.E. VAN GELDER.

1

2

Bij al het bereikte en voltooide is één arbeid toch niet afgekomen, hoewel hij er reeds zeer
vroeg (zie Verslag Mauritsh. 1894) mede is begonnen en met, voor hem zeker begrijpelijke,
liefde eraan heeft gewerkt: de geschiedenis en ontwikkeling van de kunstverzamelingen van
ons vorstenhuis. Een enkel artikeltje is erover gepubliceerd (zie nr. 311), en zijn laatste werk
voor Oud Holland (zie nr. 422) hield er nauw verband mede. Maar voor een groot deel zijn
de bewerkte inventarissen gereed en dr. Schneider heeft op zich genomen ze te zamen met
de Groots medewerker, E. van Biema, te voltooien. Ook de ermede verband houdende
bewerking van de ‘rouwstoeten’ van de Nassaus is blijven steken.
Tot grooten dank ben ik verplicht aan hen, die mij door inlichtingen en anderszins bij de
samenstelling van dit Levensbericht hebben geholpen; in de eerste plaats aan Mevr.
Posthumus Meyjes-geb. Hofstede de Groot, die tal van brieven en aanteekeningen van haar
broeder te mijner beschikking heeft gesteld. Niet minder aan de Groots laatsten assistent,
den heer H. Gerson, thans te Göttingen, die het omvangrijke werk der samenstelling van de
Lijst van Geschriften op zich genomen heeft. Voor allen voor wie het werk van Hofstede de
Groot beteekenis heeft, is dit hier volgend overzicht een welkom en hoogst belangrijk bezit.
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Lijst van geschriften
DOOR H. GERSON.

VAN

DR. CORN. HOFSTEDE DE GROOT SAMENGESTELD

1886
1.

De Jubileumtentoonst. der Kon. Acad. v.
Kunsten te Berlijn.
De Portefeuille VIII, 3, 10, 17, 24, 31 Juli,
7 Aug. 1886.
P.R. Goudschaal en E.W. Bussmann:
Nieuw Kortschrift, Leeuwarden, Hugo
Suringar. Recensie.

a

1 .

1887
2.

Lijst der werken, redevoeringen,
verhandelingen enz. van Prof. Dr. P.
Hofstede de Groot.
Levensberichten...
Maatschappij der Ned.
Letterk., Leiden, 1887. Blz.
296.

1

Bij de samenstelling van deze lijst is naar volledigheid gestreefd, maar het is mogelijk, dat
nog enkele titels den samensteller ontgaan zijn; voorzoover niet op andere wijze het
auteurschap bleek zijn anoniem geplaatste - meest korte berichten - in de N. Rott. Crt. en
elders niet opgenomen.
Hieronder volgt een opgave der gebruikte afkortingen:
Allg. Künstler Lex. Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler. Herausg. von U. Thieme und
F. Becker.
Bull. Ned. Oudh. Bond. Bulletin v.d. Nederlandschen Oudheidkundigen Bond.
Burl. Mag. Burlington Magazine.
Kstchron. Kunstchronik, Beilage zur Zeitschrift für bildende Kunst.
Jahrb. Pr. Kunstslgn. Jahrbuch der Preussischen Kunstsammlungen.
Monatsh. f. Kw. Monatshefte für Kunstwissenschaft.
Ned. Spect. De Nederlandsche Spectator.
N. Rott. Crt. Nieuwe Rotterdamsche Courant.
Opm. De Opmerker.
O.H. Oud Holland.
Oudheidk. Jaarbk. Oudheidkundig Jaarboek.
Rep. f. Kw. Repertorium für Kunstwissenschaft.
Z.f.b.K., N.F. Zeitschrift für bildende Kunst, Neue Folge.
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1888
3.

Kortschrift, Schrijf en leesoefeningen ten
dienste van onderwijs en zelfonderricht.
Snelschrift, vervolg op Nieuw Kortschrift
door P.R. Goudschaal en E. Wilhelm
Bussmann, Leeuwarden, Hugo Suringar.
Recensie.

1889
4.

Het vriendenalbum van Wibrand
Symonszoon de Geest.
O.H. VII (1889) blz. 235-240.
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5.

Werken van Hollandsche
architectuurschilders in Duitsche
verzamelingen. I.
Opm. XXIV (1889) 380.

1890
6.

Zur Handschriftenkunde des Cato Maior.
Zeitschr. f. Class. Phil. Bd.
XXV, 1890 blz. 293-300.

7.

Joannes Janssens.
Z.f.b.K., N.F. I (1890) 132.

8.

Een bewijs voor de nauwkeurigheid van
Hoet.
Archief voor Nederl.
Kunstgeschiedenis. Deel VII,
blz. 335/6.

9.

Werken van Hollandsche
architektuurschilders in Duitsche
Verzamelingen. II-IV.
De Opm. XXV. (1890) blz.
172, 267, 274.

10.

De Hollandsche school in het
Rudolphinum te Praag.
N. Spect. 1890, 213.

11.

Zur Abwehr. [W. Sz. de Geest].
Kstchronik, N.F. I (1890), 205.
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1891
12.

Arnold Houbraken in seiner Bedeutung
für die holländische Kunstgeschichte,
zugleich eine Quellenkritik der
Houbrakenschen ‘Groote Schouburgh’.
Leipziger Doktordissertation
Haag, Martinus Nijhoff.

13.

De Schilder Janssens, een navolger van
Pieter de Hooch.
O.H. IX. (1891) blz. 266-296.

14.

Cornelis de Mooy.
O.H. IX (1891) blz. 69-71.

15.

Rapiamus. (L. van Beke. - Een schets
van Rembrandt naar Rafael. - P.
Leermans).
O.H. IX (1891) blz. 72.

16.

Der Maler T. Heeremans.
Rep. f. Kw., XIV, (1891) blz.
221-225.

17.

Die Malerfamilie Wouwerman.
Kstchronik, N.F. II (1890/91)
1 en 108.

18.

Ein unerkannter Rembrandt in der
Dresdner Galerie.
Kst. Chronik, N.F. II (1890/91)
blz. 562-565.

19.

J.C. Block, Das Kupferstichwerk des
Wilhelm Hondius, Danzig, Kaseman
1891. Recensie.
Chronik f. vervielfältig. Kst. IV
(1891) 21.
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20.

A. Bredius, Die Meisterwerke der königl.
Gemäldegalerie im Haag. München, F.
Hanfstaengl. Recensie.
Der Kunstwart, IV (1891) blz.
253.

21.

Wer ist Rembrandt? von Max Lautner.
(Breslau Kern.) Recensie.
Der Kunstwart, IV (1891) blz.
268.

22.

Max Lautner, Wer ist Rembrandt?
(Breslau, Kern). Recensie.
Rep. f. Kw. XIV (1891) blz.
429-432.

1892
23.

Herman Luydingh, schilder.
O.H. X (1892) blz. 65.

24.

Proeve eener kritische beschrijving van
het werk van Pieter de Hooch.
O.H. X (1892) blz. 178-191.

25.

Joan van Noordt.
O.H. X (1892), blz. 210-218.
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26.

Schilderijenverzamelingen van het
geslacht Slingelandt. Bijdrage tot de
Wordingsgeschiedenis van het Koninklijk
Kabinet van Schilderijen. [Mauritshuis].
O.H. X (1892), blz. 229.

27.

Gabriel de Lyon. [Tezamen met M. le
vicomte de Grouchy].
Revue de l'art anc. et
moderne. 1892 blz. 234.

28.

Archiefstudie en Kunstgeschiedenis.
Ned. Spect. 1892. p. 24.

29.

Het Museum te Schwerin. (Dr. Wilhelm
Bode, Die Grossherzogliche
Gemäldegalerie zu Schwerin, Wien,
Gesellschaft für vervielfältigende Kunst,
1891). Recensie.
Ned. Spect. 1892, blz. 65.

30.

Een altaarstuk van Jan Steen in de
Domkerk te Leitmeritz.
Ned. Spect. 1892 blz. 104.

31.

Veiling Messchert van Vollenhoven.
Ned. Spect. 1892 blz. 114.

32.

Rembrandt op 't stadhuis te Amsterdam
en in 't museum te Stockholm.
Ned. Spect. 1892 blz. 130.

33.

Dordrechts oude kunst.
Ned. Spect. 1892 blz. 154.

34.

Rembrandts Teekeningen. (Original
Drawings by Rembrandt Harmensz. van
Rijn. Part. IV No. 151-200. London 1892).
Recensie.
Ned. Spect. 1892 blz. 187.
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35.

Uit Parijs. (Exposition des Cent Chef
d'oeuvres).
Ned. Spect. 1892 blz. 203.

36.

De veiling Bürger-Thoré.
Ned. Spect. 1892 blz. 405.

37.

Over Salomon Rombouts in 't Museum
te Haarlem.
Amst. Weekbl. 11 September
1892. (Ingezonden).

38.

Een Frans Hals?
Alg. Handelsblad 28 Juli 1892.
Tweede Blad.

1893
39.

Catalogue of the pictures and sculptures
in the Royal Picture Gallery (Mauritshuis)
at the Hague. [Tezamen met A. Bredius].
The Hague, 1893.

40.

Arnold Houbraken und seine ‘Groote
Schouburgh’. (Band I der Quellenstudien
zur holländischen Kunstgeschichte.)
Haag, Martinus Nijhoff.

41.

Hollandsche Kunst in Engelsche
verzamelingen, etsen door P.J.
Arendzen. Amsterdam, F. Buffa u. Zoon.
[Ook met engelschen tekst].

42.

Hollandsche Kunst in Schotland. I, II.
O.H. XI (1893) blz. 129 en
211.
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43.

e

Groningsche schilders in de XVI en
e

XVII eeuw. [met Bijlage: Werken van
Adam Camerarius].
Groningsche Volks Almenak
1893. blz. 22.
44.

De Haagsche schilderijmusea.
Die Haghe. 1893. blz. 64.

45.

Frans Hals oder Cornelis de Vos?
Rep. f. Kw. VI (1893) blz, 303.

46.

Paris, Hotel Drouot. Die Auction
Thoré-Bürger.
Rep. f. Kw. VI (1893) blz. 116.

47.

Hobbema's laantje van Middelharnis.
Ned. Spect. 1893 blz. 61.
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48.

Judith Leyster.
Jahrb.. Pr. Kunstslgn. XIV
(1893), 190, 232.

49.

Hoe men Rembrandt ontdekt.
Ned. Spect. 1893 blz. 293.

50.

Rembrandt Imitator.
Ned. Spect. 1893 blz. 421.

51.

Over twee werken zoogenaamd door
Rembrandt toebehoorende aan den heer
Ludwig Keim.
N. Rott. Crt. 27 Dec. 1893.
Eerste Blad.

52.

Het Huis der familie Cardinaal te
Groningen.
Opm. XXVIII 1893 blz. 367.

53.

Het kunsthistorisch congres te
Neurenberg.
Ned. Spect. 1893 blz. 316.

54.

Rapport over het Kunsthistorisch
Congres te Neurenberg, 1893.
Verslagen 's Rijks Verzam.
van gesch. en kunst XVI
(1893), Haag 1895, blz. 48.

55.

Nieuwe kunsthistorische uitgaven in
Duitschland en Frankrijk. (Max Lehrs,
Der Meister der Liebesgärten. - Friedrich
Lippmann, Der Kupferstich. - Richard
Muther, Geschichte der Malerei im 19.
Jahrhundert. - C. Gabillot, Les Huets. A. Gazier, Philippe et Jean Baptiste de
Champaigne. - Ris Paquot, Dictionnaire
encyclopédique des Marques et
Monogrammes.
Ned. Spect. 1893 blz. 127.
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56.

Sammlung Schubart in München.
München, Bruckmann.

57.

Catalogus der Tentoonstelling van oude
schilderkunst te Utrecht.
[Tezamen met E.W. Moes].
Utrecht, J.L. Beyers.

58.

De Internaitonale Tentoonstelling van
Oude Schilderkunst te Utrecht. I-VI.
N. Rott. Crt. 26 Aug.; 2, 8, 16,
21, 25 September 1894.

59.

Die 25. Winterausstellung der Londoner
Royal Academy.
Rep. f. Kw. XVII (1894) blz.
169.

60.

De Haagsche schilderijenmusea. II.
Die Haghe. 1894 blz. 163.

61.

Kritische Bemerkungen zu einigen
Niederländern in der Schweriner Galerie.
Rep. f. Kw. XVII (1894) blz.
180.

62.

Gedichten van H.K. Poot en D.v. Beke.
De Navorscher 44 (1894) 58.

63.

Antiochus. [Schilderij Cl. C. Moeyaert].
De Navorscher 44 (1894) 85.

64.

Entlehnungen Rembrandts.
Jb. Pr. Kunstslgn. XV (1894)
175.

65.

De etsen van Rembrandts leerlingen.
(Dimitri Rovinski, L'oeuvre gravé des
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éléves de Rembrandt et des maîtres qui
ont gravé dans son goût: St.
Petersbourg, 1894). Recensie.
Ned. Spect. 1894, blz. 75.
66.

Rembrandt's etsen. (W.v. Seidlitz,
Rembrandt's Radierungen, Leipzig 1894).
Ned. Spect. 1894, blz. 154.

67.

Gezichten in Schilderijen-Verzamelingen.
[Th. v. Frimmel, Kleine Galeriestudien,,
3. aflev., Bamberg 1893].
Ned. Spect. 1894 blz. 107.
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68.

Waarom geen Baedekers?
Ned. Spect. 1894 blz. 144.

69.

Een prijsvraag voor geschiedenis.
Ned. Spect. 1894, blz. 320.

70.

Forschungen zur holländischen
Kunstgeschichte.
Rep. f. Kw. XVII (1894) blz.
82.

71.

Zur holländischen Kunstforschung.
Rep. f. Kw. XVII (1894) blz.
335.

72.

Nieuwe kunsthistorische uitgaven.
(Frimmel, Kleine Galeriestudien, N.F.I. Dezelfde, Handbuch der Gemäldekunde).
Ned. Spect. 1894 blz. 355.

73.

Havard, Henry. Michiel van Mierevelt et
son gendre. Paris. Recensie.
Rep. f. Kw. XVII (1894) blz.
297.

74.

Rapport over het kunsthistorisch congres
van 30 September tot 3 October 1894 te
Keulen gehouden.
Verslagen 's Rijks verzam.
gesch. en Kunst. XVII (1894)
Den Haag 1895 blz. 71.
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1895
75.

Catalogue raisonné des tableaux et des
sculptures. Musée Royal de la Haye.
(Mauritshuis).
[Tezamen met A. Bredius].
La Haye.

76.

Victor de Stuers en de Catalogus van het
Mauritshuis. (met A. Bredius).
N. Rott. Crt. 4 Sept. 1895
Eerste Blad.

77.

De Haagsche schilderijenmusea III.
Die Haghe. 1895, blz.
216-227.

78.

De wetenschappelijke resultaten van de
Tentoonstelling van Oude Kunst te
Utrecht in 1894 gehouden.
O.H. XIII (1895) blz. 34-56.

79.

Nogmaals: Een merkwaardige
verzameling teekeningen [L. Bramer].
O.H. XIII (1895) blz. 238.

80.

De schuttersmaaltijd. [door B. van der
Helst].
Ned. Spect. 1895 blz. 247.

81.

Johannes Lutma van Groningen.
Gron. Volksalmanak voor
1895, blz. 100.

82.

Wie was ‘Der Meister vom Tode Mariae’?
Ned. Spect. 1895 blz. 80, 91.

83.

Jacob Seisenegger, Hofschilder van
Ferdinand I.
Ned. Spect. 1895 blz. 347.
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84.

Johannes Vermeer.
Graph. Künste XVIII (1895)
blz. 16.

85.

Zur holländischen Kunstforschung.
Rep. f. Kw. XVIII (1895) blz.
77 en 326.

86.

Versteigerung der Sammlung Houck (7
Mai 1895) in Amsterdam.
Rep. f. Kw. XVIII (1895) blz.
309.

87.

De verkooping der collectie Houck.
Ned. Spect. 1895 blz. 152.

88.

Versteigerung alter Bilder aus der Clewer
Manor-Sammlung; aus dem Besitz des
J. Carpenter Garnier und des Viscount
Bridport sowie der Familienporträts des
Sir John Chandos Reade, 13 Juli 1895
in London.
Rep. f. Kw. XVIII (1895) blz.
310.

89.

Het Gemeente-museum te Amsterdam.
[A.W. Weissman, Het Gemeentemuseum
te Amsterdam, Amsterdam]. Recensie.
Ned. Spect. 1895 blz. 343.
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90.

Het Museum Boymans.
Zondagsblad, 1895
[hoofdzakelijk gewijd aan de
belangen der Gemeente
Rotterdam]. 9 Februari 1895.

1896
91.

Catalogus der Tentoonstelling ter
herdenking van Constantijn Huygens.
(Tezamen met anderen).
Haag, W.P. van Stockum en
Zoon.

91a.

Kunst op de Huygenstentoonstelling.
N. Rott. Crt. 24 Sept. 1896.

92.

Huygens' oordeel over kunst.
N. Rott. Crt. 6 en 10 October
1896.

93.

Katalog der deutschen und holländischen
Meister der Sammlung Glitza in
Hamburg.
Hamburg.

94.

Jaarverslag 's Rijks Prentenkabinet.
Verslagen 's Rijks verzam.
Gesch. en Kunst. XIX (1896).
's Gravenhage 1898 blz. 22.

95.

De Verlichting van de Nachtwacht.
Ned. Spect. 1896 blz. 215 en
234.

96.

Seidlitz, Woldemar von. Kritisches
Verzeichnis der Radierungen
Rembrandts. Leipzig, E.A. Seemann.
1895. Recensie.
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Rep. f. Kw. XIX (1896) blz.
376.
97.

Rembrandt etsen.
(W.v. Seidlitz, Kritischen Verzeichnis der
Radierungen Rembrandts, Leipzig, E.A.
Seemann, 1895. Recensie.
Ned. Spect. 1896 blz. 240.

98.

Nieuwe kunsthistorische uitgaven in
Duitschland. I- (Sandrarts Teutsche
Akademie kritisch gesichtet von Jean
Louis Sponsel. Dresden W. Hoffmann
1896. - Dr. v. Frimmel, Kleine
Galeriestudien. N.F. II, III, IV).
Ned. Spect. 1896 blz. 258.

99.

Nieuwe kunsthistorische uitgaven. II.
[Max Lehrs, der Meister W.A., Dresden,
1896; F.v. Marquard, Hans v. Schoenitz
u. Melchior Feselen, München 1896; K.
Woermann, Handzeichnungen zu
Dresden, München, 1896].
Ned. Spect. 1896 blz. 296.

100.

Someren, J.F. van. Beschrijvende
Catalogus van gegraveerde portretten
van Nederlanders. Recensie.
Rep. f. Kw. XIX (1896) blz.
307.

101.

Versteigerung der Sammlung Warwick:
Handzeichnungen alter Meister.
Rep. f. Kw. XIX (1896) blz.
317.

102.

Versteigerung der Sammlung Arthur
Seymour Esq.
Rep. f. Kw. XIX (1896) blz.
321.
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1897
103.

Verslag .. 's Rijks. Prentenkabinet.
Verslagen 's Rijks verzam. van
Gesch. en Kunst. XX (1897),
20.

104.

Rembrandt. Beschreibendes Verzeichnis
seiner Gemälde. Geschichte seines
Lebens und seiner Kunst. Band 1 en 2.
(Tezamen met W. Bode).
[Ook met Franschen en
Engelschen tekst]. Parijs.

105.

de

Plaatselijke ontwikkeling van onze 17
eeuwsche schilderschool.
Versl. Alg. Verg. Hist.
Genootschap 1897, blz. 48.
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106.

Onvolledige critiek. [A. Cuyp].
Ingezonden.
Alg. Handelsblad 28
September 1897. Av.;
overgenomen in N. Rott. Crt.
28 Sept. 1897, Tweede Bl.
[Cuyps Dordrecht].

107.

Jan Miense Molenaer of Dirck Hals?
Ned. Spect, 1897 blz. 140.

108.

Heeft Rembrandt in Engeland vertoefd?
O.H. XV. (1897) blz. 193-198.

109.

Een spotteekening van Cornelis
Saftleven op de Dordtsche Synode.
O.H. XV (1897), blz. 121-123.

110.

Eveneens pro arte. (Controverse met J.
Veth).
Ned. Spect. 1897 blz. 159.

1898
111.

Catalogus der
Rembrandt-Tentoonstelling te
Amsterdam in 1898.
Amsterdam.

112.

Waren er valsche Rembrandts ter
Rembrandt-tentoonstelling?
(Ingezonden).
N. Rott. Crt. 15 November
1898, Eerste Blad.

113.

De Nachtwacht. (Ingezonden).
N. Rott. Crt. 20 October 1898,
Eerste Blad.
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114.

Kunstverzamelingen en
Kunstwetenschap.
Een halve Eeuw (1848). II.
219. Amsterdam 1898.

115.

Oude teekeningen in den Haagschen
Kunstkring.
Ned. Spect. 1898 blz. 388.

116.

Het geboortejaar van Jacob van
Campen.
Opmerk. XXXIII 1898 blz. 399.

117.

Snipperuren in de Groothertogelijke
Boekerij te Weimar.
Ned. Spect. 1898 blz. 401.

118.

Waarom ik ontslag nam als Directeur van
's Rijks prentenkabinet. (Ingezonden).
N. Rott. Crt. 20 (Eerste Blad)
en 23 (Tweede Blad)
December 1898.

1899
119.

Rembrandt. Tentoonstelling te
Amsterdam. Veertig photogravures met
tekst. Amsterdam.
[Ook met Duitschen,
Engelschen en Franschen
tekst].

120.

Rembrandt.
Band 3 van Nr. 104.

121.

Pieter Saenredam. Utrechtsche Kerken.
Teekeningen en schilderijen, met tekst.
Haarlem-den Haag.
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122.

Zeichnungen von Rembrandt Harmensz
van Rijn. 2. Folge. I. Lieferung. Tezamen
met F. Lippmann.
Berlin, Amsler & Ruthardt.

123.

Hollandsche kunst in Engelsche
verzamelingen. Etsen door P.J.
Arendzen.
Amsterdam 1899.

124.

Kritische opmerkingen omtrent eenige
schilderijen in 's Rijksmuseum.
O.H. XVII (1899) bez.
163-170.

125.

Coymans etc.
De Navorscher 49 (1899) 262.

126.

Isaac de Jouderville, leerling van
Rembrandt?
O.H. XVII (1899) blz. 228.

127.

Jaro Springer, Das radierte Werk des
Adriaen van Ostade. Berlin. (1898).
Recensie.
Deutsche Literatur Zeitung, XX
(1899) 83.
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128.

Abraham Raguineau. Portretschilder en
schrijfmeester van Willem III.
O.H. XVII (1899) blz. 68.

129.

Die Rembrandt Ausstellungen zu
Amsterdam und zu London.
Rep. f. Kw. XXII (1899) blz.
159.

130.

Eine verschollene Handzeichung Pieter
Saenredam's.
Rep. f. Kw. XXII (1899) blz.
170.

131.

De een en dertigste Delftsche Vermeer.
Ned. Spect. 1899 blz. 221.

132.

De Verzameling Hoogendijk in Pulchri.
Ned. Spect. 1899 blz. 57.

133.

Nota ... naar aanleiding van het Verslag
over 's Rijksprentenkabinet over het
tweede halfjaar van 1898 uitgebracht
door den heer J. Ph. van der Kellen.
Verslagen 's Rijksverzam. van
Gesch. en Kunst XXII (1899)
36.

1900
134.

Verzeichnis der Gemälde in der
Grossherzoglichen Gemälde-Galerie zu
Mannheim.
[Kritische Revision der
niederländischen Schulen].
Mannheim.
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135.

Rembrandt.
Band 4 van Nr. 104.

136.

Een viertal punten van Algemeen
Oudheidkundig Belang.
Bull. Ned. Oudh. Bond. I
(1899-1900), 192 en Ned.
Spect. 1900 Nr. 26.

137.

Abraham Bredius.
Woord en Beeld. 1900 blz. 17.

138.

Olivier van Deuren, Rotterdamsche
schilder.
O.H. XVIII (1900) blz.
193-198.

139.

Reynier Hals. Het soepetend meisje in
het museum te Haarlem.
Woord en Beeld 1900 blz.
273.

140.

De Trouw van den Grooten Keurvorst
met Louise Henriette van Oranje.
(Schilderij van J. Mijtens in het Museum
te Rennes).
Geschiedkundige opstellen
uitgegeven ter eere van Dr
H.C. Rogge, blz. 247.

141.

Onbekende Rembrandts in Frankrijk.
N. Rott. Crt. 20 Augustus
1900.

142.

De Rembrandt uit het Museum te
Colmar.
N. Rott. Crt. 28 Jan. 1900,
Tweede Blad.

143.

Een Philips Wouwerman in 's
Rijksmuseum te Amsterdam?
Bull. Ned. Oudh. Bond. I
(1899/1900) blz. 39 - 42.
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144.

De veiling Schubart te München.
Bull. Ned. Oudh. Bond. I
(1899-1900) blz. 90-92.

145.

De verzameling Six in het
Gemeente-Museum te Amsterdam.
Ned. Spect. 1900 blz. 270.

146.

Mijn Beheer van 's Rijks Prentenkabinet.
Amsterdam.

1901
147.

Rembrandt.
Band 5 en 6 van No. 104.

148.

Zeichnungen van Rembrandt Harmensz
van Rijn. Zweite Folge. II. Lieferung. (zie
nr. 122.)
Berlin, Amsler & Ruthardt.

149.

Rembrandt. 26 photogravures naar de
beste schilderijen der tentoonstellingen
te London en Amsterdam.
Ook met Duitschen,
Engelschen en Franschen
tekst. Amsterdam 1901.
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150.

Kritische opmerkingen omtrent
Oud-Hollandsche schilderijen in onze
musea. I, II.
O.H. IX (1901) blz. 121-128
en blz. 134-144.

151.

Een of twee Jacob van Campen's?
Opmerk. XXXVI (1901) blz.
211.

152.

Vragen. - Kerkinterieurs van A. Cuyp. (Hobbema of Ruisdael?).
Bull. Ned. Oudh. Bond. II
(1900-1901) blz. 102.

153.

Gerrit Dou. Het leven en werken van
Gerrit Dou... Leidsch Proefschrift van W.
Martin. Leiden, S.C. van Doesburgh
1901. Recensie.
Ned. Spect. 1901, blz. 253.

154.

Varia omtrent Rembrandt.
1. Kende Rembrandt Hebreeuwsch? - 2.
Geen Rembrandt in de Galerij Doria
Pamfili te Rome. 3. Elison of Alenson.
O.H. XIX (1901) 89.

155.

Geen Rembrandt te Rome.
N. Rott. Crt. 28 Juni 1901,
Tweede Blad.

1902
156.

Rembrandt.
Band 7 van No. 104.
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157.

Rapport der Commissie tot nemen van
proeven betreffende de verlichting van
Rembrandt's ‘Nachtwacht’.
(samen met anderen).

158.

Gerrit van Hees der Maler der
‘Landschaft mit den Planken’ in der
Akademie in Wien.
Rep. f. Kw. XXV (1902) blz.
296.

159.

Een raaf, die zich met vreemde veeren
tooit. [Schilderij door C. Saftleven].
Ned. Spect. 1902 blz. 103.

160.

Die zunehmende Überglasung unserer
Gemälde.
Offizieller Bericht über den VII.
Internat. kunsthist. Kongress
zu Innsbruck, 1902 blz. 26.

161.

A.J. Wauters, Le Musée de Bruxelles.
Tableaux Anciens. Notice guide et
catalogue. Bruxelles, 1900. Recensie.
Bull. Ned. Oudheidk. Bond III
(1901/2) blz. 53-68.

162.

Ingezonden. (tegen B.W.F. van
Riemsdijk).
N. Rott. Crt. 27 Maart 1902,
Tweede Blad.

1903
163.

Catalogus van de tentoonstelling van
oude portretten. Haagsche Kunstkring.
Den Haag 1903.

164.

Meisterwerke der Porträtmalerei auf der
Ausstellung im Haag, 1903.
München 1903.
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165.

Zeichnungen von Rembrandt Harmensz
van Rijn. Dritte Folge. I. Lieferung. (zie
nr. 122.)
Haag. M. Nijhoff.

166.

Erläuterung der holländischen Bilder im
Museum von Innsbruck.
Offizieller Bericht über die
Verhandlungen des VII.
Internat. Kunsthist.
Kongresses in Innsbruck 9-12
September 1902. S. 90.

167.

Die Koedijck-Rätsel und ihre Lösung.
Jahrb. Pr. Kunstslgn. XXIV
1903 blz. 39.

168.

Rembrandt. [Rembrandts laatste
rustplaats].
Ned. Spect. 1903 blz. 252.

169.

Veilingen. [Teekenacademie te
on

Middelburg en verzameling B Pret de
Roze de Calesberg, Amsterdam 1902.]
Bull. Ned. Oudheidk. Bond IV.
(1903), blz. 96-101.
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1904
170.

Meesterwerken der Schilderkunst.
(Vrij bewerkt naar Sir Martin Conway).
Amsterdam, Uitgev. Mij.
Elsevier.

171.

Zur Kritik einiger Holländischen Bilder
auf der Düsseldorfer Ausstellung 1904.
Rep. f. Kw. XXVII (1904) blz.
573.

172.

Kritische opmerkingen omtrent
Oud-Hollandsche schilderijen in onze
musea. III, IV.
O.H. XXII (1904) blz. 27-38 en
blz. 111-120.

1905
173.

Rembrandt.
Band 8 van No. 104.

174.

Musea, museumbelangen en
museumplannen te Utrecht.
N. Rott. Crt. 29 April 1905,
Eerste Blad.

175.

Zuivering van het werk van Rembrand
met behulp der hedendaagsche
stijlkritiek. (Voordracht).
N. Rott. Crt. 14 Febr. 1905, 2e
Blad.

176.

Rembrandt en zijn omgeving. [W.R.
Valentiner, Rembrandt und seine
Umgebung, Strassburg, 1905]. Recensie.
Ned. Spect. 1905 blz. 53.
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177.

A lost letter by Rembrandt.
Connoisseur XIII, blz. 54.

178.

A lost letter by Rembrandt.
Burl. Mag. VII (1905) 470.

179.

Een zonderling woordenboek.
[Alfred. v. Wurzbach, Niederländisches
Künstlerlexikon, I-III Lieferung, Wien,
1904]. Recensie.
Ned. Spect. 1905 blz. 76.

180.

Wurzbach A.v. Niederländisches
Künstlerlexikon. Recensie.
Kunstgesch. Anzeigen III
(1905) 65.

181.

Het Vredespaleis (Ingezonden).
N. Rott. Crt. 23 Januari 1905.

1906
182.

Die Handzeichnungen Rembrandts.
Versuch eines beschreibenden und
kritischen Kataloges.
Haarlem, de Erven F. Bohn.
Teyler Verh. N.R. VII (1906).

183.

Die Urkunden über Rembrandt. Dritter
Band der ‘Quellenstudien zur
holländischen Kunstgeschichte’ Haag.
Overgenomen uit
Bode-Hofstede de Groot,
Rembrandt, Beschreibendes
Verzeichnis seiner Gemälde,
Band 8, (1905). [No. 173].
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184.

Catalogus der
Rembrandthulde-Tentoonstelling te
Leiden, 1906. (Tezamen met W. Martin).
Leiden, van Breda Vriesman.

185.

Zeichnungen von Rembrandt Harmensz
van Rijn.
Dritte Folge. II. Lieferung. (zie nr. 122.)
Leipzig, Hiersemann.

186.

Meine Kunstsammlung, van Egon Ritter
von Oppolzer; C. Hofstede de Groot und
anderen.
München, Otto Helbing.

187.

Een schilderij. [Isaac de Jouderville].
N. Rott. Crt. 7 Sept. 1906,
Tweede Blad.
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188.

Zoekgeraakte Rembrandts.
Jaarboekje voor Geschied. en
Oudheidk. van Leiden en
Rijnland. III (1906), blz. 116.

189.

Inleidend woord voor Valentiner en
Veldheer, Rembrandt, Kalenderboek voor
1906.
Amsterdam. [Ook met
Duitschen tekst].

190.

Rembrandt's Fabius Maximus.
(Ingezonden).
N. Rott. Crt, 21 Dec. 1906.

1907
191.

Jan Vermeer en Carel Fabritius.
Photogravures naar al hun bekende
schilderijen. (zie 224 en 240.)
[Ook met Duitschen en
Engelschen tekst].
Amsterdam.

192.

Beschreibendes und kritisches
Verzeichnis der Werke der
hervorragendsten holländischen Maler
des XVII. Jahrhunderts.
Band I. (Jan Steen, Gabriel Metsu,
Gerard Dou, Pieter de Hooch, Carel
Fabritius, Johannes Vermeer van Delft).
Unter Mitwirkung von Dr. W.R.
Valentiner.
Esslingen, Paul Neff und
Paris, F. Kleinberger.
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193.

A Catalogue raisonné of the Works of the
most eminent Dutch Painters of the
seventeenth Century.
Volume I. Translated and edited by
Edward G. Hawke.
[Engelsche uitgave van Nr.
192]. London, Macmillan and
Co.

194.

Cuyps Indisch Schilderij bij Fr. Muller &
Co.
De Amsterdammer, Weekbl.
25 Aug. en 1 September 1907.

195.

Rembrandts voorbereiding voor de ets
van Jan Six. (Ingezonden).
N. Rott. Crt. 14 November
1907.

196.

Rapport. I. In bruikleen geving van
doubletten of voorwerpen van meer
plaatselijk belang aan locale museums.
II. Wjjzing van verouderde bepalingen
van legaten ten behoeve van openbare
verzamelingen. [Tezamen met anderen.]
Bull. Ned. Oudheidk. Bond.
VIII (1907) blz. 10.

1908
197.

Beschreibendes und kritisches
Verzeichnis. Band II. (Aelbert Cuyp,
Philips Wouwerman). Unter Mitwirkung
von Kurt Freise.
Esslingen, Paul Neff und
Paris, F. Kleinberger.
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1909
198.

Catalogue of Dutch Painters. Volume II.
[Engelsche uttgave van Nr.
197]. London, Macmillan and
Co.

199.

Nieuw ontdekte Rembrandts. I.
Onze Kunst. XVI (1909) blz.
173.
Overgenomen in het
Zondagsblad Opr. Haarl.
Courant, 10 en 17 Januari
1910.

1910
200.

Zeichnungen von Rembrandt Harmensz
van Rijn. Vierte Folge. I. Lieferung. (zie
nr. 122.)
Haag, M. Nyhoff.

201.

Beschreibendes und kritisches
Verzeichnis. Band III. (Frans Hals,
Adriaen van Ostade, Isack van Ostade,
Adriaen Brouwer).
Unter Mitwirkung von Kurt Freise und.
Dr. Kurt Erasmus.
Esslingen, Paul Neff und
Paris, F. Kleinberger.

202.

Catalogue of Dutch Painters. Volume III.
[Engelsche uitgave van Nr.
201.] London, Macmillan and
Co.
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203.

Zur Abwehr. [contra E.W. Moes].
[Als Beilage zu Monatssh. f.
Kw. III (1919).]

204.

Naar aanleiding van het Flora borstbeeld
in het Berlijnsche Museum.
Amst. Weekbl. 16 Jan. 1910.

205.

Kritische Bemerkungen über einige
Holländischen Bilder auf der
Petersburger Ausstellung von 1908.
Monatsh. f. Kw. III (1910) blz.
116-118.
[Overgenomen in Starje Gody
1910 blz. 19].

206.

De Haagscbe Museumskwestie. I-III.
N. Rott. Crt. 20, 21 en 22 April
1910, Av.

207.

Schoone Kunsten op de
Staatsbegrooting.
N. Rott. Crt. 15 December
1910, Av.

1911
208.

Beschreibendes und kritisches
Verzeichnis. Band IV. (Jacob van
Ruisdael, Meindert Hobbema, Adriaen
van de Velde, Paulus Potter).
Unter Mitwirkung von Dr. Kurt Erasmus,
Dr. W.R. Valentiner und Dr. Kurt Freise.
Esslingen, und Paris.

209.

Rembrandt Bijbel, bevattende de
verhalen des Ouden en Nieuwen
Verbonds, welke door Rembrandt zijn in
beeld gebracht.
Eerste Deel. Het Oude Testament.
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Tweede Deel. Het Nieuwe Testament.
Amsterdam, 1906/11. [Ook
met Duitschen, Franschen en
Latijnschen tekst].
210.

Zeichnungen von Rembrandt Harmensz
van Rijn.
Vierte Folge. II. Lieferung. (zie nr. 122.)
Haag, M. Nyhoff.

211.

De valsche Cuyp van 143000 francs.
N. Rott. Crt. 24 Mei 1911,
Ocht,

212.

Twee nieuw aan het licht gekomen
portretten van Frans Hals.
Onze Kunst, XX, (1911) blz.
158.

213.

Ludwig Abels contra Bode. [Rembrandt].
N. Rott. Crt. 17 October 1911,
Av.

214.

Rembrandts portret van Elisabeth Bas.
N. Rott. Crt. 14 November
1911, Av.

215.

A newly discovered picture by Vermeer
van Delft.
Burl. Mag. XVIII (1910/11) blz.
133.

1912
216.

Beschreibendes und kritisches
Verzeichnis. Band V. (Gerard ter Borch,
Caspar Netscher, Godfried Schalcken,
Pieter van Slingeland, Eglon Hendrik van
der Neer).
Unter Mitwirkung van Dr. Eduard
Plietzsch und Dr. Karl Lilienfeld.
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Esslingen, Paul Neff und
Paris, F. Kleinberger.
217.

Catalogue of Dutch painters. Volume IV.
[Engelsche uitgave van Nr.
208.] London Macmillan and
Co.

218.

De schilderkunst in de Nederlandsche
monumenten van geschiedenis en kunst.
Bull. v.d. Nederl. Oudheidk.
Bond, 2e Serie, V, (1912) blz..
140.

219.

Kritische Bemerkungen über die
Ausstellung holländischer Gemälde im
Tuileriengarten in Paris, April - Juni 1911.
Rep. f. Kw. XXXIV (1911/12)
blz. 369.

220.

Rembrandts Mühle.
Kunst u. Künstler X (1912) blz.
21.

221.

Nieuw ontdekte Rembrandts II.
Onze Kunst, XXII (1912) blz.
173.
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222.

Meeningsverschillen omtrent werken van
Rembrandt (I. De teekening van den
ongehoorzamen jongen in het Berlijnsche
Prentenkabinet. II. Rembrants
‘Vrouwtgen met een pappotgen’. III. Het
portret van Elisabeth Bas. IV. De
‘Eendracht van het land’, een voorstudie
voor de ‘Nachtwacht’. V. Rembrandt en
de markies van Andelot).
O.H. XXX (1912) blz. 65 en
174.

1913
223.

Catalogue of Dutch painters. Volume V.
[Engelsche uitgave van Nr.
216.] London, Macmillan and
Co.

224.

Jan Vermeer van Delft en Karel Fabritius
(zie nr. 191 en 420).
Photogravures naar al hunne bekende
schilderijen. Eerste vervolg.
Amsterdam 1913. [Ook met
Duitschen en Engelschen
tekst].

225.

Pictures in the Collection of P.A.B.
Widener. Early German, Dutch and
Flemish schools.
[Samen met W.R. Valentiner.]
Philadelphia, Privately Printed.

226.

Rapport der Haagsche Museum
Commissie benoemd door de
Vereeniging voor Handel, Nijverheid en
Gemeentebelangen te 's Gravenhage.
(In vereeniging met J. Jurriaan Kok, S.
de Clercq en anderen).
Haag, Zuid-Hollandsche Boeken Handelsdrukkerij.
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227.

Die kulturgeschichtliche Bedeutung der
niederländischen Kunst.
Nord und Süd, XXXVII (1913)
blz. 288-294.
Overgenomen in
Wetenschappelijke Bladen
1914, I blz. 1.

228.

Benjamin Altman †.
N. Rott. Crt. 10 October 1913
Av.

229.

Doomer, Lambert.
Allg. Küustler Lex. IX, 460.

230.

Drost, P.; Drost, Willem.
Allg. Kunster Lex. IX, 576.

231.

Meeningsverschillen omtrent werken van
Rembrandt. V. Rembrandt en de markies
van Andelot.
O.H. XXXI (1913) blz. 65-66.

232.

Rembrandts portretten van Philips
Lucasse en Petronella Buys.
O.H. XXXI (1913) blz.
236-240.

233.

Die Kritik der Rembrandtzeichnungen.
Kunstchron., N.F. 24
(1912-13), 633.

234.

Rembrandts overspelige vrouw.
(Ingezonden).
N. Rott. Crt. 30 Januari 1913,
Ocht.
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1914
235.

Zeichnungen von Rembrandt Harmensz
van Rijn.
Erste Folge. I. Lieferung.
2. Aufl. (der Lippmannschen Publikation).
(zie nr. 122)
Haag N. Nijhoff.

236.

Dullaert, Heyman.
Allg. Künstler Lex. X, 109.

237.

Episcopius, Johannes, (Jan de
Bisschop).
Allg. Künstler Lex. X, 581.

238.

De nieuwe catalogus van het
Mauritshuis. Kritiek, Zelfkritiek en
aanvullingen.
Bull. v.d. Ned. Oudheidk.
Bond, 2e Serie VII (1914), blz.
75.

239.

Over Museumscatalogi.
Bull. van den Ned. Oudheidk.
Bond, 2 Serie, VII (1914) blz.
255-260.

240.

Experts. (verzameling Leon Hirsch),
N. Rott. Crt. 21 Februari 1914,
Av.
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1915
241.

Beschreibendes und kritisches
Verzeichnis. Band VI. (Rembrandt,
Nicolaes Maes).
Unter Mitwirkung von Dr. Karl Lilienfeld,
Heinrich Wichmann und Dr. Kurt Freise.
Esslingen, Paul Neff und
Paris, F. Kleinberger.

242.

Fabritius, Barent.
Fabritius, Carel.
Allg. Künster Lex. XI, 171.

243.

Een portret van Jacob van Campen door
Frans Hals.
O.H. XXXIII (1915) blz. 16-18.

244.

Rembrandt's onderwijs aan zjjne
leerlingen.
In: Feest-Bundel Dr. Abraham
Bredius aangeboden.
Amsterdam 1915. blz. 79.

245.

Een teruggevonden schilderij van
Hercules Seghers.
Onde Kunst, I, (1915/16) blz.
89-90.

246.

De opleiding onzer kunsthistorici en
museumsambtenaren.
N. Rott. Crt. 25 Mei 1915,
Ocht.

247.

A.M. Hind, Catalogue of Drawings by
Dutch and Flemish Artists preserved in...
the Britisch Museum. Volumen I.
Drawings by Rembrandt and his school.
Printed by order of the trustees. 1915.
Sold at the British Mus. Recensie.
Museum XXIII (1915) blz.
60-62.
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248.

Groot (de) - Hofstede de Groot.
De Nederlandsche Leeuw.
XXXIII (1915) 313.

249.

I. Die südafrikanische Ausstellung
altholländischer Bilder in der Grosvenor
Gallery in London. Mai - Juni 1913.
1I. Holländische Bilder in der IInd
National Loan Exhibition: Women and
child in art. Ibidem Nov. 1913 - Febr.
1914.
Rep. f. Kw. XXXVII (1915) blz.
63-65.

1916
250.

Catalogue of Dutch painters Volume VI.
[Engelsche uitgave van Nr.
241.] London Macmillan and
Co.

251.

Zeichnungen von Rembrandt Harmensz
van Rijn.
Erste Folge. II. Lieferung.
2. Aufl. (der Lippmannschen Publikation).
(zie nr. 122)
Haag, M. Nyhoff.

252.

Een portret van Ds. Joh. Beeltsnijder.
O.H. XXXIV (1915) blz. 244.

253.

Aelbert Cuyp of Abraham Kalraet?
[Polemiek met Dr. A. Bredius.]
Oude Kunst I (1915/16), blz.
143-145, 241-243, 314.

254.

Het portret van Stevens door A. van Dijck
in het Mauritshuis. (Korte
Mededeelingen).
O.H. XXXIV (1916) blz. 68.
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255.

Flinck, Govaert.
Flinck, Nicolaes Anthoni.
Allg. Künstler Lex. XII, 97.

256.

Oude prenten naar Rembrandt. (Korte
mededeelingen).
O.H. XXXIV (1916) blz. 132.

257.

Rembrandt en Spinoza. (André Charles
Coppier in Revue des deux Mondes,
1916, blz. 160).
N. Rott. Crt. 1 Maart 1916, Av.
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258.

Inedita.
(Michiel Sweerts. Kaartspelende
Soldaten. - II. Abraham de Vries, Portret
van Jacob van Aerssen. - III. Meester
van het leven van Maria. De onthoofding
van Johannes den Dooper. - IV.
Johannes Mijtens. De familie Stalpert van
der Wiele. - V. Johannes Mijtens. De
familie van den Kerckhoven - VI. Pieter
van Bronchorst. Salomo's eerste recht.
- VII. Gerbrand van den Eeckhout. Portret
van Pieter Valckenier. - VIII. Jacobus
Vrell. Binnenhuis. - IX. François de
Momper, Gezicht op den Haagschen
Hofvijver. - X. Gerrit Berckheyde.
Valkenjagers op den Korten Vijverberg
te 's-Gravenhage. - XI. Heiman Dullaert.
De Urine-dokter. - XII. Jacob van
Ruisdael. Duinlandschap bij Haarlem. XIII. Roeland Savery. De haan. - XIV.
Salomon Mesdach. Familiegroep. - XV.
Joost Cornelisz Droochsloot. Prins
Maurits met een ruiterstoet op het
Buitenhof - XVI. Johannes Danckers.
Christus de kinderen zegenend. - XVII.
Frans Hals. Mansportret. - XVIII. Gerhard
Hoet. Landelijke Herberg. - XIX. Jacob
van Ruisdael. Gezicht op Egmond aan
Zee. - XX-XXI. Dirck Santvoort.
Portretten van een echtpaar. - XXII.
Govert Camphuysen. Melksters voor een
boerenhut.
Oude Kunst I (1915/16) blz.
123, 127, 131, 165, 169, 173,
205, 209, 213, 211, 247, 251,
255, 281, 285, 289, 321, 325,
329, 345, 351.

259.

De kanongieterij te 's Gravenhage.
N. Rott. Crt. 1 Maart 1916, Av.

260.

De verzameling Victor de Stuers.
N. Rott. Crt. 4 Mei 1916, Av.
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261.

De voorgestelde belastingen op
kunstwerken. I, II.
N. Rott. Crt. 26 Jan. 1916, Av.
en 27 Jan. 1916, Av.

262.

Een leemte op de Staatsbegrooting voor
1917.
N. Rott. Crt. 6 Oct. 1916, Av.

1917
263.

Voorloopige lijst der Nederlandsche
Monumenten van Geschiedenis en
Kunst. Deel IV. [Tezamen met anderen.]
Utrecht, A. Oosthoek.

264.

Johannes Bosboom.
Stemmen voor Waarheid en
Vrede. 1917 blz. 602.

265.

Een Hobbema en een Rembrandt.
N. Rott. Crt. 27 Nov. 1917, Av.

266.

Een landschap van Meindert Hobbema.
[Overgenomen uit N. Rott. Crt.
27 Nov. 1917, Av.].
Oude Kunst III (1917/18) blz.
70.

267.

Nieuw Licht over Rembrandt. [Rembrandt
en Italië.]
N. Rott. Crt. 5 December
1917, Ocht.

268.

De Scheveningsche potvisch van 1817.
N. Rott. Crt. 27 Jan. 1917.

269.

Haagsche Kunstveiling.
N. Rott. Crt. 7 en 9 Nov. 1917.
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1918
270.

Beschreibendes und kritisches
Verzeichnis. Band VII. (Willem van de
Velde, Johannes van de Cappelle, Ludolf
Bakhuyzen, Aert van der Neer).
Unter Mitwirkung von Dr. Karl Lilienfeld
und Dr. Otto Hirschmann.
Esslingen, Paul Neff und
Paris, F. Kleinberger.
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271.

Zeichnungen von Rembrandt Harmens
van Rijn.
Erste Folge. III. Lieferung.
2. Aufl. (der Lippmannschen Publikation).
(zie nr. 122)
Haag. M. Nijhoff.

272.

Over Hervorming en beheer onzer
Musea.
[Met S. Muller Fzn., J. Veth, A. Pit, W.
Vogelsang en H.E.v. Gelder.]
Leiden 1918.

273.

De museumkwestie. - I. Doode en
doodsche Musea. - II. Centralisatie of
decentralisatie van kunstwerken. - III
Moeten onze musea moderne kunst
aankoopen? - Slotwoord en
Verbeteringen.
N. Rott. Crt. 15 October, Av.,
17 October, Ocht., 12 October,
Av. 1918.

274.

De schilder Frans Carree en zijne
teekeningen voor de Lijkstatie van Vorst
Willem Frederik van Nassau.
Vrije Fries, XXVI (1918) blz.
12.

275.

De Apostel Paulus van Rembrandt.
Oude Kunst III (1917/18) blz.
69.

276.

De oude schilderijen der verzameling
Braams te Arnhem.
N. Rott. Crt. 25 en 26 Sept.
1918.
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1919
277.

Künstlerische Beziehungen zwischen
Holland und Deutschland im XVII.
Jahrhundert.
Die Nachbarn, herausgeg. von
Franz Dülberg, S. 113 en
Z.f,b.K., N.F. XXXI (1919) blz.
3.

278.

Een nog nooit afgebeeld meesterwerk
van Frans Hals. (Korte mededeelingen).
O.H. XXXVII (1919) blz. 128.

279.

Eenige schilderijen van weinig bekende
Utrechtsche schilders: Roelof van Zijl,
Andries van Bochoven en Johannes de
Veer.
O.H. XXXVII (1919) blz.
111-119.

280.

Antwoord aan den heer Buschmann.
Bull. Nederl. Oudheidk. Bond.
2e Serie XII (1919) blz. 42-43,
86-87.

1920
281.

Zeichnungen von Rembrandt Harmenz
van Rijn.
Erste Folge. IV. Lieferung.
2. Aufl. (der Lippmannschen Publikation).
(zie nr. 122)
Haag, M. Nyhoff.

282.

Gael, Adriaen I
Gael, Adriaen II
Gael, Barend
Gael, Cornelis I
Gael, Cornelis II
Allg. Künstler Lex. XIII, 35.
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283.

Gedam.
Allg. Künstler Lex. XIII, 317.

284.

Geel, Jacob Jacobsz van
Geel, Joost van
Allg. Künstler Lex. XIII, 322.

285.

Geest, Julius Franziscus de
Geest, Wybrand d. Ae. Simonsz de
Geest, Wybrand d. Jg. Simonsz de
Allg. Künstler Lex. XIII, 331.

286.

Gherwen, Reynier van
Allg. Künstler Leg. XIII, 528.
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287.

Ghibons, Adriaen Adriaensz.
Allg. Künstler Lex. XIII, 547.

288.

Ghindermollen, P. van.
Allg. Künstler Lex. XIII, 549.

289.

Een herboren Rembrandt.
N. Rott. Crt. 3 Juli 1920, Av.

1921
290.

Voorloopige lijst der Nederlandsche
Monumenten van Geschiedenis en
Kunst. Deel V, eerste stuk. [Tezamen
met anderen].
Utrecht, A. Oosthoek.

291.

Rapport Rijkscommisie van advies in
zake reorganisatie van het
museumwezen hier te lande ingesteld bij
koninklijk besluit van 5 Febr. 1919. [Met
anderen.]
's-Gravenhage, Mouton & Co.

292.

Hendrik van der Burgh, een voorganger
van Pieter de Hoogh.
O.H. XXXIX (1921) blz. 121.

293.

Teruggevonden schilderijen van Frans
Hals.
O.H. XXXIX (1921) blz. 65.

294.

Reynier and Claes Hals.
Burl. Mag. XXXVIII (1921) 92.
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295.

Rembrandt's Engelsche reis in 1640.
N. Rott. Crt. 10 Augustus
1921. Av.

296.

Rembrandt's reizen naar Engeland.
O.H. XXXIX (1921) blz. 1.

297.

De Rembrandt in de veiling te Frankfort.
N. Rott. Crt. 22 Nov. 1921,
Ocht.

298.

Aanteekeningen betreffende Gillis
Schagen.
O.H. XXXIX (1921) blz. 129.

299.

Verzamelaars van prenten en
teekeningen.
Recensie van: F. Lugt, Les marques de
collections. Amsterdam 1921.
N. Rott. Crt. 29 Oct. 1921, Av.

300.

(De heer Bredius en het Mauritshuis).
N. Rott. Crt. 10 April 1921,
Ocht.

1922
301.

Voorloopige lijst der Nederlandsche
Monumenten van Geschiedenis en
Kunst. Deel VI. [Tezamen met anderen].
Utrecht, A. Oosthoek.

302.

Die holländsche Kritik der jetzigen
Rembrandt-Forschung und neuest
wiedergefundene Rembrandtbilder.
Stuttgart u. Berlin, 1922.
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303.

Schilderijenverzameling van het
Mauritshuis tijdens het stadhouderlijk
tijdperk.
Oudheidk. Jaarbk. 3e Serie.
II. (1922) blz. 1-4.

304.

Hals, Anthonie
Hals, Dirk
Hals, Frans I
Hals, Frans II
Hals, Harmen
Hals, Hendrik
Hals, Jacob
Hals, Johannes
Hals, Nicolaas
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Hals, Reynier
Hals, Willem.
Allg. Künstler Lex. XV, 529.
305.

‘Wedergevonden’ of ‘nieuw ontdekte
Rembrandt's’.
N. Rott. Crt. 4 en 28 Februari
1922, Av.

306.

Rembrandts derde afneming v.h. kruis.
N. Rott. Crt. 19 Sept. 1922,
Ocht.

307.

Het barsten van schilderijen.
N. Rott. Crt. 7 Juni 1922, Av.

1923
308.

Beschreibendes und kritisches
Verzeichnis. Band VIII. (J. van Goyen,
Jan van der Heyden, Johannes
Wijnants).
Unter Mitwirkung von Dr. O. Hirschmann,
Dr. H. Kauffmann und Dr. W. Stechow.
Esslingen und Paris.

309.

Catalogue of Dutch painters. Volume VII.
[Engelsche uitgave van Nr.
270]. London, Macmillan and
Co.

310.

Voorloopige lijst der Nederlandsche
Monumenten van Geschiedenis en
Kunst. Deel VII. [Tezamen met anderen].
's-Gravenhage.
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311.

Kunstverzamelingen van ons
vorstenhuis.
Stemmen des tijds XII (1923)
blz. 146.

312.

Self Portraits by Ferdinand Bol.
Burl. Mag. XLIII (1923) 22.

313.

Jan van Goyen and his followers.
Burl. Mag. XLII (1923) blz. 9.

314.

Helt, Jan van der.
Allg. Künstler Lex. XVI, 359.

315.

Zur Rembrandtforschung.
Der Kunstwanderer V (1923),
blz. 31.

316.

De eerstlingswerken van Rembrandt.
N. Rott. Crt. 5 Juli 1923, Av.

317.

Bode en de Rembrandt-‘Forschung’.
N. Rott. Crt. 28 Sept. en 17
Oct. 1923, Av.

318.

John C. van Dijke's boek over
Rembrandt.
John C. van Dijke. Rembrandt and his
school. (London, Charles Scribners
Sons). Recensie.
N. Rott. Crt. 8 December
1923, Av.

319.

Een nieuw-ontdekte Vermeer van Delft.
N. Rott. Crt. 27 Mei 1923,
Ocht.

320.

Het nieuw ontdekte stadsgezicht v.d.
Delftschen Vermeer.
N. Rott. Crt. 5 Juli 1923, Av.
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321.

De Delftsche Vermeer.
N. Rott. Crt. 2 en 16 Aug.
1923, Av.

322.

In memoriam J.H. Boland.
N. Rott. Crt. 4 Januari 1923,
Av.

1924
323.

Some recently discovered works by
Frans Hals.
Burl. Mag. XLV (1924) 87.

324.

Om een Frans Hals. (Ingezonden).
Vaderland 28 October 1924.

325.

Over oude pijpekoppen en een Frans
Hals.
N. Rott. Crt. 1 November 1924
Av.
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326.

Heyden, Jan van der.
Allg. Künstler Lex. XVII, 22.

327.

Hobbema, Meindert.
Allg. Künstler Lex. XVII, 160.

328.

Holblock, Jan Cornelisz.
Allg. Künstler Lex. XVII, 358.

329.

Honthorst, Herman van.
Allg. Künstler Lex. XVII, 450.

330.

Hooch, Charles Cornelisz de
Hooch, Gerrit de
Hooch, Horatius.
Allg. Künstler Lex. XVII, 451.

331.

Hoogh, Dirk de.
Allg. Künstler Lex. XVII, 457.

332.

Hoogstraten, Dirk van
Hoogstraten, Jan van
Hoogstraten, Samuel van
Allg. Künstler Lex. XVII, 463,

333.

Horst, Gerrit Willemsz.
Allg. Künstler Lex. XVII, 533.

334.

Houbraken, Arnold.
Allg. Künstler Lex. XVII, 554.

335.

Rembrandt's Bijbelsche en Historische
Voorstellingen. I, II.
O.H. XLI (1923/24) blz. 49 en
97.

336.

Crambe repetita. [Rembrandt-Lastman].
O.H. (1923/24) blz. 206.
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337.

Rembrandt's youthful works.
Burl. Mag. XLIV (1924) 126.

338.

Rembrandt's etsen.
N. Rott. Crt. 5 Jan. 1924, Av.
en 12 Juni 1924, Av.

339.

Rembrandts ‘Doop van den Moorman’.
N. Rott. Crt. 23 Juni 1924, Av.
en 25 Juni 1924, Av.

340.

Zur Rembrandtforschung.
N. Zürch. Zeitung, Morgenbl.
6 Augustus 1924.

341.

Een Rembrandtcongres.
N. Rott. Crt. 1 Augustus 1924,
Av.

342.

Geen Delftsche Vermeer.
N. Rott. Crt. 17 November
1924, Av.

343.

Leonaert Bramer. - H. Wichmann, L.
Bramer, sein Leben und seine Kunst.
(Leipzig, K.W. Hiersemann, 1923). - E.W.
Bredt, L. Bramers Zeichnungen zum Tyl
Ulenspiegel. (Ibidem, 1924). Recensie.
N. Rott. Crt. 12 Juli 1924, Av.

344.

Vente 10 juin 1924 La Haye Kleykamp.
Préface.

1925
345.

Echt of onecht? Oog of Chemie? (Het
mansportret uit het proces Fred. Muller
en Co. contra H.A. de Haas). Den Haag
1925.
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346.

De Frans Hals-quaestie. (Ingezonden).
N. Rott Crt. 9 Augustus 1925,
Ocht.

347.

Het portret van Mr. Anthony Reepmaker
in het Louvre te Paraijs. [Door N. de Helt
Stokade].
N. Rott. Crt. 10 October 1925,
Ocht.

348.

Huysum, Caspar van
Huysum, Jacob van
Huysum, Jan van
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Huysum, Justus I van
Huysum, Justus II van
Huysum, Maria van
Huysum, Michiel van
Allg. Künstler Lex XVIII, 207.
349.

Huygens, Susanna Louise.
Allg. Künstler Lex. XVIII, 199.

350.

Huyt, H.N.
Allg. Künstler Lex. XVIII, 209.

351.

Janssens, Pieter.
Allg. Künstler Lex. XVIII, 418.

352.

A newly discovered Nicolaas Maes.
Burl. Mag. XLVI (1925) blz.
82-83.

353.

Rembrandt's painter in his studio.
Burl. Mag. XLVI (1925), 265.

354.

The author of a so-called Rembrandt. [J.
Victors].
Burl. Mag. XLVI (1925), 75.

355.

Hippocrates op bezoek bij Democritus.
[Schilderijen door Backer, Berchem en
Moeyart].
Nederl. Tijdschr. v.
Geneeskunde, LXIX (1925)
blz. 3.

356.

Wilhelm von Bode.
N. Rott. Crt. 10 Dec. 1925, Av.

357.

Een groote daad van Abraham Bredius.
N. Rott. Crt. 17 April 1925, Av.
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358.

Bredius' uitlatingen over Kunstexpertises.
(Ingezonden).
N. Rott. Crt. 21 Dec. 1925, Av.

359.

Teekeningen van Oud-Nederlandsche
meesters in de Kunsthalle te Hamburg.
[Publicatie der Prestel Gesellschaft,
Frankfurt]. Recensie
N. Rott. Crt. 10 Januari 1925,
Av.

1926
360.

Voorloopige lijst der Nederlandsche
Monumenten van Geschiedenis en
Kunst. Deel VIII, eerste en tweede stuk.
Utrecht, A. Oosthoek.

361.

Beschreibendes und kritisches
Verzeichnis. Band IX. (Johannes
Hackaert, Nicolaes Berchem, Karel du
Jardin, Jan Both, Adam Pijnacker).
Unter Mitwirkung von Dr. O. Hirschmann,
Dr. W. Stechow und Dr. K. Bauch.
Esslingen, Paul Neff und
Paris, F. Kleinberger.

362.

Kunstkennis, voorheen en thans. [Rede
gehouden in de algemeene vergadering
van den Nederl. Oudheidkundigen Bond].
N. Rott. Crt. 18 Dec. 1926, Av.

363.

Kalraet, Abraham van.
Kalraet, Barend van.
Kalraet, Pieter Jansz van.
Allg. Künstler Lex. XIX, 482.

364.

Bode en ‘de lachende Cavalier’. [Door F.
Hals]. (Ingezonden).
N. Rott. Crt. 24 Juni 1926, Av.
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365.

De wonderen der chemie. [F. Hals].
Haagsche Courant 3 Juli
1926.

366.

Het portret van René Descartes door
Frans Hals.
N. Rott. Crt. 28 April 1926, Av.

367.

Een belangrijke Pieter de Hooch.
N. Rott. Crt. 3 Maart 1926, Av.
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368.

Jongh, Ludolph de.
Allg. Künstler Lex. XIX, 132.

369.

Jouderville, Isaac de.
Allg. Künstler Lex. XIX, 190.

370.

Rembrandt's aandeel in de moederlijke
nalatenschap.
O.H. XLIII (1926) blz. 28.

371.

Wilhelm Hausenstein, Rembrandt,
Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt 1925.
Recensie.
N. Rott. Crt. 11 December
1926, Av.

372.

Hollandsche teekeningen in het Museum
te Brunswijk.
Ed. Flechsig, Zeichnungen alter Meister
im Landemuseum zu Braunschweig. Nrs
66-67 Niederländer des XVII
Jahrhunderts. (Frankfurt aM. Prestel
Verlag, 1925). Recensie.
N. Rott. Crt. 1 Mei 1926, Av.

373.

G. Pauli, Zeichnungen alter
(Niederländischer) Meister in der
Kunsthalle in Hamburg. Frankfurt 1526.
N. Rott. Crt. 18 Dec. 1926, Av.

374.

Drawings of the early Flemish school by
A.E. Popham. - Dutch drawings of the
th

17 century by J.H.J. Mellaert. London.
Recensie.
N. Rott. Crt. 4 December
1926, Av.
375.

Bredius over kunstexpertises.
(Ingezonden).
N. Rott. Crt. 9 Jan., Av. en 28
Jan., Ocht. 1926.
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376.

Sir George Lindsay Holford.
N. Rott. Crt. 18 Sept. 1926,
Ocht.

1927
377.

Catalogue of Dutch painters. Volume VIII.
[Engelsche uitgave van Nr.
308]. London, Macmillan and
Co.

378.

Kunstkennis, herinneringen van een
kunstcriticus. Den Haag.
Duitsche uitgave:
Kennerschaft. Berlin 1931.
Vertaald door C. Müller.

379.

Kiveis, A.
Allg. Künstler Lex. XX, 401.

380.

Isack Koedijck.
Festschrift für Max J.
Friedländer. Leipzig, 1927, blz.
181.

381.

Koedijck, Isaac.
Allg. Künstler Lex. XXI, 111.

382.

Knijff, Jacob.
Knijff, Leendert.
Knijff, Peter.
Knijff, Willem.
Knijff, Wouter.
Allg. Künstler Lex. XXI, 44.

383.

Knibbergen, Catharina van.
Knibbergen, Francois van.
Allg. Künstler Lex. XX, 582
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384.

Koninck, Jacob I.
Koning, Philips.
Koninck, Salomon.
Allg. Künstler Lex. XXI, 267.

385.

Die Rheinlandschaften von Lambert
Doomer(Tezamen met Wilhelm Spies).
Wallraf-Richartz-Jahrbuch
III/IV (1926/27) blz. 183.

386.

Etsplaten van Rembrandt.
N. Rott. Crt. 21 Februari 1927,
Av.
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387.

De Rembrandt van Epinal.
N. Rott. Crt. 14 December
1927, Av.

388.

Langs welken weg trok Hercules Seghers
naar Italië?
O.H. XLIV (1927) blz. 49-64.
en (in het duitsch) in Anzeiger
für Schweizerische
Altertumskunde, N.F. XXX
(1928) blz. 232-247.

389.

De Vlaamsch-Belgische tentoonstelling
te London.
N. Rott. Crt. 2 Maart 1927, Av.

390.

Rembrandt.
Recensie van Werner Weisbach,
Rembrandt (Berlin en Leipzig, Verlag von
Walter de Gruyter & Co. 1926).
N. Rott. Crt. 23 April 1927, Av.

391.

Dr. J. Th. de Visser, eerste
Nederlandsche Minister van Schoone
Kunsten.
De Nederlander 9 Februari
1927.

1928
392.

Beschreibendes und kritisches
Verzeichnis. Band X. (Frans van Mieris,
Willem van Mieris, Adriaen van der Werff,
Rachel Ruysch, Jan van Huysum).
Unter Mitwirkung von Dr. Elisabeth
Neurdenburg, Dr. O. Hirschmann und Dr.
K. Bauch.
Esslingen, Paul Neff und
Paris, F. Kleinberger.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1931

393.

Voorloopige lijst der Nederlandsche
Monumenten van Geschiedenis en
Kunst. Deel V, II. [Tezamen met
anderen].
's-Gravenhage, Allg.
Landsdrukkerij.

394.

Kyckenburgh, Dirck van.
Allg. Künstler Lex. XXII, 152.

395.

Frans Hals as a genre painter.
American Art News
Anniversary Number, 1928,
(14 April) p. 45.

396.

De nieuwe Frans Hals in het Museum te
Brussel.
N. Rott. Crt. 30 Mei 1928, Av.

397.

De portretten van het echtpaar Jacob
Trip en Margaretha de Geer, door de
Cuyp's, N. Maes en Rembrandt.
O.H. XLV (1928) blz. 255-264.

398.

Rembrandt. Twee meesterwerken van
Rembrandt herkend als de portretten van
Jacob Trip en Margaretha de Geer.
N. Rott. Crt. 2 Oct. 1928, Av.

399.

Rembrandt. De naar Amerika verkochte
Titus.
N. Rott. Crt. 8 Sept. 1928, Av.

400.

Eine Farbenskizze aus der Frühzeit des
Rubens.
Pantheon I (1928) 36.

401.

Jan Steen and his master Nicholaes
Knupfer.
Art in America XVI (1928) blz.
249.
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402.

Winsten in den Kunsthandel [Ch.
Sedelmeyer's aan en verkoopen van
werken van Rembrandt].
N. Rott. Crt. 1 December
1928, Av.

403.

Nederlandsche kunst in Lemberg en
Krakau.
N. Rott. Crt. 27 November
1928, Av.

404.

Muurschilderingen in de dorpskerk van
Saanen.
N. Rott. Crt. 18 Augustus
1928.

405.

Kunstmuseum of Ruhmeshalle?
N. Rott. Crt. 23 Juli 1928, Av.

406.

Het schetsboek van Albecht Dürer's
Nederlandsche reis.
[Recensie van: A. Dürer, Niederländ.
Reiseskizzenbuch 1520-1521.
Hrsg. v. Edm. Schilling. Frankfurt/M.
1928].
N. Rott. Crt. 5 Sept. 1928, Av.
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1929
407.

Einige Betrachtungen über die
Ausstellung holländischer Kunst in
London.
R.f. Kw., L (1929) blz. 134.

408.

Een grappige vergissing [A. de Gelder].
O.H. XLVI (1929) blz. 31.

409.

De Hobbema uit Glasgow.
N. Rott. Crt. 19 Jan. 1929,
Ocht.

410.

Schilderijen door Judith Leyster.
O.H. XLVI (1929) blz. 25.

411.

Rembrandt of W. Drost?
O.H. XLVI (1929) blz. 33.

412.

Een nieuw opgedoken Rembrandt.
N. Rott. Crt. 17 Maart 1929,
Ocht.

413.

De ‘valsche’ Rembrandt te Berlijn.
N. Rott. Crt. 25 Juni 1929, Av.

414.

Rogier van der Weyden en de
zoogenaamde Meester van Flémalle.
N. Rott. Crt. 10 Augustus
1929, Av.

415.

Jan de Vos och hans utsikt av Köln i
Nationalmuseum.
Nationalmusei Arsbok 1929,
p. 76.
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416.

De teekeningen der Hollandsche School
in het Louvre.
[F. Lugt, Les Dessins de l'Ecole
hollandaise au Musée du Louvre. Paris
1929]. Recensie.
N. Rott. Crt. 31 Dec. 1929, Av.

417.

Dr. Franz Dülberg, Niederländische
Malerei der Spätgothik und Renaissance.
Potsdam. Recensie.
N. Rott. Crt. 9 Augustus 1929,
Av.

418.

De restauratie van het Klooster ter Apel.
N. Rott. Crt. 11 Juni 1929, Av.

419.

Wilhelm von Bode †.
N. Rott. Crt. 2 Maart 1929,
Ocht.

1930
420.

Jan Vermeer van Delft en Karel Fabritius.
Photogravures naar al hun bekende
schilderijen.
Tweede vervolg. (zie nrs. 191 en 224)
Amsterdam 1930. [Ook met
Duitschen en Engelschen
tekst].

421.

Dr. C.M.A.A. Lindeman, J.A. Wtewael.
Met een woord vooraf van prof. dr. W.
Vogelsang (Utrecht, A. Oosthoek, 1929).
Recensie.
N. Rott. Crt. 4 Jan. 1930, Av.

422.

Inventaris van de meubelen van het
Stadhouderlijk kwartier met het Speelhuis
en van het huis in het Noordeinde te
's-Gravenhage. [Door Dr. S.W.A.
Drossaers met aanteekeningen van
C.H.d.G. en Jkvr. dr. C.d.J.
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O.H. XLVII (1930) 193 en 241.
423.

Pieter Lastman en Thomas de Keyser.
O.H. XLVII (1930), 237.
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Register. De cijfers verwijzen naar de nummers van de hiervóór gaande
Lijst.
Abels, L., 213.
Altmann, B., 228.
Amsterdam,
Gemeentemuseum, 89.
Rembrandt Tentoonstelling, 111, 112, 119, 129, 149.
zie Rijksprentenkabinet.
zie Rijksmuseum.
Apel, ter, restauratie, 418.
Archiefstudie, 28.
Architektuurschilders, 5, 9.
Arendzen, P.J., 123.
Arte, pro, 110.
Backer, J., 355.
Bakhuyzen, L., 270, 309.
Baedeker, 68.
Barsten van schilderijen, 307.
Beeltsnijder, 252.
Beke, D.v., 62.
Beke, L.v., 15.
Belasting op kunstwerken, 261
Berchem, N., 355, 361.
Berckheyde, G. de, 258.
Berlijn, tentoonst. der Ac. d.K., 1.
Bisschop, J. de, 237.
Block, J.C., 19.
Bochoven, A.v., 279.
Bode, W.v., 29, 213, 317, 356, 364, 419.
Bol, F., 312.
Boland, J.H., 322.
Borch, G. ter, 216, 223.
Bosboom, J., 264.
Both, J., 361.
Boymans, Museum, 90.
Braams, coll., 276.
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Bramer, L., 79, 343.
Bredius, A., 20, 137, 256, 300, 357, 358, 375.
Bredt, E.W., 343.
Bridport, 88.
Bronchorst, P.v., 258.
Brouwer, A., 201, 202.
Bruikleenen aan andere musea, 136.
Brunswijk, teekeningen, 372.
Brussel, catalogus, 161.
Burger-Thoré, veiling, 36, 46.
Burgh, H.v.d., 292.
Buschmann, 280.
Calesberg. Pret de Roze, de 169.
Calraet, A., zie Kalraet.
Cardinaal, huis, te Groningen, 52.
Camerarius, A., 43.
Campen, J.v., 116, 151, 243.
Camphuysen, G., 258.
Capelle J.v.d.. 270, 309.
Carpenter Garnier, J., 88.
Carree, F., 274.
Catalogue Raisonné, J. Smith, zie Verzeichnis.
Cato Maior, 6.
Chandos Reade, 88.
Clewer Manor, 88.
Congres, kunsthistorisch, 53, 54, 74.
Conway, Sir Martin, 170.
Coymans, 125.
Cuyp, A.,
Algemeen, 197, 198.
Gezicht op Dordrecht, 106.
Indisch schilderij, 194.
en Kalraet 253.
Kerkinterieur, 152.
Portretten Trip-de Geer, 397.
Valsch schilderij, 211.
Cuyp, J.G., 397.
Danckers, J., 258.
Deuren, O. van, 138.
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Doomer, L., 229, 385.
Dordrecht's oude kunst, 33.
Dou, G., 153, 192, 193.
Doubletten, in bruikleen geven van, 196.
Droochsloot, J.C., 258.
Drost, P., 230.
Drost, W., 230, 411.
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Dülberg, F., 417.
Duitschland, betrekkingen op kunstgebied tusschen Holland en, 277.
Dullaert, H., 236, 258.
Dürer, schetsboek 406.
Düsseldorf, tentoonstelling, 171.
Dijk, Ant. v., 254.
Dijke, John. C.v., 318.
Echt of onecht? 345.
Eeckhout, G.v.d., 258.
Episcopius, 237.
Erflatingen, 136.
Experts, 240,
zie kunstexpertises.
Fabritius, B., 242.
Fabritius, Carel 191, 192, 193, 224, 242, 420.
Flechsig, E., 372.
Flinck, 255.
Flora borstbeeld, 204.
Frimmel, Th. v., 67, 72, 98.
Gael, 282.
Garnier, J. Charpenter, 88.
Gedam, 283.
Geel, J.v., 284.
Geest, J.F. de, 285.
Geest, W.S. de, 4, 11, 285.
Geschiedenis, prijsvraag voor, 69.
Gelder, A. de, 408.
Gherwen, L.v., 286.
Ghibons, A.A., 287.
Ghindermollen, P.v., 288.
Glitza, collectie, 93.
Goyen, J. van, 308, 313, 377.
s'Gravenhage,
Kanongieterij, 259.
Museum Commissie, 226.
Museumkwestie, 206.
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schilderijenmusea, 44, 60, 77.
tentoonstellingen, 115, 163, 164.
veilingen, 269, 344.
zie ook Mauritshuis.
Groningen,
schilders, 43.
huis Cardinaal, 52.
Groot, Hofstede de, 2, 248.
Hackaert, J., 361.
Hals, A., 304.
Hals, Cl., 294, 304.
Hals, D., 107, 304.
Hals, F.,
Algemeen 201, 202, 304.
Nooit afgebeeld 278, 396.
Betwiste schilderij, de lachende cavalier 324, 325, 345, 346, 364, 365.
te Brussel, 278, 396.
J.v. Campen, door, 243.
R. Descartes, door, 366.
als genre schilder, 395.
nieuw ontdekte werken, 212, 293, 323.
portret, 258.
toegeschreven, 38.
of C. de Vos, 45.
Hals, F. de Jonge, 304.
Hals, H., 304.
Hals, J., 304.
Hals, R., 139, 294, 304.
Hals, W., 304.
Hamburg, teekeningen, 359, 373.
Hausenstein, W., 371.
Havard, H., 73.
Heeremans, T., 16.
Hees, G. van, 158.
Helst, B.v.d., 80.
Helt Stokade, N. de, 347.
Heyden, J.v.d., 308, 326, 377.
Hind, A.M., 247.
Hippokrates bij Demokritus, 355.
Hirsch, L., 240.
Hobbema, M.,
Algemeen 208, 217, 327.
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uit Glasgow, 409.
Landschappen, 265, 266.
Middelharnis laantje, 47.
en Ruisdael, 152.
Hoet, G., 8, 258.
Holblock, J.C., 328.
Holford, Sir G.L., 376.
Hondius, W., 19.
Honthorst, H.v., 329.
Hooch, Ch. C. de, 330.
Hooch, D. van, 331.
Hooch, G. 330.
Hooch, H., 330.
Hooch, P. de, 24, 192, 193, 367.
Hoogendijk, coll., 132.
Hoogstraten, D., J., S., 332.
Horst, G. Wzn., 333.
Houbraken, A., 12, 40, 334.
Houck, veil. 86, 87.
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Huwelijk Gr. Keurvorst, 140.
Huygens, Const., 91, 92.
Huygens, S.L., 349.
Huysum, v., 348.
Huysum, J.v., 348, 392.
Huyt, H.N., 350.
Janssens, J., 7.
Janssens, P., 13, 351.
Jardin, K. du, 361.
Inedita, 258.
Innsbruck, museum, 166.
Inventaris Stadhouderlijk Kwartier, 422.
Jongh, L. de, 368.
Jouderville, I. de, 126, 187, 369.
Kabinet, Kon.,
v. schilderijen, zie Mauritshuis.
Kalraet, A., 253, 363.
Kalraet B. en P.J., 363.
Kanongieterij te 's Gravenhage, 259.
Kennerschap, 362, 378.
Keurvorst, Huwelijk v.d. Grooten, 140.
Keyser, Th. de, 423.
Kiveis, A., 379.
Knibbergen, 383.
Knüpfer, N., 401.
Knijff, 382.
Koedijk, Is., 167, 380, 381.
Koninck, 384,
Kortschrift, 1a, 3.
Krakau, Nederl. kunst in, 403.
Kunst,
in Berlijn, 1.
oude in Dordrecht, 33.
Hollandsche in Engeland, 41, 123.
Nederlandsche in Lemberg en Krakau, 403,
Hollandsche in Schotland, 42.
Hollandsche in Praag, 10.
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Hollandsche in Schwerin.
Cultureele Beteekenis der Nederlandsche, 227.
Kunstexpertises, 240, 358, 375.
Kunstgeschiedenis, Nasporingen op het gebied van, 70, 71, 85.
Kunstgeschiedenis en archiefstudie, 28.
Kunsthandel, winsten, 402.
Kunsthistorici, opleiding, 246.
Kunstkennis 362, 378.
Kunstmuseum of Ruhmeshalle, 405.
Kunstverzamelingen en kunstwetenschap, 114.
Kunstverzamelingen van het vorstenhuis, 303, 311, 422.
Kunstwetenschap, 114.
Künstlerlexikon 179, 180.
Kyckenburg, D. van, 394.
Lastman, P.. 336, 423.
Lautner, M., 21, 22.
Leermans, P., 15.
Legaten, bepalingen van, 196.
Leiden, Rembrandt Tentoonstelling, 184.
Lemberg, Nederlandsche kunst in, 403.
Leyster, J., 48, 410.
Lindeman, C.M.A.A., 421.
Londen,
Teekeningen, 247.
Tentoonstellingen, 59, 129, 149, 249, 389, 407, 409.
Lugt, F., 299, 416.
Lutma, J., 81.
Luyding, H., 23.
Lyon, G. de, 27.
Maes, N., 241, 250, 352, 397.
Malerei, Niederländische, 417.
Mannheim, Grozherz. Gemäldegalerie, 134.
Martin, W. 153.
Mauritshuis,
en Bredius, 20, 300.
Catalogus, 39, 75, 76, 238.
Meesterwerken, 20.
stadhouderlijk tijdperk, 303.
wordingsgeschiedenis, 26.
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Meester v.d. dood van Maria, 82.
Meester v.h. leven van Maria. 258.
Meester van Flémalle, 414.
Meesterwerken der schilderkunst, 170.
Mellaert, J.H.J., 374.
Mesdach, S., 258.
Metsu, G., 192, 193.
Mieris, F. van, 392.
Mieris, W. van, 392.
Middelburg, veiling teekenacademie, 169.
Mierevelt, M. van, 73.
Moes, E.W., 203.
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Moeyaert, Cl. C., 63, 355.
Molenaer, J.M., 107.
Momper, F. de, 258.
Monumenten, Voorl. lijst der Nederl., 263, 290, 301, 310, 360, 393.
Mooy, C. de, 14.
Musea, hervorming der, 272.
Musea, Hist. opmerk. omtrent schilderijen in onze, 150, 172.
Museumbelangen, 174.
Museumbudgetten, 136.
Museumscatalogi, 239.
Museum-Commissie, 226.
Museumkwestie, den Haag, 206, 226, 273.
Museumwezen, reorganisatie, 291.
Mijtens, J., 140, 258.
Neer, A.v.d., 270, 309.
Neer, E.H.v.d., 216, 223.
Netscher, C., 216, 223.
Noordt, J. van, 25.
Ontslag, 's Rijksprentenkabinet, 118.
Oppolzer, E. Ritter v., coll., 186.
Ostade, A. van, 127, 201, 202.
Ostade, I. van, 201, 202.
Oudheidkundige belangen, 136.
Parijs,
teekeningen, 416.
tentoonstelling, 35, 219.
Pauli, G. 359, 373.
Petersburg, tentoonstelling, 205.
Poot, H.K., 62.
Popham, A.E., 374.
Portretten,
Catalogus, 100.
Tentoonstelling 163, 164.
Potter, P., 208, 217,
Potvisch te Scheveningen, 268.
Praag, hollandsche school in, 10.
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Pijnacker, A., 361.
Raguineau, A. de, 128.
Rapiamus, 15.
Read, Chandos, 88,
Recensies:
Blok, J.C., W. Hondius, 19.
Bode, W.v., Gem. Gal. Schwerin, 29.
Bredius, A., Meisterwerke d. Gem. Gal. im Haag, 20.
Bredt, E.W., L. Bramers Tyl Ulenspiegel, 343.
Dülberg, F., Niederl. Malerei, 417.
Dijke, J.C.v., Rembrandt and his school, 318.
Flechsig, E., Zeichnungen in Braunschweig, 372.
Frimmel, Th. v., Kleine Galeriestudien, 67, 72, 98.
Dezelfde, Handbuch d. Gemaldekunde 72.
Hausenstein, W. Rembrandt 371.
Havard, M., Mierevelt 73.
Hind, A.M., Catalogue of drawings 247.
Kortschrift 1a, 3.
Lautner, M., Wer ist Rembrandt? 21, 22.
Lindeman, C.M.A.A., Wtewael 421.
Lugt, F., Marques des collections 299.
Dezelfde, Dessins ... du Louvre, 416.
Martin, W., G. Dou 153.
Mellaert, Dutch drawings, 374.
Pauli, G., Zeichnungen in Hamburg, 373.
Popham, A.E., Flemish drawings, 374.
Prestel Gesellschaft, Zeichnungen in Hamburg, 359.
Rembrandt, Original drawings, 34.
Rovinski, D., L'oeuvre gravé des elèves de Rembrandt, 65.
Schilling, E., A. Dürer, Reiseskizzenbuch, 406.
Seidlitz, W.v., Rembrandts Radierungen, 66, 96, 97.
Someren, J.F. van, Catalogus van portretten, 100.
Springer, J., Radierte Werk A. van Ostades, 127.
Valentiner, W.R., Rembrandt und Umgebung, 176.
Wauters, A.J., Musée de Bruxelles 161.
Weisbach, W., Rembrandt, 390.
Weissmann, A.W., Gemeente-Museum Amsterdam, 89.
Wichmann, H., L. Bramer, 343.
Wurzbach, A.v., Niederländisches Künstlerlexikon, 179, 180.
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zie ook: Kunstgeschiedenis, Uitgaven, kunsthistorische.
Reepmaker, A., 347.
Rembrandt:
I. Leven, oorkonden, varia.
Andelot, 222, 231.
brief, 177, 178.
reizen in Engeland, 108, 295, 296.
kende R. hebreeuwsch? 154.
R. en Italie, 267.
aandeel nalatenschap, 370.
Spinoza, 257.
Urkunden, 173, 183.
laatste rustplaats, 168.
Kalenderboek, 189.
Varia, 154.
II. Kunst, andere kunstenaars.
Bijbelsche voorstellingen, 335.
Bijbel, 209.
Imitator, 50.
jeugdwerken, 316, 337.
Lastman, 336.
naar Rafael, 15.
ontleeningen, 64.
onderwijs aan zijne leerlingen, 244.
Drost, 411.
III. Schilderijen.
Bode-HdG., Verzeichnis seiner Gemälde, 104, 120, 135, 147, 156, 173.
Catalogue Raisonnée, 241, 250.
Bijbel, 209.
nieuw ontdekte, 199, 221, 289, 302, 305, 412.
zoekgeraakte, 188.
E. Bas, 214, 222.
Claudius Civilis, 32.
Elison, 154.
Eendracht v.h. land, 222.
Fabius Maximus, 190.
Afneming v.h. kruis, 306.
Ph. Lucasse en P. Buys, 232.
Molen, 220.
Doop v.d. Kamerling, 339.
Nachtwacht, 95, 113, 157, 222.
Overspelige vrouw, 234.
Painter in his studio, 353.
Apostel Paulus, 275.
Titus, 399.
Trip-de Geer, 397, 398.
te Colmar, 142.
in Dresden, 18.
te Epinal, 387.
veiling Frankfort, 297.
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onbekende in Frankrijk, 141.
te Rome, 154, 155.
Stockholm, 32.
andere schilderijen, 213, 265.
zoogenaamde en valsche, 51, 213, 354, 413.
IV. Teekeningen.
Lippmann-HdG. Publicatie, 122, 148, 165, 185, 210, 235, 251, 271, 281.
Kritische Catalogus, 182.
kritiek 34, 222, 233, 247.
V. Etsen.
Etsen, 65, 66, 96, 97, 195, 222, 338.
etsplaten, 386.
prenten naar R. 256.
VI. Tentoonstellingen, 111, 112, 119, 129, 149, 184.
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Levensbericht van J. Vinhuizen
(27 April 1858-6 April 1931)
Drieërlei factor is in de familietraditie der Vinhuizens sterk waarneembaar:
Oranje-Nassau, Gereformeerd geloofsleven en de klokslag van het dorp Middelstum.
Toen op 17 Juni 1787 in het kerspel Zandeweer een ware Oranjekoorts woedde
tegen het patriotisch drijven van ds Joh. Dekens met zijn aanhang, was de
dorpspolitikus Klaas Arents Jonker, wonende bij de Doods-til, een der aanvoerders.
Tijdens de godsdienstoefening riep hij Oranje boven, en toen de wedman een
oranjeklant gelastte zijn lint af te doen, kwam Jonker daartegen in verzet. Om dit
feit werd hij gearresteerd en naar Groningen opgebracht. Later beloonde stadhouder
Willem V hem met een post als opzichter bij de wegen. Hij nam in 1811 den naam
Vinhuizen aan en werd de stamvader van dit geslacht. Volgens een
familie-aanteekening overleed hij 17 Nov. 1814, ‘na vermindering van 's levens
krachten, verwachtende een zalig leven’.
Zijn zoon Jakob Klasens Vinhuizen reed als snikjongen op het schippaard van
Zandeweer op Groningen, leerde later het vak van bakker en huwde te Middelstum
met Anje Ennes Knol, een jongedochter, wonende op de boerderij achter de borg
Ewsum te Middelstum. Hij was vele jaren broodbakker en molenaar te Westeremden.
Daarna werd hij landbouwer op de ‘heerd’ zijner vrouw. Van hem ontving de
kleinzoon, wiens leven hier wordt geschetst, zijn naam.
De Gereformeerd-piëtistische levenshouding speurt men bij de grootmoeder van
moeders zijde, een jonge weduwe, die met twee kinderen en drie ongehuwde
broeders de oude familieboerderij te Kantens bewoonde. Zij maakten tijdens de
geestelijke ontwaking, die met de Afscheiding gepaard ging, een zware zielskrisis
door. Onmachtig en verloren, werd de wereld met hare beslommeringen hun teveel,
zoodat een bejaarde knecht voor het vee, en een dienstbode voor de kinderen moest
zorgen. Toen eindelijk
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het licht daagde, gevoelden zij zich in de Hervormde kerk, die hun steenen gaf voor
brood, niet meer thuis, en gingen zij op onder de prediking van den reformatorisch
gezinden leeraar H. de Cock te Ulrum, vader der Afscheiding in het Noorden. Toch
hadden zij geen vrijmoedigheid met de ‘groote’ kerk te breken. Eerst op hoogen
leeftijd greep hen de golfslag der Doleantie, waarvan ds Hulsebos te Zuidwolde,
die het gezin meermalen bezocht, in deze omgeving de pionier was.
Onder den klokslag van Middelstum versta ik het dorp met zijn naaste omgeving.
Veel wijst daar nog heen naar het verleden: de statige oprijlaan van Ewsum, het
zware ronddeel van ridder Onno, de aartsvaderlijke kastanjes op het slotplein, de
Asingapoort in de dorpsstraat, en niet te vergeten de heerlijke St Hippolytus,
prachtstuk van Gothiek, met den toren, die het gansche landschap bestrijkt. Boven
in den koepel hangt het carillon van Hemony, wiens spel men reeds uit de verte
aan den adel van zijn toon herkent. Dit alles tezamen geeft aan het dorpsgeheel
een wondere bekoring.
Toen voor driekwart eeuw Jacob Vinhuizen in dit milieu ter wereld kwam stond
alles nog in oude voegen, ook op de boerderij van zijn ouders in de Oosterburen
achter de singelgracht van Ewsum. Zij heetten Klaas Jacobs Vinhuizen en Elizabeth
Derks Smits, hij geboortig uit Westeremden, zij uit Kantens. Het huisgezin kenmerkte
zich door arbeidsplicht, spaarzaamheid en puriteinschen godsdienstzin.
Uitgelatenheid was er onbekend. Voldoen aan zijn roeping, en zwijgende overgave
aan den wil van God werd een tweede natuur. De onverbidlijke logica van Genève's
hervormer bood den aannemelijksten vorm van religie. Het geregelde Schriftlezen
bij elken maaltijd en de Gereformeerde prediking ontwikkelden de neiging tot
theologische speculatie. Bij de kinderen waren sporen van vroege godsvrucht, vooral
door den stillen invloed eener vrome tante. Jacob werd op zijn achtste jaar zwaar
ziek. Toen de krisis op 't hoogst was, kwam hem te binnen het psalmvers ‘Ik lag
gekneld in banden van den dood’ (Ps. 116 : 2). En ook hij riep tot God in den nood.
Sedert bleef hij vertrouwd met de broosheid van het leven en met het licht in het
donkere dal.
De Christelijk-nationale dorpsschool van meester E. van der Schans gaf hem het
eerste onderwijs. De Gereformeerde predikant J. Nederhoed verklaarde hem
Katechismus en Kort Begrip, terwijl meester Riga, hoofd der school te Westerwijtwerd
hem tot een knap teekenaar maakte. Eens ontviel Nederhoed bij het jaarlijksche
huisbezoek aan de boerderij de opmerking: ‘Ik heb zoo wel eens gedacht, Jacob
was niet ongeschikt voor de studie’, maar daar bleef het bij. De jongen moest met
de knechts aan het werk op veld en akker. Dat beteekende: 's morgens klokke vier
uit de veeren, en eerst om zeven uur het ontbijt; dan te 8 uur weer aan den slag tot
den middag toe; dan 1 1/2 uur schafttijd, en werd het
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koren binnengehaald slechts 1 uur; eindelijk de opgelegde taak afdoen tot den avond
om den werkdag van twaalf uur vol te maken. Voor het bedrijf had hij alle
bekwaamheid, maar 't was niet zijn lust. Hij zaaide de tarwe evenredig, met een
vaste hand. Toch ging het te werktuigelijk. Ook mishaagde hem het marktrumoer.
Als hij met zijn vader en jongeren broeder des Dinsdags naar de stad ging, of in het
najaar naar de markten van Appingedam, Mensingeweer, Winsum, Uithuizen en
Zuidlaren reisde, bekommerde hij zich weinig om het vee en de paarden, die hij
meer vreesde dan liefhad. Dan tuurde hij liever naar de Latijnsche opschriften van
het Damster raadhuis en verlustigde zich in de oude trapgevels van de Dijkstraat,
of wel hij sloop naar de boekenstalletjes op de Groote Markt, waar hij voor zijn
zakgeld Oomkens Groninger Volksalmanak (1837-1850) met historische bijdragen
van Tresling, Acker Stratingh, H.O. Feith e.a., Otto Ule's Wonderen van den
Sterrenhemel, Leiden, 1860, en J.B. Rietstap's Zee- en Landreizen kocht.
De sluimerende liefde voor de historie was ontwaakt door de vondst van M.D.
Teenstra's Kronijk, Uithuizen, 1859-60, en door Mr Groen van Prinsterer's Handboek
e

der geschiedenis van het vaderland, 2 dr., Amsterdam, 1852, dat Rypke Mulder,
een knecht van zijn vader, hem ter lezing gaf. Maar het landbouwbedrijf bleef nog
steeds zijn voorland. Toen hij in 1890 huwde met Mej. G. Riemersma, betrok het
echtpaar een kleine boerderij van vier bunder land in de kom van het dorp, maar
bevrediging vond hij daarin niet. Eerst de verkoop der aangrenzende
Menthedawierde, waarop de villa van notaris van Panhuijs had gestaan, bood nieuwe
vooruitzichten. Vinhuizen werd kooper met het doel de wierde te doen afgraven.
Tot nu toe placht men de terpaarde te vervoeren met kruiwagens, maar
vooruitstrevend als hij was, gebruikte hij kipkarren op rails. De afgraving geschiedde
zeer diep, zoodat er weinig meer overbleef dan een modderpoel. Toen het plan
ruchtbaar werd, dat dit bouwterrein zou dienen voor een landhuis, zei men spottend:
‘Koop liever een ark en laat die er in drijven’. Maar de lachers zwegen, toen in 1896
volgens zijn bestek een nieuw Mentheda verrees tusschen diepe vijvers en grachten,
en omringd werd met een rijkdom van boomen en heestergewassen, die hij alle met
den Latijnschen naam wist te noemen. Nu moesten zij erkennen, dat dit de schoonste
plek van het dorp was geworden.
En nu was ook de tijd niet verre meer, dat de bewoner van dit landelijk verblijf
dichter naar de bronnen der historie werd gebracht. Dit ging zeer eenvoudig toe. In
1904 verscheen bij van Veen en Evers te Groningen het geïllustreerde tijdschrift
Het Noorden. Het had ten doel ‘meer de aandacht te vestigen op provinciën, die in
schoon verleden, krachtig heden en rijke toekomst niet voor andere gewesten’
onderdeden. Ik werd vast medewerker en plaatste er het opstel in: Het Vrijkorps
van
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Zandeweer, met enkele bijzonderheden betreffende den reeds genoemden Klaas
Arends Jonker. Vinhuizen las deze bijdrage met genoegen, en bracht den auteur
een bezoek in de pastorie te Zeerijp. Nog één stap zou volgen, die leidde tot een
jarenlange samenwerking en een blijvende vriendschap. Telkens werd ik op mijn
tochten door de Ommelanden getroffen door de schandelijke verwaarloozing,
waaraan de grafsteenen van het voorgeslacht waren prijsgegeven. Daaraan gaf ik
uiting in een goed gedocumenteerd opstel, getiteld Van Oud-Ommelander
Grafzerken, onder het tekstwoord: ‘Hoe zou mijn aangezicht niet treurig zijn, daar
de plaats der begrafenissen mijner vaderen woest is’ (Nehemia 2 : 3). Ik bewees
met de feiten, dat er schier in alle dorpen vandalisme werd gepleegd aan
monumenten, die een schatkamer van historische, genealogische en godsdienstige
gegevens openden, en sloot met den wensch:
Mocht hetgeen ik hier heb aangestipt prikkelen tot verdcr onderzoek. De
tijd zij voorbij, dat de graven geschonden en de zerken misbruikt worden
als drempels en stoepen. Men geve ze veeleer een eereplaats in het
choor der kerk. Mochten velen er hun aandacht aan schenken en de
opschriften aanteekenen, zoodat weldra een volledig register kan worden
opgemaakt van de inscripties in ons gewest, welke zulk een belangrijke
bron zijn voor de lokale geschiedenis. (Gron. Volksalm. 1906, bl. 23.)
Ik had toen nog geen vermoeden, dat deze wensch reeds na enkele jaren zou
worden vervuld. Maar in Mr J.A. Feith, Prof. C. van Rhijn te Groningen en in
Vinhuizen kreeg ik medewerkers, die wisten aan te pakken. Het was geen kleinigheid
van omstreeks 160 dorpen de zerken te beschrijven, die vaak tusschen kerkbanken,
onder graszoden, in torens en schuren verscholen lagen. Doch wij hadden geestdrift
voor het plan en ontvingen financieelen steun van instellingen en particulieren voor
de kostbare uitgave. Wij verdeelden onderling het terrein en zorgden zelf voor het
noodige aantal inteekenaars.
Voor Vinhuizen ging toen een nieuwe wereld open, waarin hij met jeugdige kracht
zijn wieken uitsloeg. Hij had nu zijn ware arbeidssfeer gevonden. Daarop in later
dagen terugziende, placht hij menigmaal te zeggen: ‘Ik ben toen opnieuw begonnen
te leven’. Met een ijzeren steekroede, handschrobber en het onmisbare teekengerei
gewapend, trok hij vaak voor dag en dauw naar de dorpen in de Marne, waar
honderden zerken moesten worden opgenomen. Dat reeds in 1909 de kopie door
de firma Wolters ter perse werd gelegd, is niet het minst aan zijn volharding te
danken. Hij bracht het leeuwendeel der collectie aan, en ook van hem is het
naamregister.
Nog had deze veelomvattende arbeid zijn beslag niet gekregen of iets nieuws
kwam op het tapijt, nl. het antieke avondmaalszilver, dat eveneens door den
modernen tijdgeest werd bedreigd. Daar men den gemeenschappelijken beker in
strijd achtte met
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de volksgezondheid, voerde men op vele plaatsen voor iederen avondmaalsganger
een afzonderlijk kroesje in. Zoo schafte ook menige gemeente tusschen Eems en
Lauwers den oud-Christelijken vorm des Heiligen Avondmaals af, waarin de eenheid
der geloovigen met haar verheerlijkt Hoofd werd gesymboliseerd. Men mocht over
dezen maatregel denken zoo men wilde, maar erkend moest worden, dat uit een
oogpunt van schoonheid de nietige nikkelen kroes het aflei tegen den monumentalen
beker met zijn vaak sierlijk graveerwerk. Wij zagen door het verdwijnen van deze
oude kelken in den smeltkroes van den zilversmid of in de handen van den antiquaar
een schat verloren gaan, die recht had op bescherming. Daarom sloegen wij de
handen ineen en maakten een plan op, dat in hoofdzaak door Vinhuizen's
onvermoeiden arbeid tot uitvoering werd gebracht. Weer ging hij de provincie in,
fotografeerde, teekende met onuitputtelijk geduld de honderden bekers af, en
bekostigde ten slotte zelf de schoone uitgave op oud-Hollandsch papier, die ter
perse was gelegd bij A.J. Osinga te Bolsward, 1913.
Toen in 1914 de ontzetting van den wereldoorlog ons volk beving, leidde dit tot
een nieuwe bezinning op eigen verleden en tot hooger besef van eigen waarden.
Allerwegen rees het kwik in den thermometer, ook bij de overigens koele Groningers.
De Gedeputeerde Staten riepen een archeologische commissie in het leven, en
hun keuze daarvoor viel mede op Vinhuizen (1915). Onder praesidium van den
groot-industrieel J.E. Scholten kwam in 1917 de vereeniging Grönneger Spraok tot
stand, die zich, in navolging van de Friezen, een leerstoel voor de Groninger volkstaal
als ideaal stelde, en zelfs bij ds L. Okken te Vriezenveen pogingen deed om haar
tot kanseltaal te verheffen. Aan den Groningschen Volksalmanak met zijn
voortreffelijke redactie had men niet meer genoeg. Verschillende nieuwe lokale
tijdschriften verschenen, zooals Mooi Groningen (red. J. Cohen), Vrije Stemmen
(red. dr S.K. de Waard), Groninger Stemmen in den Haag, en het maandschrift
Groningen, waaraan ik met den hoofdonderwijzer J. Tilbuscher leiding gaf en dat
door de firma J.C. Mekel te Winsum werd uitgegeven.
Vinhuizen was intusschen begonnen met zijn studies over Ommelander Borgen,
waarvoor het in 1906 verschenen werk van Mr J.A. Feith hem tot leiddraad diende.
Welk een ruime gelegenheid werd hem nu geboden om de resultaten van zijn
onderzoek te publiceeren. Zijn eerste bijdrage op dit terrein had tot onderwerp
Ewsum, het landgoed van zijn allernaaste omgeving, dat in 1916 door zijn broeder
S.L. Vinhuizen was aangekocht. Zij vond opname in Mooi Groningen met de fraaie
foto's van Pastoor te Loppersum, een der eerste vakmannen in het Noorden, die
de camera in dienst stelde van de lokale geschiedschrijving en oudheidkunde. Sedert
is Vinhuizen de burchtkunde van zijn gewest trouw gebleven. Jaarlijks nam hij voor
den Almanak en
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voor het maandblad Groningen, dat in 1918 onder redactie kwam van den Haagschen
leeraar G.W. Spitzen (schuilnaam Geert Teis Pzn), één of meer borgen in studie.
En geen moeite was hem teveel om daarvoor allerlei wetenswaardigheden op te
sporen en vast te leggen. Zijn groote plaatselijke kennis, uitgebreide relatie's en
vaardige teekenpen kwamen hem daarbij uitnemend te stade. Hij was dan ook een
aangewezen lid voor de Museumcommissie, die zich in 1921 van zijn medewerking
verzekerde. Ook werkte hij krachtig mee aan de oprichting eener historische
vereeniging van stad Groningen en Ommelanden. De stichtingsvergadering op
Zaterdag 16 Febr. 1924 in hotel Willems te Groningen koos hem tot penningmeester.
En zijn brieven getuigen van het genot, dat de samenkomsten en excursies der
vereeniging hem schonken. Hetzelfde geldt van de uitstapjes, die de Oudheidkundige
Bond jaarlijks pleegt te houden. Reizen en trekken was van jongsaf zijn lust. Hoe
verrukt kon hij zijn over de historische schatten, die hij in Louvre, Vatikaan of Britsch
Museum had bewonderd, en over het geliefde Nassau-Dietz-Dillenburg, dat hij met
een reisvereeniging, waarvan Ds J. van der Linden te 's-Hage de leider en Mr E.J.
Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren de ziel was, meer dan eens
bezocht.
In 1925 was hij druk in de weer met de schriftelijke nalatenschap van zijn overleden
vriend Pieter Bos te Zijldijk, wiens belangrijke Hunze-Fivelkaart nog steeds op uitgave
wachtte. Dat deze kaart met verklarenden tekst van ingenieur Joh. van Veen in het
Tijdschrift van het Kon. Ned. Aardrijksk. Genootschap, 1930, bl. 673-691, 773-800
het licht zag, is mede de vrucht van zijn bemoeiingen. Meerdere bijzonderheden
dienaangaande vindt men in mijn Bos-biografie (Gron. Volksalmanak, 1926, bl.
90-104) en in de schets van H. Tiesing te Borger: Een Oudheidkundig Onderzoek
(Mengelingen van den Prov. Groninger Hazelhoff's Almanak, 1921, bl. 93-110).
Het ligt buiten het kader van dit levensbericht om in te gaan op Vinhuizen's
verdiensten als lid van den gemeenteraad, waarin hij 36 jaar zitting had, onder welke
25 jaar als wethouder. Hij verving nl. in 1905 als antirevolutionair den liberaal J.
Oost Elema. Laat ik volstaan met de vermelding, dat hij bij zijn liefde voor het
verleden toch steeds een open oog had voor de eischen van dezen tijd en de groote
beteekenis inzag van goede verkeerswegen en verkeersmiddelen voor de plaats
zijner inwoning, die op dit gebied veel aan hem heeft te danken. De gemeenteraad
heeft daaraan uiting gegeven door den nieuwen weg langs Mentheda, dien hij
grootendeels had bekostigd, naar hem te noemen. Eveneens hadden de
volksgezondheid, het woningvraagstuk, de strijd tegen het alkoholisme en de zorg
voor zwakzinnigen zijn volle toewijding.
In het begin van dit jaar vertoonde zich bij hem de kwaal, die terstond het ergste
deed vreezen. Welbewust maakte hij de laatste schikkingen, ook over zijn Stadsen Dorpskroniek van
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Groningen, die nog niet in druk verscheen. Hij sterkte zich in de Heilige Schrift. Ook
verzocht hij nog lektuur over het sterfbed van prins Maurits en Frederik Hendrik.
Met eerbied gedacht hij deze groote Oranjevorsten. Boven zijn schrijfbureau hing
de beeltenis van den koning-stadhouder Willem III, dien hij bijzonder vereerde.
Paaschmaandag werd zijn sterfdag, die hem sprak van herrijzenis en eeuwig
leven. Op 11 April schaarden zich velen om zijn graf. Een zijner vrienden bracht in
herinnering het getuigenis van tallooze oud-Ommelander grafsteenen: ‘In den Heere
gerust, verwachtende een vroolijke opstanding door Jezus Christus’. Ook op zijn
zerk kon dit worden gebeiteld.
Jacob Vinhuizen was een rasechte Ommelander, die aan de groote lijnen van
het Gereformeerde Nederlandsche Protestantisme vasthield; die ook in dat
algemeene het bijzondere wist te vatten, en daaruit praktische levenswijsheid putte
voor zich zelf en voor anderen in een tijd, die vele kostbare waarden met ondergang
bedreigde.
Huizum.
G.A. WUMKES.
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Bibliografie van J. Vinhuizen.
1910

Grafschriften in Stad en Lande (met Jhr.
Mr J.A. Feith, Prof Dr C.H. van Rhijn en
Dr G.A. Wumkes), Groningen.

1913

Het oude Avondmaalszilver in Stad en
Lande (met Dr G.A. Wumkes), Bolsward.

1916

Ewsum, tijdschr. Groningen, 2e Jaarg.

1916

De Brillenslijper Willem Trapman,
tijdschr. Groningen, 1e Jaarg.

1916

Op z'n eigen steê, tijdschr. Groningen.

1916

Oranjevreugde bij den heer van
Bellingeweer, Gron. Volksalmanak.

1917

Van verongelukte Vrijheidsboomen,
tijdschr. Groningen.

1917

Het huis Klinkenborg te Kantens, tijdschr.
Groningen.

1917

Boukum en zijn bewoners, tijdschr.
Groningen.

1918

Tammingaborg te Hornhuizen, tijdschr.
Groningen.

1919

Tuingaborg bij ten Post, tijdschr.
Groningen.

1919

Tammingahuizen bij ten Post, tijdschr.
Groningen.

1919

Glimmershuis te Woltersum, tijdschr.
Groningen.

1919

De Roodeschool te Middelstum. Van
Kloosterschool tot Kloosterboerderij,
Gron. Volksalmanak.

1920

De eerste Stoomwagen in Groningen,
tijdschr. Groningen.

1920

Thedema onder Noordwolde, tijdschr,
Groningen.

1920

Grevingahuis te Leermens, tijdschr.
Groningen.

1921

Asinga te Ulrum, tijdschr. Groningen.

1921

Menkema te Uithuizen, tijdschr.
Groningen.

1921

Onnema te Zandeweer, Gron.
Volksalmanak.
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Dijkumborg en hare bewoners, Gron.
Volksalmanak.

1922

De Brake en de Blauwborg bij Obergum.
tijdschr. Groningen.

1923

Het Huis te Eenum, tijdschr. Groningen.

1923

De Borg Fraam te Huizinge, Gron.
Volksalmanak.

1924

Hanckema te Zuidhorn, Gron.
Volksalmanak.

1925

Scheltkema-Nijenstein te Zandeweer,
Gron. Volksalmanak.

1925

Fromaborg te Wirdum, tijdschr.
Groningen.

1926

Ennemaborgh te Midwolda, Gron.
Volksalmanak.

1927

Rensuma te Uithuizermeeden, Gron.
Volksalmanak.

1927

Asinga te Middelstum, tijdschr.
Groningen.

1929

De Borg Menkema te Uithuizen (met Dr
H.P. Coster), Gron. Volksalm.
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Levensbericht van Marinus Willem de Visser.
Een geleerdenleven, doorgebracht op de studeerkamer, met één enkele groote
onderbreking: het verblijf in Japan. Aldus doet zich het leven van de Visser voor
aan wie het overdenkt. Zelfs het verblijf in Japan is niet zoo'n groote afwisseling
geweest als zou kunnen schijnen. Ook daar heeft hij ongetwijfeld den meesten tijd
doorgebracht tusschen de boeken.
Toch: de Visser sloot zich nooit op voor menschen. Hij was gezellig van aard,
praatte graag, was mededeelzaam, en licht schoot in zijn goede jaren zijn lack
omhoog. Zijn vriendelijke tegemoetkomendheid maakte hem gemakkelijk in den
omgang. Zijn leerlingen zag hij gaarne om zich heen. Bij het college geven vergat
hij tijd en uur, en het kopje thee daarbij, op zijn studeerkamer, gaf vaak een welkome
gelegenheid tot een anecdote, een uitweiding. ‘Genoegelijk’ noemde de Visser
zulken omgang; in dat woord lag wel zijn levensideaal uitgedrukt.
Gelijkmatig, onverdroten werkte hij. Hij verstond de kunst, zich te concentreeren
op de taak die hij zich had gesteld en ontweek elke afleiding. De stroom des tijds
beroerde hem nauwelijks; hij liet zijn boot drijven op een rustige kreek met
lotosbloemen en wuivend riet. Ging zijn peillood daar niet diep, des te zorgvuldiger
beschreef hij planten, vlinders en insecten binnen zijn domein en spaarde geen
moeite.
sten

Marinus Willem de Visser was geboren den 23
October 1875 te Stavenisse
(Z.), als zoon van Jacobus de Visser, geneesheer aldaar, en van Wilhelmina
Constance Was. Hij bezocht de Lagere School in zijn geboorteplaats. In 1887 deed
hij admissie-examen voor het Gymnasium te Leiden, doch, daar zijn oom, dr E.A.O.
Was, leeraar aan het Gymnasium, bij wien hij in huis zou komen, toen juist werd
overgeplaatst naar Breda, deed hij opnieuw admissie-examen voor het Gymnasium
te Breda.
Zijn leven scheen aanvankelijk te blijven in een geëffend spoor: na zijn
eind-examen in 1893 liet hij zich te Leiden inschrijven als student in de klassieke
letteren. Omtrent zijn studententijd
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zijn mij geen bijzonderheden bekend geworden; uit de uiterlijke feiten intusschen
blijkt, dat zijn studie een vlot verloop had: reeds in Mei '96 deed hij candidaats- en
Mei '98 doctoraal-examen. Die studie werd aangevuld door een reis van een half
jaar, waarvan hij een drietal maanden doorbracht in Berlijn, 6 weken in Parijs en 6
weken in Londen. Zijn promotie volgde op 11 December 1900. De titel van zijn
proefschrift luidde: De Graecorum diis non referentibus speciem humanam.
Welke invloeden hebben de Visser nu na zijn promotie gedreven uit den tot dusver
gevolgden koers? Zijn studie was eervol voltooid; naar allen schijn lag een rustige
leeraarscarrière voor hem open. Die loopbaan schijnt hem niet bijzonder te hebben
aangelokt. Toch was dit niet het eenige. Vooral zijn dissertatiestudie had hem in
aanraking gebracht met folkloristische en ethnologische problemen. Stellig is het
de begeerte geweest zijn studiën in die richting te kunnen voortzetten en uitbreiden
die hem naar het Oosten heeft gevoerd. In zijn oratie noemt hij den heer Schmeltz,
den directeur van het Ethnographisch Museum, als den man, die hem daartoe
opwekte. Bovendien was degene, die op dat oogenblik den leerstoel voor ethnologie
te Leiden bekleedde, J.J.M. de Groot, in de eerste plaats Sinoloog. Het ligt dus voor
de hand, dat onder zulk een invloed zijn ethnologische belangstelling gericht werd
naar China.
Gustaaf Schlegel was nog hoogleeraar in het Chineesch, toen de Visser besloot
met de studie van die taal te beginnen. Ziekte maakte Schlegel spoedig het
college-geven onmogelijk, zoodat de Groot die taak overnam. Over Schlegel sprak
de Visser niet vaak: ‘een eigenaardige man’, was zijn zachtmoedig oordeel; de Groot
heeft hij altijd als zijn eigenlijken leermeester beschouwd. Van zijn genegen
bewondering voor zijn en mijn Meester heeft hij meermalen getuigd, o.a. in zijn
levensbericht (1922) voor onze Maatschappij. Hij werkte met hem alléén, van
1902-04, en na zijn terugkeer uit Japan in het najaar van 1909 hervatte hij de studie
met de Groot.
Aanvankelijk, voor zoover ik kan nagaan, zal de Visser wel niet hebben vermoed,
dat deze nieuwe studie hem persoonlijk weldra naar het verre Oosten zou voeren.
De dingen waren echter anders beschikt. De behoefte werd gevoeld aan een nieuwe
sten

kracht bij den tolkendienst in Japan, en de Visser werd den 28
April 1904
benoemd tot leerling-tolk bij Harer Majesteit's Gezantschap te Tokyo. Zoo opende
zich een nieuw vooruitzicht. Het getuigt van zijn grooten werklust, dat hij er niet
tegenop zag om, na de voltooiing van zijn klassieke studiën, niet alleen met het
Chineesch te beginnen, maar daarna het Japansch van meet af aan te gaan leeren,
en dat wel, in de eerste jaren, hoofdzakelijk voor het practisch mondeling en
schriftelijk gebruik. Wel was zijn reeds aangevangen Chineesche studie hem hierbij
een voortreffelijke basis, maar toch stelde het Japansch met zijn eigen
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grammatica en tallooze bijzondere moeilijkheden zware eischen aan een man die
reeds de dertig naderde. Een bijzonder goed spreker van de taal is hij nooit
geworden; daarvoor was hij te veel boekenman en was zijn verblijf in Japan feitelijk
nog te kort, terwijl de gesproken taal vele ingewikkelde en onregelmatige vormen
vertoont, waarmede alleen lange praktijk grondig vertrouwd kan maken.
Vóór zijn vertrek huwde hij met Theodora Aurelia Goossens. Uit dit huwelijk werd
één zoon geboren.
In Japan, aan het Gezantschap, was hij spoedig ‘de geleerde’. Het mondaine
leven trok hem niet aan; het gelukkigst voelde hij zich zeker als hij er op uit kon
tijgen en ergens in een echt Japansche omgeving, een huisje in de bergen, of een
tempel, kon studeeren. Heel veel gelegenheid tot directe observatie van het
volksleven heeft hij blijkbaar niet gehad. Wel ging zijn belangstelling terstond uit
naar het folkloristische, doch boeken waren zijn bron meer dan eigen waarneming.
In dit opzicht was hij een echt classicistisch gevormd man.
Reeds spoedig zette hij zich tot speciale studies. In 1908 publiceerde hij een
uitvoerig artikel in the Transactions of the Asiatic Society of Japan, vol. XXXVI. part
II, pp. 25-99, over een Japanschen demon, den Tengu of Hemelhond. De daarin
gevolgde methode, die hij, wat China betreft, van de Groot had overgenomen en
die langen tijd onder Sinologen algemeen in zwang is geweest, is hij ook later in al
zijn werken trouw gebleven. Zij bestaat hierin, dat aan de hand van de Chineesche
en Japansche encyclopaedieën, die de stof historisch rangschikken, wordt nagegaan,
wat in de literatuur over een zeker onderwerp wordt gezegd. Zulk een methode
wordt ons door de Chineesche materiaalverzamelingen als het ware vanzelf
voorgeschreven en het is niet gemakkelijk zich er aan te ontworstelen. Zij levert
echter het groote gevaar op te formeel te zijn, en wel door de eeuwen heen het
gebruik van zekere uitdrukkingen en zekere daaraan verbonden voorstellingen in
zeer heterogene bronnen te verschaffen, maar ons toch eigenlijk niets te vertellen
omtrent de waarde van die voorstellingen in hun eigen sociologisch verband. Zij
stapelt de eeuwen op maar dringt niet in één eeuw door; zij streeft naar veelheid
van materiaal, niet naar verfijning van begrip. Het moet echter worden erkend, dat
deze werkwijze langen tijd de eenig mogelijke is geweest. De Visser, die een
conservatieven geest had, is daaraan lang blijven vasthouden. Ook doet deze
opmerking niets af van de waarde, die het op zich zelf heeft het bewerkte materiaal
toegankelijk te maken.
Spoedig volgden nu elkander op: The Fox and the Badger in Japanese Folklore
(Tr. As. Soc. of Japan, vol. XXXVI, part III, pp. 1-159) en The Dog and the Cat in
Japanese Superstition (Tr. As. Soc. of Japan, vol. XXXVII, part I, pp. 1-84), beide
degelijke studies, geheel gebaseerd op Japansche en Chineesche
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bronnen. Zijn waarnemingen van het Japansche pelgrimsleven, opgedaan bij een
tocht naar den top van den beroemden berg Fuji, legde hij neer in een populair
artikel in Onze Eeuw (1908).
den

Inmiddels was hij bevorderd tot 2 Secretaris-tolk. Wanneer men bedenkt, dat
gedurende zijn verblijf in Japan de Russisch-Japansche oorlog werd gevoerd, dan
is het wel typeerend, dat de onrust van dien tijd en de jaren daarna hem volstrekt
niet hebben belet zich te concentreeren op wat hem belang inboezemde. Politiek
behoorde daarbij stellig niet.
In 1909 was de tijd aangebroken voor een Europeesch verlof. Via Siberië reisde
hij huiswaarts. Hij zou het Verre Oosten niet weer terugzien.
sten

Immers, niet lang na zijn terugkomst, den 1
Januari 1910, werd hij benoemd
tot conservator van de Afdeeling China en Japan van het Ethnographisch Museum
te Leiden. Zonder twijfel heeft hij die benoeming met vreugde aanvaard. Zijn verblijf
in Japan was nuttig en noodig geweest voor zijn studie, doch de carrière aan het
Gezantschap met zijn ambtelijke beslommeringen en het daaraan verbonden politieke
werk zal hem niet zeer hebben toegelachen. Hij was een man van studie en rust.
Beide vond hij ruimschoots aan het Museum.
Opgewekt ging hij aan den arbeid en hervatte hij zijn studies onder de Groot. Nog
meer dan voorheen betrok hij nu ook China in zijn onderzoekingen. Een lijvig
boekdeel, The Dragon in China and Japan (1913), was de eerste vrucht van zijn
hernieuwde werkzaamheid. Het werd gepubliceerd in de Verhandelingen der
Koninklijke Akademie van Wetenschappen (Nieuwe Reeks, Deel XIII, No. 2).
Buitenlandsche waardeering voor dit werk bleek uit de toekenning van de helft van
den Prix Stanislas Julien van het Institut des Inscriptions et Belles Lettres in Parijs.
Het is een soliede studie, als alles wat de Visser deed, waaraan geen moeite is
gespaard. Dezelfde ‘encyclopaedische’ methode als tevoren is daarin gevolgd, maar
daar critiek van de bronnen ontbreekt, is de behandeling vaak slechts schijnbaar
chronologisch. De vertalingen uit het Chineesch zijn niet feilloos; vermoedelijk heeft
zijn lectuur van Japansch-Chineesch de Visser belet den vasten greep op een zuiver
Chineeschen zin te verkrijgen.
Intusschen had zijn werkzaamheid aan het Museum de Visser's belangstelling
ook een andere richting op doen gaan. De rijke verzameling Japansche
kleurendrukken, die het Museum bezit, was voor hem aanleiding tot het ordenen
en catalogiseeren daarvan en het organiseeren van een reeks tentoonstellingen.
In een serie van niet minder dan 16 artikels in Elsevier's Maandschrift beschreef hij
deze tentoonstellingen. Al moge de Visser wellicht niet een bijzonder kunstgevoelig
man worden genoemd, men moet toch hoogelijk de kennis, den smaak en de
levendigheid waardeeren, waarmede hij die platen wist te beschrijven. De Ukiyo-e
school, het Japansche realisme, ‘lag’ hem bijzonder goed. De
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diminutieven waarmede dit miniatuur Japansche leven door hem zoo aardig werd
beschreven, passen volkomen bij zijn aard; het woord ‘genoegelijk’ komt onwillekeurig
telkens in den geest op.
Het zal ook wel zijn Museumwerk zijn geweest, dat hem steeds meer de richting
uitstuurde van het Boeddhisme. In 1911 en 1914 had hij in de Mitteilungen van het
Seminar für Orientalische Sprachen nog twee studiën gepubliceerd van soortgelijken
opzet als de vroeger vermelde, n.l. The Snake in Japanese Superstition en Fire and
Ignes fatui in China and Japan. Daarna echter zijn al zijn hoofdwerken gewijd aan
het Boeddhisme. In 1915 organiseerde hij in het Museum een tentoonstelling van
Boeddhistische kunst, waarvan hij vertelt in een artikel in Oude Kunst. In het zelfde
jaar (doch onder het jaartal 1914) verscheen een uitvoerige studie onder de auspiciën
van het Ost-Asiatische Zeitschrift, getiteld: The Bodhisattva Ti-tsang (Jizō) in China
and Japan, die getuigde van langdurige en intensieve occupatie met het Boeddhisme.
In het bijzonder de iconographie trok hem aan, zooals nog sterker uitkwam in zijn:
The Arhats in China and Japan, (1923) evenals het vorige, een kundig, van veel
studie getuigend, werk.
Toen dit boek verscheen, had een groote verandering in zijn leven plaats gegrepen.
den

Den 9 Mei 1917 was hij benoemd tot hoogleeraar in de Japansche taal en
letterkunde aan de Leidsche Universiteit. Voor Hoffmann was destijds deze leerstoel
opgericht en met eere had hij hem bekleed, maar na zijn dood was voor hem geen
opvolger aangewezen. Met uitzondering van Serrurier waren zijn leerlingen den
Chineeschen kant uitgegaan. De aanwezigheid van talrijke Chineezen in Indië
scheen het belang van kennis van die taal urgenter te maken dan van het Japansch.
Zoo was wel een Chineesche leerstoel gesticht die door Schlegel werd bezet, maar
meer dan veertig jaren was Hoffmann's met zoo veel roem vervulde plaats onvervuld
gebleven. Na het vertrek van J.J.M. de Groot naar Berlijn, aan het eind van 1911,
werd noch het Chineesch, noch het Japansch gedoceerd te Leiden. De Visser was
de aangewezen man om een groote traditie weder voort te zetten, en het was daarom
een bijzonder gelukkige gedachte, waarvoor de oorlogsomstandigheden ter hooger
plaatse misschien moor ontvankelijk maakten dan anders het geval zou zijn geweest,
om den Japanschen leerstoel weder te herstellen en hem als hoogleeraar te
benoemen. Zijn werk had hem daarop alle aanspraak gegeven.
sten

Zoo aanvaardde hij den 30
Mei 1917 zijn nieuwe ambt. Met groote vreugde.
Voor uiterlijke erkenning was de Visser al evenmin ongevoelig als de meesten onzer.
Zijn benoemingen tot lid van verschillende wetenschappelijke lichamen (Zeeuwsch
Genootschap 1904, Maatschappij van Letterkunde 1911, Utrechtsch Genootschap
van Kunsten en Wetenschappen 1912), en zijn decoratie met de Orde van den
Heiligen Schat (1910), hadden reeds getoond, dat hij niet onopgemerkt was gebleven.
Het gaf hem nu oprechte
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voldoening, in de rij der hoogleeraren, waarvan hij zoo velen reeds als leermeesters
of vrienden persoonlijk goed kende, te mogen plaats nemen. Zijn rede was getiteld:
De invloed van China en Indië op de Japansche Taal en Literatuur. Zij was een
historisch overzicht van wetenswaardige feiten, zonder veel reliëf tesamengeplaatst.
Als zoodanig was zij wel karakteristiek van de Visser als wetenschappelijk man:
kennis van vele wetenswaardigheden ontbrak hem geenszins; wat die kennis,
ondanks de levendigheid en de geestdrift waarmede zij werd voorgedragen, wel
eens vlak maakte, was de afwezigheid van een interpretatieve gedachte, van diepte
van reliëf. Het doet zijn adjectieven ietwat overdadig, zijn perioden ietwat gezwollen
klinken, hoe oprecht gemeend zij ook zijn.
Voor de Visser's colleges bestond dadelijk vrij groote belangstelling. Reeds als
conservator had hij verschillende lessen gegeven; naast deze leerlingen kreeg hij
nu een aantal door de Regeering voor de beoefening der taal aangewezen officieren
van het Nederlandsch-Indische leger en a.s. tolken voor den diplomatieken en
consulairen dienst in Japan. Dit onderwijs moest uit den aard der zaak hoofdzakelijk
op de praktijk gericht blijven. Te meer verheugde de Visser zich, toen hij later ook
enkele leerlingen kreeg met wie hij meer zuiver wetenschappelijk werk kon doen.
Ik duidde reeds aan met hoeveel ijver hij zich ook aan zijn colleges wijdde. Het viel
hem niet altijd gemakkelijk zich in te stellen op leerlingen, wien het soms aan alle
voorafgegane oefening in taalstudie ontbrak. Zijn methode als docent was wellicht
niet altijd practisch, zooals wanneer hij een uitvoerig, en voor gevorderden zeer
nuttig, dictaat gaf over het verschil tusschen de Japansche schrijf- en spreektaal,
aan beginnelingen die noch de eene noch de andere kenden. Als hij soms zelf een
oogenblik verstrikt raakte in het labyrinth van den Japanschen zin, en, overluid
denkende, aarzelde tusschen eenige oplossingen, voor hij tot de definitieve kwam,
was hij wel eens verwarrend voor ongeoefenden, die gaarne de absolute waarheid
te hooren krijgen en anders niet. De weinig zekere toekomst, die vele jaren van
ingespannen studie van het Japansch den student beloven, is oorzaak geweest,
dat slechts enkelen tot verdere studie zijn voortgeschreden. Aan hen heeft de Visser
steeds de volle maat van zijn wetenschappelijke en persoonlijke belangstelling
gegeven. Met zijn trouwhartige vriendelijkheid gaf hij die gaarne aan allen, die met
hem in aanraking kwamen en om zijn hulp verzochten. Menig uur heeft hij besteed
aan de vertaling van een opschrift, het ontcijferen van een zegel, die op zich zelf
weinig belangrijk waren, alleen omdat zijn hulp was ingeroepen. Dat van de goedheid
van zulk een man ook misbruik werd gemaakt, ligt helaas in de rede en in den aard
van de Visser's persoonlijkheid, tot welker eigenschappen menschenkennis zeker
niet behoorde.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1931

170
Zijn nooit oversterke gezondheid werd in 1922 ernstig geknauwd door een
maagkwaal, die een zware operatie noodzakelijk maakte. Gelukkig herstelde hij,
doch voortaan moest hij zich voortdurend ontzien en een uiterst zorgvuldig diëet in
acht nemen. Enkele jaren later (Juli 1924) trof hem een zeer zware slag door het
overlijden van zijn tweede vrouw, Catharina Wilhelmina Frederika Johanna Veeren,
met wie hij in Mei 1916 in het huwelijk was getreden. Lang hing de schaduw donker
over hem, doch hij wist zich te herstellen. Zijn zuster en haar vriendin, Mejuffrouw
Arends, kwamen bij hem inwonen, doch niet lang daarna verloor hij ook zijn zuster
door den dood. Eenige jaren lang bestierde Mejuffrouw Arends zijn huishouden, tot
de Visser in 1928 hertrouwde met Catharina Jacoba Hozee.
Sedert een zestal jaren stond een groot werk op het raam, dat deel zou uitmaken
van de serie Buddhica, Documents et travaux pour l'étude du Bouddhisme,
uitgegeven door Professor Jean Przyluski. Eenige onderwerpen, met die studie in
verband staande, werden door de Visser behandeld in voordrachten voor de
Koninklijke Akademie van Wetenschappen, waarvan hij in 1918 lid was geworden.
In 1928 verscheen de eerste aflevering van dit werk, dat was getiteld: Ancient
Buddhism in Japan, Sütras and ceremonies in use in the seventh and eighth centuries
A.D. and their history in later times. Bij de Visser's overlijden in 1930 was de geheele
tekst van het werk gedrukt, doch slechts twee afleveringen waren verschenen. De
wetenschap is veel dank verschuldigd aan Mevrouw de Wed. de Visser voor de
zorg, waarmede zij den uitvoerigen Index, onmisbaar in een werk van dezen aard,
na het overlijden van haar echtgenoot persklaar heeft gemaakt. Op de Visser's
welbekende degelijke wijze wordt in dit werk de historische ontwikkeling van het
Boeddhisme in Japan aan de hand der teksten bestudeerd, en zeer veel nieuw
materiaal toegankelijk gemaakt.
Was de groote en langdurige inspanning voor het schrijven van dit werk, dat wel
zijn meesterstuk mag worden genoemd, te veel geweest voor een geest, die woonde
in een reeds ondermijnd lichaam? In 1928 begint de Visser te lijden aan melancholie
en slapeloosheid en het werken wordt hem steeds moeilijker. Wel had hij nog, na
de voltooiing van het handschrift van zijn Ancient Buddhism, een andere studie ter
hand genomen, posthuum in de Verhandelingen der Koninklijke Akademie
verschenen: The Bodhisattva Akāśagarbha (Kokūzō) in China and Japan (N.R. Deel
o

XXX, N 1), die een soort van tegenhanger vormde van zijn uitnemende monographie
over Ti-tsang (Jizō), doch hij mocht het niet verder brengen dan de inleiding. Ook
dwong hij zich tot de voltooiing van een tweetal populaire boekjes in de serie ‘De
Weg der Menschheid’ over Shintō en Taoisme en over Boeddhisme in Japan. Doch
eigenlijk was hem dit te veel. Hij was opgeteerd. Het was tragisch te zien hoe de
eens zoo opgeruimde man leed.
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Aan het eind van de zomervacantie van 1930 scheen er een periode van beterschap
te zijn aangebroken en hij had reeds een datum bepaald voor de hervatting van zijn
colleges. Het heeft niet zoo mogen zijn. Onverwachts, in den nacht van 7 October,
is zijn levensvuur uitgebluscht. Onder groote belangstelling is hij in allen eenvoud
begraven op Rhijnhof.
Met eere heeft de Visser zijn leerstoel bekleed. Slechts vakgenooten kunnen
beseffen, hoe groot in een gebied als het zijne de technische moeilijkheden zijn,
die moeten worden overwonnen, om de degelijkheid en betrouwbaarheid te bereiken
die al zijn werken kenmerken. Zijn opus beschouwende, verwondert men zich telkens
weer over het vele goede werk, dat deze man met een vrij zwak lichaam, in een
betrekkelijk kort leven, heeft verricht. De Visser verraste nooit door brilliantheid of
bijzonder oorspronkelijke visies; hij was een trouwe, conscientieuze werker die
verzamelde en doorgaf. Zijn critische zin was niet zeer penetrant, en die hoogere
synthese, die iets anders is als vlotte compositie, was hem niet gegeven. Hij was
een middelmatig philoloog, geneigd tot schoolschheid. Doch in ijver en toewijding
was hij niet te overtreffen. Zij deden hem slagen, en meer tot stand brengen, dan
menig ander van misschien grooter kaliber. Vroeg en spa werkte hij in het
onbuigzame materiaal, waarbij hij voor de moeilijkste teksten niet terugdeinsde.
Doel en waarde van het verkregen materiaal waren bijzaak voor zijn geest, die zich
met waardebepaling niet afkwelde; het werken zelf gaf hem vreugde. Er was in hem
iets van den Japanschen geest door zijn liefde voor het detail, ook door de
blijmoedigheid en goedlachsheid, die tot weinige jaren voor zijn dood zijn kostelijk
bezit waren door veel persoonlijk leed heen. Kinderlijk bijna en naief in veel
wereldsche zaken, was het zijn grootste geluk, bijzonderheid na bijzonderheid te
ontworstelen aan het stugge materiaal, en ze, als in een Japansche doos, netjes
naast elkander te ordenen.
Een Levensbericht kan slechts zijn de reportage van een subjectieven indruk.
Hoeveel van den eigenlijken mensch moet daarbij verborgen blijven! Door wat de
Visser ons van zijn persoonlijkheid heeft getoond, maakt hij, om zijn wetenschappelijk
werk, aanspraak op onze dankbaarheid en oprechte waardeering; om zijn karakter,
op onze genegen herdenking van een zachtmoedig mensch.
J.J.L. DUYVENDAK.
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Lijst der geschriften
1900

De Graecorum diis non referentibus
speciem humanam, (dissertatie), Leiden,
1900, lv + 228 blz.

1903

Die nicht menschengestaltigen Götter
der Griechen, Leiden, 1903, x + 272 blz.

1908

The Tengu (Transactions of the Asiatic
Society of Japan, Vol. XXXVI, Part II, blz.
25-99) Yokohama, 1908.
The Fox and the Badger in Japanese
Folklore (Trans. As. Soc. of Japan, Vol.
XXXVI, Part 3, blz. 1-159) Yokohama,
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Het Pelgrimsleven in Japan (Onze Eeuw,
8ste Jaargang, 1908).

1909

The Dog and the Cat in Japanese
Superstition (Trans. As. Soc. of Japan,
Vol. XXXVII, Part 1-84) Yokohama 1909.
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Shintō, De Godsdienst van Japan
(Groote Godsdiensten, Serie 1, No. 1)
Baarn 1911, 48 blz.
Het Buddhisme in Japan (Groote
Godsdiensten, Serie 1, No. 8) Baarn,
1911, 48 blz.
The Snake in Japanese Superstition
(Mitt. des Sem. f. Orient. Sprachen zu
Berlin, Jhrg. XIV, Abt. I, Ostasiat.
Studien, blz. 267-322) Berlin 1911.

1911-1915

Japansche kleurendrukken in het Rijks
Ethnographisch Museum te Leiden, Nos.
I-XVI (Elsevier's Maandschrift,
Amsterdam, 1911-1915).

1913

Oud en Nieuw Japan. Vier lezingen
gehouden voor de Ned-Indische
Bestuursacademie, Leiden, 1913, 123
blz.
The Dragon in China and Japan
(Verhandelingen der Kon. Ak. v.
Wetensch. te Amsterdam. Afd. Letterk.
N.R. Deel XIII, No. 2) Amsterdam, 1913,
243 blz.

1914

Fire and Ignes Fatui in China and Japan
(Mitt. d. Sem. f. Or. Spr. Jhrg. XVII, Abt.
I. Ostasiat. Stud. blz. 97-193) Berlin,
1914.
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The Bodhisattva Ti-tsang (Jizō) in China
and Japan, with ill. (Erste
Sonderveröffentlichung der Ostasiat.
Zeitschr.) Berlin 1914, lv + 181 blz. met
37 pl.
1915

Tentoonstelling van Buddhistische Kunst
in het Rijks Ethnographisch Museum. I.
De Beelden. II. De Schilderijen (Oude
Kunst 1915) 16 blz. met 16 fig. en 10 blz.
met 7 fig.

1916

Tentoonstelling van Japansch lakwerk in
het Rijks Ethnographisch Museum vanaf
15 December 1916. De beteekenis en
de Ornamentiek der tentoongestelde
lakwerken, (Oude Kunst).
Levensbericht van Willem Pieter
Groeneveldt (Levensberichten v.d. Mij.
der Nederl. Letterk. te Leiden 1915-1916)
Leiden 1916, 21 blz.

1917

De invloed van China en Japan op de
Japansche taal en literatuur. Rede
uitgesproken bij de aanvaarding van het
hoogleeraarsambt aan de
Rijksuniversiteit te Leiden den 30sten
Mei 1917, Leiden, 1917. 32 blz.
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1918

De mystieke handhoudingen en
attributen der voornaamste figuren van
het Noordelijk Buddhisme (Leven en
Werken, jaarg. III, No. 3, Maart 1918).

1919

De Arhats in China en Japan. (Versl. en
Mededeel. der Kon. Ak. van Wetensch.
Afd. Letterk. 5de R. Deel IV, blz.
408-443) Amsterdam 1919.
Een belangrijke vondst (Oude Kunst,
Sept. 1919, No. 12).
Een tweede belangrijke vondst (Oude
Kunst, Oct. 1919, No. 1).

1919-1920

Die Pfauenköningin (K'ung-tsioh
ming-wang, Kujaku myō-ō) in China and
Japan (Ostasiat. Zeitschr. Jhrg. VIII, Heft
1-4, blz. 370-387) Berlin 1919-1920.

1922

Levensbericht van J.J.M. de Groot
(Levensberichten v.d. Mij. der Nederl.
Letterk. te Leiden, 1921-1922) Leiden
1916, 16 blz.

1923

The Arhats in China and Japan, with 16
plates (vierte Sonderveröffentlichung der
Ostasiat. Zeitschr.) Berlin 1923, 215 blz.

1924

Het Buddhistische Doodenfeest in China
en Japan (Mededeelingen der Kon. Ak.
v. Wetensch. Afd. Letterk. Deel 58, Serie
B. No. 5) Amsterdam, 1924, blz. 89-128.

1925

Een bronzen Jizō-beeld (Ned.-Indië Oud
en Nieuw, deel. X, 1925, blz. 182-183).

1926

De Buddhistische ceremoniën van
berouw in Japan (ibid. Deel 62, Serie B.
No. 2) Amsterdam 1926, blz. 25-69.
Bespreking: Marcel Granet, Danses et
Légendes de la Chine ancienne (Acta
Orientalia V, blz. 175-177).

1928-?

Ancient Buddhism in Japan. Sūtras and
Ceremonies in use in the seventh and
eighth centuries A D. and their history in
later times (Buddhica. Documents et
travaux, première série: Mémoires. T.
III-?) Paris, 1928-?
Bespreking: M. Walleser, Die Sekten des
alten Buddhismus (Museum, Maandblad
voor Philologie en Geschiedenis, 35ste
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Het Bestuur hoopt dat in volgende bundels zullen verschijnen de Levensberichten
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